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Pulmão e infecções  |  Tuberculose pulmonar
Raquel Duarte
Pneumologia, Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia / Espinho

- - - - - -

Pulmão e infecções  |  A pneumonia que não resolve
Arlindo Guimas
Unidade Intermédia Médico Cirúrgica, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António

A “pneumonia que não resolve” é uma entidade nosológica comum e desafiante para o médico, em cuja definição 
podemos incluir os casos de pneumonia com agravamento progressivo, resolução lenta ou que aparentemente 
não resolvem em período de tempo expectável. É pois fundamental reconhecer a história natural da infecção 
pneumónica, que não só depende do agente mas também do hospedeiro em causa e suas co-morbilidades. 
A etiologia desta situação é variada e a sua abordagem obriga a uma revisão clínica sistematizada de forma a 
estabelecer o diagnóstico correcto da forma mais expedita possível. Esta palestra tem como objectivos rever 
a história natural das pneumonias, a etiologia das pneumonias que não resolvem, bem como os algoritmos de 
diagnóstico.

Pulmão e infecção  |  Novidades na abordagem terapêutica do empiema
Pedro Vita
Unidade Intermédia Médico Cirúrgica, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António; Instituto de Ciências Biomédicas de 
Abel Salazar, Universidade do Porto

O empiema resulta da evolução natural do derrame pleural parapneumónico complicado. Modelos animais 
experimentais demonstram que na ausência de líquido pleural, a inoculação de bactérias no espaço pleural não 
leva ao desenvolvimento de empiema. A presença de líquido no espaço pleural é condição sine qua non para 
haver possibilidade de formação de empiema associado à invasão bacteriana do espaço pleural. A toracocentese 
diagnóstica é mandatória, sendo o controlo ecográfico útil na maioria das situações. Na presença de loculações, 
o controlo de imagem deve ser imprescindível.
O volume e aspecto imagiológicos associados às características citoquímicas e microbiológicas do líquido pleural 
permite estratificar o risco de outcome desfavorável. A abordagem terapêutica do derrame pleural complicado 
ou do empiema implica sempre necessidade de intervenções adicionais para além da antibioterapia sistémica 
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(4 a 6 semanas). A decisão clínica atempada (estreita janela de oportunidade) é fundamental. Uma estratégia de 
wait-and-see é quase sempre inadequada.
As intervenções adicionais envolvem a colocação de dreno torácico, utilização de agentes fibrinolíticos com/
sem mucolíticos, descorticação por video-toracoscoscopia cirúrgica ou toracotomia. A British Thoracic Society 
publicou em 2010 as suas recomendações que refletem um compromisso baseado nos dados disponíveis que 
têm por base pequenas séries (quando comparados com outras patologias), com resultados inconsistentes e 
variabilidade de abordagem entre os vários centros. A revisão destas recomendações estava prevista para 2013. 
A publicação do ensaio MIST-2 em 2011 veio relançar a discussão sobre o papel da fibrinólise na gestão da 
globalidade dos derrames pleurais complicados.
Apesar da controvérsia entre os vários estudos, em termos de outcomes secundários, a fibrinólise intrapleural 
tem mostrado de forma consistente uma redução da referenciação para cirurgia que oscilará entre os 60 e os 
80%. Embora a toracoscopia seja frequentemente utilizada como abordagem de primeira linha em derrames 
multiloculados, baseada em resultados de pequenas séries, tal não foi demonstrado em ensaio randomizado, e 
em crianças não há diferença de outcomes entre a toracoscopia e a fibrinólise intrapleural com estreptoquinase. 
O factor custo e a disponibilidade de meios favorece a fibrinólise.
Numa abordagem estruturada, se não há derrame pleural, não haverá empiema. Se exequível, sugerimos que 
durante a toracocentese de um derrame parapneumónico, independentemente do valor do pH a fresco, seja 
aspirada a totalidade do derrame. No nosso centro, o sistema mais versátil para esta finalidade é o Pleurocan®. 
Se dificuldade na aspiração, apesar de derrame livre, haverá vantagem na colocação de dreno torácico clássico. 
Deverá ser efectuado TC de controlo nas primeiras 24h.
Na presença de um derrame parapneumónico de categoria 3 ou 4, deverá ser iniciado protocolo com alteplase 
e dornase intrapleurais durante 3 dias. Há efeitos laterais da alteplase intra-pleural que são muito frequentes, 
não implicam alteração da estratégia e incluem febre e dor torácica. A TC torácica deverá ser repetida após o 
términus do protocolo (4º dia) e em caso de não resolução completa, deverá ser pedida consultadoria de Cirurgia 
Torácica.
A utilização de uma abordagem estruturada comum, multicêntrica, com o estabelecimento de um registo, 
contribuirá para determinar o impacto real clínico, nesta patologia tão frequente, mas com tão “pouca evidência”.

Pulmão e infecções  |  Infecção respiratória nosocomial
Júlio Oliveira
Serviço de Medicina, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António

A infecção respiratória tende a ser o tipo nosocomial mais prevalente nos hospitais de agudos portugueses. 
A classificação de nosocomial atribui-se por reunião de critérios temporais, não estabelecendo barreiras 
à microbiologia implicada nem ao hospedeiro. Todavia, decorre da adopção da definição que os agentes 
infecciosos envolvidos e seu perfil de sensibilidade aos antimicrobianos diferem dos microrganismos imputados às 
infecções da comunidade. Na perspectiva do doente, a estabilidade clínica, tempo de internamento, intensidade 
de procedimentos invasivos e exposição prévia a antimicrobianos são factores de risco determinantes para a 
infecção, e quase obrigatórios para o envolvimento de estirpes com perfil alargado de resistências. Naqueles 
mais susceptíveis, os critérios clínicos e radiológicos perdem especificidade, a colonização é mais prevalente e 
os scores de gravidade pressionam no sentido do tratamento precoce, dificultando o estabelecimento seguro do 
diagnóstico e a selecção da terapêutica.
O conceito de pneumonia associada aos cuidados de saúde (2005) alarga a utilização de antimicrobianos de 
largo espectro a doentes não internados, mas em contacto próximo com fontes de microrganismos seleccionados. 
Apesar da base teórica e dados recolhidos de outros tipos de infecção, estudos subsequentes não mostram 
vantagem na utilização desses fármacos. Aguarda-se revisão deste item e eventual identificação de subgrupos 
de doentes que exijam tratamento diferente do aplicado nas infecções da comunidade.
A montante desta fase, medidas de prevenção na comunidade e no hospital têm ganhos comprovados. São 
exemplos de medidas subutilizadas a vacinação, cinesioterapia e reabilitação pulmonar, combate ao tabagismo 
e poluentes, higiene das mãos, mobilização dos doentes fisicamente limitados e uso judicioso de sedativos, 
supressores da acidez gástrica e antimicrobianos. 
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Estabelecida a suspeita de infecção respiratória, a reunião de consistentes sinais clínicos e radiológicos de 
condensação pulmonar confere diagnóstico de pneumonia, entidade que exige antibioterapia. Todavia, a reunião 
destes dados é difícil no doente pouco colaborante, mesmo com recurso a TAC torácico. A colheita de amostras 
é também menos rentável e carece de especificidade mesmo quando se efectuam colheitas profundas. A fracção 
de diagnósticos sem isolamento de agente permanece elevada. A opção empírica dos antimicrobianos deve 
atender à ecologia local e sobretudo às características do doente, severidade clínica e tempo decorrido desde 
a admissão hospitalar. Se for obtida informação microbiológica positiva, esta deve ser cuidadosamente filtrada, 
não se permitindo descurar a avaliação da resposta ao tratamento inicial, podendo aqui ter impacto favorável o 
recurso a marcadores inflamatórios.
Quando está presente infecção respiratória baixa não pneumónica, a decisão por antibioterapia é menos linear, 
particularmente nos doentes crónicos com potencial colonização por microrganismos não habituais no saudável. 
A tendência do curso clínico e as disfunções associadas presidirão à decisão, respeitando-se as mesmas regras 
de estudo e valorização dos achados microbiológicos.
Do anterior resulta a necessidade de estudos que forneçam resposta às mais numerosas dúvidas que certezas, 
antecipando-se problemas de difícil abordagem relacionados com a crescente pressão dos serviços de saúde 
pela população idosa ou portadora de doenças crónicas.

Sessão Magistral  |  Infecção e auto-imunidade: o papel da imunossupressão
Carlos Vasconcelos
Imunologia clínica, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António 

- - - - - -

Sessão Magistral  |  Infecção por Candida: da colonização à doença invasiva
Helder Leite
Serviço de Cuidados Intensivos, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

- - - - - -

Coração e infecções  |  Infecção associada a devices - abordagem prática
Hipólito Reis
Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António

Após a 1ª implantação de um pacemaker, em 1958, observou-se uma evolução tecnológica notável, com a 
introdução progressiva de novos dispositivos médicos para monitorização e interrupção de arritmias ventriculares 
malignas (prevenção da morte súbita) ou para restabelecer a sincronia electromecânica na insuficiência cardíaca 
(terapêutica de ressincronização).
Com vista a uma melhor organização, estes vários aparelhos foram, posteriormente, reunidos num grupo que 
se denomina - dispositivos cardiovasculares electrónicos implantáveis (DCEI) e que inclui: os pacemakers (PM), 
os cardioversores-desfibrilhadores implantáveis (CDI), os sistemas de ressincronização cardíaca (CRT) e os 
registadores de eventos subcutâneos.
Verifica-se, neste campo, um número crescente de implantações que resulta de um melhor diagnóstico, da 
expansão das indicações e do envelhecimento da população.
Associadamente, e como consequência deste facto, constata-se um aumento da taxa de complicações que 
está directamente relacionada com a experiência do operador e/ou do Centro, com o aumento da complexidade 
dos procedimentos (geradores maiores; maior número de eléctrodos; etc) e, também, com a presença de mais 
comorbilidades (“doentes mais doentes”).
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A maior parte das complicações são detectadas precocemente, ainda durante o internamento ou nos primeiros 
6 meses e são mais frequentes nos dispositivos de CRT, em relação aos CDI ou PM. De acordo com estudos 
recentes, a taxa de complicações nas primeiras implantações é de 12,4%, sendo mais elevada (18,7%) nos 
procedimentos para actualização do modo de pacing (“up-grade” para CRT) ou na revisão cirúrgica destes 
sistemas. 
A melhor abordagem para as complicações é a sua prevenção que passa pela adequada preparação do doente 
– é de referir que estes procedimentos são electivos! – e pela técnica cirúrgica em condições de assepsia.
Entre as várias complicações, uma das mais temidas é a infecção, reconhecendo-se, hoje, vários factores de 
risco para o seu desenvolvimento. Estes podem estar relacionados quer com o doente: 1) diabetes mellitus, 
2) insuficiência cardíaca congestiva, 3) insuficiência renal crónica, 4) uso prolongado de corticosteróides, 5) 
presença de cateteres centrais, 6) hipocoagulação em curso ou 7) febre nas 24h antes, quer com o procedimento: 
1) tempo prolongado de procedimento, 2) inexperiência do operador, 3) pacemaker provisório, 4) dispositivos 
com 2 ou 3 eléctrodos, 5) ausência de profilaxia antibiótica, 6) hematomas ou 7) re-intervenção precoce.
Os hematomas aumentam significativamente o risco de infecção (cerca de 15 vezes) e podem ser, em muitas 
situações, prevenidos quer pelos cuidados na hemostase quer pela gestão da terapêutica anti-trombótica que 
deve ser, sempre que possível (doentes com baixo risco), interrompida antes do procedimento. 
A infecção nos dispositivos constitui uma situação clínica grave, potencialmente fatal e que obriga quase sempre à 
extracção completa do sistema (gerador + eléctrodos). Esta extracção é um procedimento complexo, com riscos 
consideráveis, devendo ser efectuada em Centros com experiência e com o apoio da Cirurgia Cardiotorácica. Por 
outro lado, implica, muitas vezes, internamentos prolongados, com necessidade de antibioterapia durante várias 
semanas. Estes vários factores reflectem-se, de forma muito significativa, nos custos em cuidados de saúde. O 
momento da re-implantação é também difícil de gerir, podendo obrigar, em doentes dependentes do dispositivo, 
a intervalos demasiado curtos, com a dificuldade inerente em garantir a esterilização do receptor. 
A infecção associada aos dispositivos cardíacos constitui, assim, uma situação de risco elevado, com mortalidade 
significativa quando não resolvida precocemente e com uma importante repercussão económica, pelo que mais 
uma vez se destaca a importância da prevenção.

Bibliografia:
1. ESC Clinical Practice Guidelines in Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronitazion Therapy. Eur Heart J 2013:34;2281–

2329-doi:10.1093/eurheartj/eht150.
2. UpTodate. Infections involving cardiac implantable electronic devices.
3. Eyal Nof and Laurence M Epstein. Complications of cardiac implants: handling device infections. European Heart Journal, 

doi:10.1093/eurheartj/ehs352.
4. Mascioli G. et al. Cardiovascular implantable electronic device infection: diagnosis and treatment. e-journal of the ESC 

Council for Cardiology Practice. Vol11, nº9, 2012.

Coração e infecções  |  Disfunção cardíaca em contexto de sépsis
Alexandre Pinto
Unidade Intermédia Médico Cirúrgica, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António

A sépsis é considerada uma resposta sistémica do organismo perante uma infecção documentada ou suspeita.1 
É um processo complexo imunológico, metabólico e cardiovascular que, quando evolui para choque séptico, tem 
um risco de mortalidade entre 25 e 40%.2
A depressão reversível do miocárdio nos doentes com choque séptico foi pela primeira vez descrita em 1984 
por Parker et al.3 No choque séptico a dilatação do ventrículo esquerdo ou a disfunção sistólica podem estar 
presentes em até 50% dos doentes.4
A disfunção cardíaca relacionada com a sépsis, contrariamente ao padrão clássico do choque cardiogénico, 
é caracterizada por uma diminuição da fracção de ejecção e da contractilidade na presença de pressões de 
preenchimento do ventrículo esquerdo normais ou baixas.5 Este último aspecto foi provavelmente responsável 



Resumos  |  3º meeting - infecção  NOVEMBRO  2013    |   pag |  5 | 12

RESUMOS

infecção
3º meeting

pela subestimação da disfunção cardíaca séptica perante o uso generalizado do cateter de Swan-Ganz para a 
determinação dos pontos hemodinâmicos. 
A compreensão dos mecanismos subjacentes à disfunção cardíaca torna-se fundamental quando nos deparamos 
com o desafio clínico de tratar a sépsis que evoluiu para choque. São exemplos dos mecanismos implicados: a 
alteração ao nível da cascata inflamatória, a desregulação autonómica e dos receptores adrenérgicos, a utilização 
anormal do cálcio pelo cardiomiócito, a disfunção mitocondrial e a apoptose.6
As guidelines disponíveis até ao momento sugerem o controlo do foco de infecção e o suporte cardiovascular 
por intermédio de fluidos e suporte aminérgico, sendo fundamental reconhecer os doentes respondedores e não 
respondedores ao volume e os que beneficiam de suporte aminérgico inotrópico para além do vasopressor. 

Bibliografia
1. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al. Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe 

sepsis and septic shock, 2012. Intensive Care Med 2013; 39:165-228
2. Angus DC, Van der Poll T. Severe Sepsis and Septic Shock. N Engl J Med 2013;369:840-51
3. Parker MM , Shelhamer JH , Bacharach SL , et al . Profound but reversible myocardial depression in patients with septic 

shock . Ann Intern Med . 1984 ; 100 ( 4 ): 483 - 490
4. Chockalingam A, Mehra A. Acute Left Ventricular Dysfunction in the Critically Ill. CHEST 2010; 138( 1 ): 198 – 207
5. Vieillard-Baron A. Septic cardiomyopathy. Annals of Intensive Care 2011, 1:6
6. Rudiger A, Singer M. Mechanisms of sepsis-induced cardiac dysfunction. Crit Care Med 2007; 35:1599–1608

Coração e infecções  |  Para além do tratamento médico da endocardite infecciosa
Armando Abreu
Serviço de Cirurgia Cardio-Torácica, Centro Hospitalar de S. João - Porto

O tratamento cirúrgico é utilizado em aproximadamente metade dos doentes com endocardite infecciosa. São 
três as razões que levam a considerar a cirurgia precoce durante a fase activa da doença (enquanto o doente 
ainda está a cumprir a antibioterapia instituída): evitar a instalação de insuficiência cardíaca progressiva, evitar a 
lesão estrutural irreversível e impedir a embolização sistémica. Por outro lado, a cirurgia durante a fase activa da 
doença encontra-se associada a um risco significativo. 
Por este motivo, a intervenção cirúrgica é justificada nos doentes com características de alto risco, as quais 
tornam a possibilidade de cura com a antibioterapia isolada improvável, e que não apresentam comorbilidades 
ou complicações que tornem a possibilidade de recuperação remota. Assim, a opinião de um cirurgião cardíaco 
deve ser incorporada no algoritmo de decisão numa fase precoce.
Os dois principais objectivos da cirurgia são a remoção total dos tecidos infectados e a reconstrução da 
morfologia cardíaca, incluindo a reparação ou a substituição das válvulas afectadas. A morbilidade e mortalidade 
peri-operatórias variam de acordo com o tipo de agente envolvido, com a extensão da destruição das estruturas 
cardíacas, com o grau de disfunção ventricular esquerda e com o estado hemodinâmico do doente na altura da 
intervenção cirúrgica. Actualmente, a mortalidade operatória da endocardite infecciosa situa-se entre os 5 e os 
15 %.

Coração e infecções  |  Pericardiocentese: do diagnóstico à terapêutica
Catarina Gomes
Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António

O pericárdio normal é um saco fibroso que rodeia o coração, composto por duas camadas (pericárdio visceral 
e parietal) separadas por um espaço virtual que contém habitualmente uma pequena quantidade de líquido 
(< 50ml). Quando esse líquido excede a sua quantidade fisiológica, falamos em derrame pericárdico. Com a 
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acumulação crescente de líquido dentro de um espaço fechado, as pressões intrapericárdicas aumentam e, 
quando aumentam o suficiente para impedir o enchimento cardíaco, falamos em tamponamento cardíaco.
O derrame pericárdico pode existir em praticamente todos os cenários clínicos que afectam o pericárdio e o seu 
desenvolvimento tem implicações prognósticas (como nas neoplasias intratorácicas), diagnósticas (como na 
pericardite) ou ambas. A etiologia do derrame é geralmente sugerida pelo contexto clínico e pelo exame físico 
do doente.
A pericardiocentese, ou drenagem percutânea do derrame pericárdico, é uma técnica já descrita desde o 
século XVIII, mas que evoluiu consideravelmente nos últimos 30 anos, principalmente devido à utilização da 
ecocardiografia, tornando-se um procedimento mais simples e seguro. É realizada essencialmente como 
técnica terapêutica (nos casos de tamponamento cardíaco), mas deve ser também considerada como técnica 
diagnóstica, especialmente nos casos em que um diagnóstico específico pode alterar a estratégia terapêutica. 
Dada a natureza invasiva do procedimento, dois factores devem ser cuidadosamente ponderados: a baixa 
rentabilidade diagnóstica, muito variável nos diferentes estudos sendo, na maioria, inferior a 40%, e a relevância 
clínica de um diagnóstico específico, já que muitos doentes de baixo risco podem ser tratados empiricamente 
com sucesso.
No nosso breve encontro falaremos um pouco da técnica de pericardiocentese, das suas indicações, quer 
diagnósticas quer terapêuticas, mas também das suas contraindicações e complicações, que nunca devem ser 
esquecidas em qualquer abordagem invasiva.

VIH e infecções  |  VIH e alterações neurológicas
Graziela Carvalheiras
Unidade Intermédia Médico-Cirúrgica, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António

Os doentes com infecção VIH podem apresentar alterações neurológicas por várias razões: aquelas relacionadas 
com o próprio VIH e com a desregulação imune, por patologias sistémicas, por comorbilidades psiquiátricas e 
como complicação da terapêutica antirretroviral (TARV). Previamente à introdução da TARV, metade dos doentes 
infectados pelo VIH desenvolvia sintomas relacionados com o acometimento do sistema nervoso central (SNC) ou 
periférico, sendo que a maioria dos doentes que morriam com SIDA apresentavam alterações neuropatológicas. 
O linfoma e as infecções oportunistas (IO) do sistema nervoso central (SNC), bem como a demência associada 
ao VIH registaram um decréscimo na era por TARV. Contudo, a sua frequência ainda prevalece nos doentes 
infectados não diagnosticados, ou naqueles que não cumpram a TARV. Nos doentes que iniciam TARV, as 
alterações neurológicas que surgem nas primeiras semanas a meses após o seu início poderão traduzir uma 
Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imune (SIRI), ou uma complicação directa da terapêutica. Na SIRI 
verifica-se um agravamento paradoxal de uma IO previamente diagnosticada ou subclínica, ou o aparecimento 
de doenças autoimunes. Os doentes com tuberculose e CD4+ <100/ mm3, têm um risco acrescido de SIRI, com 
potencial envolvimento do SNC, como tuberculoma ou meningite tuberculosa, mas outras entidades clínicas 
têm sido descritas, como a exacerbação de uma meningite criptocócica, o agravamento da leucoencefalopatia 
multifocal progressiva ou uma demência rapidamente progressiva.
Pela prevalência na população infectada pelo VIH, o consumo de drogas ilícitas por via endovenosa potencia 
o risco de complicações neurológicas por endocardite, como abcessos cerebrais, meningite, AVC isquémico 
por embolização séptica, e AVC hemorrágico por rutura de aneurisma micótico. O consumo de cocaína ou 
anfetaminas potencia o limiar de crises convulsivas e do AVC isquémico ou hemorrágico.
Por fim, e como doença multissistémica, a infecção VIH pode ser causa de alterações neurológicas sem 
acometimento primário. São exemplo a uremia, no caso da nefropatia associada ao VIH, e a sépsis com ponto de 
partida em outro órgão. Nos doentes com coinfecção VHC e cirrose, a encefalopatia é comum.
Para qualquer doente com alterações neurológicas, a história clínica deverá incluir informação sobre a evolução 
temporal dos sintomas, uso de medicação (prescrita ou não e drogas ilícitas), história de trauma, défices focais, 
convulsões e sintomas sugestivos de hipertensão intracraniana (HIC). Contudo, na infecção VIH a disfunção 
imune não só aumenta o risco de infecção do SNC, como também disfarça os sinais e sintomas característicos 
dos doentes imunocompetentes, pelo que a ausência de cefaleia, febre ou meningismo não deverá excluir o seu 
diagnóstico. Nesta população importa ainda a contagem CD4+ (actual e nadir), a carga viral e a TARV (esquema 
e duração). 
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O estudo laboratorial visa o despiste de alterações metabólicas e toxicológicas, pesquisa de parâmetros 
inflamatórios e serológicos. A TAC cerebral sem contraste deverá ser sempre realizada neste grupo de doentes, 
sendo que o contraste deverá ser considerado nos doentes com CD4+ <200/ mm3 ou na presença de défices 
focais. A RMN cerebral acresce uma sensibilidade maior. Na ausência de contraindicações, a punção lombar 
deverá ser realizada, não esquecendo a determinação da pressão de abertura, parâmetro crítico no tratamento 
da meningite criptocócica. No caso de os exames prévios não revelarem a etiologia, o EEG é importante para 
excluir o estado de mal não convulsivo.
Nos doentes com diagnóstico incerto de IO e sem critérios de emergência neurológica (HIC, convulsões, 
meningite bacteriana ou AVC agudo), o tratamento em fase aguda deverá ser protelado. 
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VIH e infecções  |  VIH e sépsis sem foco
Paulo Figueiredo
Unidade de Cuidados Intensivos, Centro Hospitalar de S. João - Porto

- - - - - - - 

VIH e infecções  |  VIH e insuficiência respiratória
Margarida Mota
Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

A insuficiência respiratória (IR) não é uma doença per se mas uma consequência. Por definição, a IR é a 
incapacidade de oxigenação adequada dos tecidos e a eliminação do dióxido de carbono. Podem estar envolvidos 
uma ou variadas fases do ciclo respiratório: ventilação, perfusão, relação ventilação/perfusão e difusão.
A IR é a principal causa de admissão dos pacientes infectados pelo VIH nas Unidades de Cuidados Intensivos/ 
Intermédios, com uma elevada morbi-mortalidade em relação aos pacientes não infectados. 
As causas de IR entre os pacientes VIH positivos são múltiplas, a realçar: patologias pulmonares, infecciosas, 
neoplásicas, vasculares, estruturais e sua eventual relação ou não com a infecção VIH; cardíacas; sépsis; 
patologias do SNC.
Com a terapêutica ARV de alta potência (HAART), introduzida em 1996, verificou-se uma franca redução da 
mortalidade e uma sobrevida mais longa graças à recuperação imunológica induzida. Assim, assistimos a uma 
franca diminuição das complicações infecciosas e neoplasias associadas ao VIH. Contudo, outras entidades 
clínicas existem cuja relação com o VIH ainda não está completamente esclarecida, e que são causa cada 
vez mais frequente de admissão nas UCI, como sejam a DPCO, enfisema, neoplasia do pulmão, cardiopatia 
isquémica / insuficiência cardíaca.
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VIH e infecções  |  TARV e infecções no doente VIH
Ana Aboim Horta
Serviço de Infecciologia, Centro Hospitalar do Porto - Hospital Joaquim Urbano

A Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imune (IRIS) é uma consequência indesejável da terapêutica 
antirretrovírica (TARV) que ocorre em cerca de 10 a 40% dos casos, e que surge semanas a meses após o início 
dessa terapêutica.
Existem duas formas de IRIS, a “paradoxal” e a “unmasking”. Na IRIS paradoxal assiste-se, após o início da TARV, 
ao agravamento da sintomatologia da infeção oportunista (IO) previamente diagnosticada, cujo tratamento já 
tinha sido iniciado e ao qual se verificava uma resposta favorável. Na IRIS “unmasking”, assiste-se à expressão 
clínica exagerada de uma IO ativa, não previamente diagnosticada, imediatamente após o início da TARV.
A IRIS observa-se, particularmente, nos indivíduos profundamente imunocomprometidos, e pode estar associada 
a um amplo espectro de agentes infeciosos. Ela surge porque existe, após o início da TARV, uma recuperação 
inapropriada e desequilibrada do sistema imune em resposta a agentes infeciosos (viáveis ou não). Os 
mecanismos normais de regulação imune que normalmente limitam o grau de inflamação faltam, conduzindo 
a reacções patológicas inflamatórias com morbilidade significativa. As manifestações desta síndrome não são 
lineares e dependem do agente infecioso em causa e da sua localização. Quando surgem a nível do sistema 
nervoso central são menos toleradas podendo mesmo ser letais. Existem vários fatores preditivos desta síndrome 
sendo, na forma “paradoxal”, o curto intervalo entre o início do tratamento da IO e o início da TARV, um deles.
Uma vez que não existem marcadores clínicos e analíticos que permitam o seu diagnóstico, o aparecimento desta 
síndrome coloca enormes problemas e dúvidas; a falta de adesão à terapêutica da IO, a possível resistência do 
agente infecioso à terapêutica, a interacção entre fármacos, a toxicidade ao/aos tratamentos, o aparecimento 
de uma infecção adicional, são eventuais diagnósticos que têm que ser obrigatoriamente excluídos antes de 
podermos afirmar que se trata de IRIS.
A altura ideal para o início da TARV em doentes com o diagnóstico recente de uma IO associada à infeção VIH, 
tem sido pois alvo de intensa discussão. O adiamento dessa terapêutica num doente imunodeprimido e em 
tratamento de uma dessas situações patológicas, tem-se associado a uma maior morbilidade e mortalidade pela 
infecção VIH mas, por outro lado, existe o receio que o seu início precoce conduza a um maior número de casos 
de IRIS, a um maior número de interações entre os fármacos em uso, a uma maior toxicidade farmacológica, e a 
uma menor adesão face ao maior número de fármacos e de comprimidos e consequente menor tolerabilidade.
O diagnóstico precoce da infecção VIH e a instituição atempada da TARV evitando uma imunodepressão mais 
acentuada, poderão evitar o aparecimento de IOs e consequentemente de IRIS. Quando se inicia TARV num 
indivíduo em fase avançada de imunodepressão, apresentando ou não já uma IO, é essencial um alto índice de 
suspeição para IRIS, uma vigilância e uma atitude adequadas e atempadas. 
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Sessão Magistral   |  Como evitar a infecção no doente transplantado: 
das medidas gerais aos esquemas de profilaxia 

Helena Pessegueiro
Unidade de Transplante Hepatico Pancreático, Centro Hospital do Porto

- - - - - - - 

Sessão Magistral  |  Septic shock and septic shock “like” in cirrhosis
François Durand
Service d’Hepatologie, Hôpital Beaujon, Clichy, Paris; Université Denis Diderot, Paris VII, France

Cirrhosis is a liver disease with implications on a number of organ/systems. Due to changes in the innate immune 
response, patients with cirrhosis are considered to be at higher risk for developing bacterial infections. Due to 
portal hypertension, they are also at risk for occult bacterial infection, namely, translocation of bacteria or bacterial 
products from the lumen of the intestinal tract to bloodstream or lymph nodes. Translocation as well as overt 
bacterial infection may occasionally trigger immune response resulting in an inappropriate and exacerbated 
inflammatory response. By turn, inflammatory response may lead to extra-hepatic organ/system dysfunction 
characterized by hyperkinetic state, decreased systemic vascular resistance, hypotension, tissue hypoxemia, 
renal failure, encephalopathy, circulatory leak and pulmonary edema. These features are characteristic of septic 
shock in non-cirrhotic patients.
Septic shock in cirrhotic patients is characterized by an especially high mortality rate (more than 80%) as 
compared to 20-30% in the general population. However, it must be noted that multiple organ failure without septic 
shock or hypovolemia seems to be more common as a cause of death in cirrhotic patients than septic shock. This 
finding highlights the potential role of occult infection and/or translocation of bacterial products in cirrhosis. The 
reason for such a high mortality rate associated with septic shock in cirrhosis is related to the initiation of a vicious 
circle. At baseline, cirrhosis is associated with organ/system dysfunctions. The more advanced cirrhosis, the 
more severe the dysfunctions. In patients with cirrhosis, septic shock which is characterized by circulatory failure 
rapidly induces renal failure, encephalopathy and capillary leak. These complications tend to further deteriorate 
liver function. Deterioration in liver function, by turn, tends to worsen organ/system failure. 
By certain aspects, the management of patients with cirrhosis and septic shock is not specific: early administration 
of broad spectrum antibiotics, vasopressors after adequate volume expansion, sedation and mechanical ventilation 
in almost all cases, renal replacement therapy when needed. However, besides these general aspects, specific 
measures should be applied. Antibiotics with a potential for nephrotoxicity (aminoglycosides) should not be the 
first line option. The goal is not to treat ascites and edema but to optimize volume expansion. Albumin may have 
beneficial effects in this context. As adrenal insufficiency seems to be frequent, treatment with hydrocortisone is 
recommended. Sedation should be stopped periodically and reintroduced if needed as clearance of sedative 
agents may be especially long. In theory, albumin dialysis (MARS) may improve hemodynamic status and 
reduce the need for vasopressors. However, no beneficial effect was demonstrated by a controlled study. If renal 
replacement therapy is needed, continuous veno-venous hemofiltration is the reference.
Due to an especially high rate of early mortality, concerns have been raised about admission of cirrhotic patients 
in the ICU. However, experience show that, besides septic shock, acceptable rates of survival can be achieved. 
Therefore, a 72-hours trial of unrestricted intensive care can be proposed, followed by limitation of life sustaining 
treatment if multiple organ failure persists after this delay.

Aparelho digestivo e infecções  |  Doenças entéricas infecciosas de importação - Actualidades
Sandra Xará
Serviço de Infecciologia, Centro Hospitalar do Porto - Hospital Joaquim Urbano

A diarreia é o principal problema de saúde em viagem, estimando-se que cerca de 40 a 60% dos viajantes a 
desenvolvam durante ou após uma estadia. O conceito de diarreia do viajante define um grupo de doenças 
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que é resultante da ingestão de água ou alimentos contaminados por agentes infecciosos e que tem a diarreia 
como manifestação principal. Em geral, a diarreia do viajante tem duração de dois a três dias, mas pode causar 
desconforto e impedir a realização de atividades importantes. Pode ainda evoluir com complicações como a 
desidratação, o que é mais comum em crianças pequenas, idosos e portadores de doenças crónicas. 
A diarreia do viajante pode ser de etiologia bacteriana, vírica ou parasitária, e a frequência de cada agente 
infeccioso pode variar de acordo com os países e as regiões visitadas. Nos países em desenvolvimento, as 
bactérias e parasitas entéricos são mais predominantes que os vírus, e habitualmente chegam ao ponto máximo 
durante os meses de verão. Já nos países industrializados, os vírus são a causa predominante de diarreia aguda, 
ascendendo no inverno. Em termos de risco, o mundo pode ser dividido em três áreas: Áreas de baixo risco 
(inferior a 10%) – Norte da Europa, Austrália e Nova Zelândia, Estados Unidos da América, Canadá, Singapura e 
Japão; Áreas de risco moderado (10 a 20%) – Caraíbas, África do Sul e países do Mediterrâneo (incluindo Israel); 
Áreas de alto risco (superior a 30%) – Ásia (excepção de Singapura e Japão), África (excepção de África do Sul), 
América do Sul, Central e México.
Em mais de 90% dos casos, a diarreia do viajante é provocada por bactérias, sendo o organismo mais comum a 
Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), seguido das Salmonella spp, Campylobacter jejuni, e Shigella spp. Mais 
recentemente microrganismos como Escherichia coli enteroagregativa (EAEC), Aeromonas spp e Plesiomonas 
spp têm sido responsáveis por um número significativo de casos de diarreia. Viajantes sob quimioprofilaxia da 
malária podem ocasionalmente desenvolver diarreia por Clostridium difficile. As etiologias víricas mais comuns 
são por rotavirus, norovirus e astrovirus, estando muitas vezes associadas a surtos em navios. Embora a diarreia 
do viajante de causa parasitária seja rara, existem alguns parasitas mais frequentemente associados, tais como 
Cryptosporidium parvum, microsporidia, Isospora belli, Giardia lamblia e Cyclospora. cayetanensis.
Uma vez que a diarreia do viajante é habitualmente auto-limitada, o tratamento é frequentemente sintomático e 
inicia-se sem necessidade de documentar o agente etiológico. No entanto se os sintomas são severos, associados 
a toxicidade ou persistem para além das 72 horas, torna-se importante uma abordagem diagnóstica da etiologia. 
Nestes casos o tratamento deverá ser dirigido. Devido ao uso por vezes indiscriminado, de determinados 
antibióticos, existem zonas no globo onde as resistências a alguns destes agentes são comuns, devendo o clínico 
levar em conta a região geográfica da possível aquisição do agente infeccioso. 
O risco de diarreia do viajante pode ser significativamente reduzido através da adopção sistemática de medidas 
preventivas. A profilaxia antibiótica é geralmente reservada para indivíduos cuja desidratação os coloque em 
situação de risco severo.

Aparelho digestivo e infecções  |  Manifestações Hepáticas de Infecções Sistémicas
Filipe Nery
Unidade Intermédia Médico Cirúrgica, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António

As manifestações hepáticas de uma doença infecciosa sistémica podem-se traduzir clinicamente por icterícia 
(independentemente do agente etiológico), a qual é uma complicação rara da pneumonia (apesar de frequente 
em populações de regiões geográficas com déficite em G6PDH), e mais frequente em doentes (até 2/3) com 
infecções sistémicas severas, bacteriemia, choque e endotoxinemia. Sendo funcional e reversível uma vez 
controlada a infecção, a síndroma de icterícia tende a resolver sendo que, se persistente após a resolução do 
quadro sistémico, está-lhe associado um pior prognóstico.
Os abcessos piogénicos do fígado têm como factores de risco a diabetes, doença das vias biliares, malignidade 
ou estados de imunossupressão, podendo ter uma apresentação muito variável, de aguda a insidiosa. Em 
40-50% dos casos existe doença das vias biliares subjacente. Os abcessos hepáticos podem ser igualmente 
consequência de disseminação do agente com ponto de partida em pileflebite portal, lesão a partir da artéria 
hepática, traumatismo ou disseminação directa. Os agentes microbianos variam de acordo com a etiologia 
subjacente. Não obstante, cerca de metade dos abcessos hepáticos são criptogénicos, em particular no doente 
idoso. O tratamento de fundo é a antibioterapia (amoxicilina/ ácido clavulânico ou piperacilina/ tazobactam), 
por um período mínimo de 3 semanas mas aconselhável a sua extensão a 6 (2 semanas IV + 4 semanas PO). 
A drenagem percutânea está recomendada para abcessos superiores a 5 cm de maior eixo, sendo a cultura 
do aspirado positiva em 70-80% dos casos. Se doença das vias biliares concomitante como, por exemplo, 
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uma estenose, é normalmente necessária a intervenção endoscópica através de CPRE com, nomeadamente, 
colocação de prótese.
O envolvimento hepático em determinadas infecções sistémicas é frequente, sendo o quadro clínico muito variável 
de acordo com o agente em questão, podendo-se apresentar de forma aguda a indolente, com maior ou menor 
icterícia, e sob o ponto de vista analítico igualmente muito variável, com algumas infecções a originarem maior 
elevação da fosfatase alcalina (sífilis secundária com envolvimento hepático, amebiase crónica, tuberculose, 
shistosomiase, etc) e outras maior elevação das transaminases (ricketsioses por exemplo). Os granulomas são 
comuns na tuberculose, schistosomiase, ricketsioses, malaria, leishmania, etc.
Assim, as doenças infecciosas sistémicas repercutem-se de forma altamente variável no fígado (não são aqui 
abordadas as consequências do envolvimento hepático num estado de choque séptico com disfunção hepática), 
dependendo do agente em causa, do estado de imunossupressão do doente e do diagnóstico atempado com a 
introdução de antibioterapia, antifúngico ou antiparasitário adequados.
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Aparelho digestivo e infecções  |  Hepatite aguda e reactivação do VHB – Quando e como tratar
Diana Valadares
Unidade Intermédia Médico Cirúrgica, Centro Hospitalar do Porto – Hospital Sto António

A Organização Mundial de Saúde estima que 2 biliões de pessoas tenham contactado com o vírus da hepatite 
B (VHB). A hepatite aguda por VHB tem vindo a diminuir a sua incidência após a entrada no plano nacional 
de vacinação desde 1990 da vacina a todos os recém-nascidos. No entanto, o inócuo apesar de menor, 
não desapareceu pela existência de doentes com VHB replicativos não detectados e mediante as correntes 
migratórias principalmente da zona Asiática e outras zonas endémicas para o nosso País, desta forma continuam 
a ser reportados casos de hepatite aguda ou de reactivação.
As manifestações da infecção aguda podem estar presentes só num 1/3 dos doentes, expressando-se sob 
forma de sintomatologia geral ou mesmo como manifestações extrahepáticas (glomeronefrite membranosa e 
nefropatia, alterações cutâneas, crioglobulinemia e síndrome de Guillain-Barré). O diagnóstico habitualmente é 
serológico aliado com a clínica. O tratamento habitual é de suporte, pois cerca de 95% dos doentes recuperam 
espontaneamente e seroconvertem para anti-HBs. Nos casos mais graves com instalação de falência hepática 
aguda, o tratamento farmacológico deve ser ponderado, particularmente em doentes que se apresentem com 
encefalopatia, hiperbilirrubinemia >10mg/dl, INR >1,6, um curso arrastado de doença ou co-infecção (VHC ou 
VHD). Na literatura, ainda está um pouco cinzenta a duração da terapêutica quando instituída mas nas mais 
recentes orientações europeias o prazo de término será 3 meses após a seroconversão para anti-HBs ou até 12 
meses da seroconversão para anti-HBe.
Quanto à exacerbação da infecção por VHB esta relaciona-se com estados de imunossupressão induzida 
por fármacos (quimioterapia oncológica, corticóides, interferão, entre outros), sobre-infecções por vírus 
hepatotrópicos (Hepatite A, C, D e E) ou co-infecção pelo VIH. Às vezes nem sempre é linear o diagnóstico 
diferencial de infecção aguda versus exacerbação de infecção pelo VHB, motivo pelo qual a biópsia pode ter 
particular interesse, em alguns casos. O tratamento das exacerbações passa pela instituição de um análogo 
nucleos(t)ídeo. Nas situações muito graves, quer de infecção aguda por VHB ou de reactivação, o transplante 
deve ser equacionado e um centro de referência deve ser sinalizado precocemente.
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Aparelho digestivo e infecções  |  Causas Infecciosas de Hemorragia Digestiva
Ricardo Marcos Pinto
Serviço de Gastrenterologia, Centro Hospitalar do Porto; CINTESIS, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto

Das causas infecciosas de hemorragia digestiva, a infecção por Helicobacter pylori (H.pylori) e a sua associação 
com a doença ulcerosa péptica é responsável por mais de 98% dos casos. A maioria dos doentes com úlcera 
péptica apresenta infecção pela bactéria sendo necessário o seu diagnóstico para se proceder à erradicação. 
Apenas 10-15% dos indivíduos afectados desenvolve doença ulcerosa, risco que resulta da combinação da 
variação individual da bactéria (genótipos virulentos) e do hospedeiro (polimorfismos de genes que regulam a 
resposta inflamatória à presença da bactéria). Em Portugal estima-se que a prevalência de infecção por H.pylori 
esteja entre 60 a 84% da população, com tendência a decrescer o que é demonstrado pelo efeito de cohorte entre 
gerações. O tratamento da infecção reduz drasticamente a recorrência de doença ulcerosa (6% nos erradicados 
vs 67% nos não erradicados), segundo meta-análise de estudos randomizados e controlados. 
O rastreio da infecção por H.pylori nos doentes com hemorragia digestiva ulcerosa é recomendado por guidelines 
de Sociedades e é considerado um indicador de qualidade. Ainda assim, estudos mostram que menos de 
metade dos doentes admitidos por hemorragia por doença péptica recebem o teste diagnóstico e o tratamento 
adequado, sendo que este valor é ainda inferior nos doentes admitidos em Unidades de Cuidados Intensivos 
(doentes que à partida beneficiariam mais da erradicação). O tratamento da infecção deve ser guiado pelos 
dados das resistências locais e, na sua ausência, de acordo com os recomendações actuais que preconizam o 
tratamento sequencial como primeira linha de modo a obter taxas de erradicação superiores a 70% na primeira 
tentativa.
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