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A cetoacidose diabética nos cuidados intermédios
Ferreira M1; Vilaverde J1, Nery F2
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2. Unidade Intermédia Médico-Cirúrgica, Centro Hospitalar do Porto

Palavras chave: cetoacidose diabética, educação, cuidados intermédios

Introdução e Objectivos
A cetoacidose diabética (CAD) é uma complicação aguda grave e potencialmente fatal da Diabetes Mellitus 
(DM). O objectivo deste trabalho foi realizar um estudo retrospectivo para caracterização dos doentes internados 
por CAD na Unidade de Cuidados Intermédios da Urgência e Unidade Intermédia Médica do Centro Hospitalar 
do Porto, entre 1/05/2010 e 8/07/2012.

Material e Métodos
Recolha dos dados demográficos, clínicos e analíticos dos referidos doentes, através da análise dos seus 
processos clínicos electrónicos e físicos. Classificação consoante a gravidade da CAD (critérios da Associação 
Americana de Diabetes). Tratamento estatístico em SPSS 20.0.

Resultados e discussão
Existiram 42 internamentos, referentes a 39 doentes (51,3% homens), com 46,3±20,1 anos de idade (18-94) 
e 10,7±11,0 anos de diagnóstico (0-54; mediana=9). Foi na Primavera que se registou o maior número de 
internamentos (n=15; 35,7%). Os doentes tinham maioritariamente DM tipo 1 (66,7%) e 7 apresentavam DM 
inaugural. As causas foram sobretudo omissões de tomas de insulina (por incumprimento, alterações da ingesta 
ou problemas técnicos) e infecções (54,8% e 28,6%, respectivamente). Oito doentes tinham CAD ligeira, 9 
moderada e 25 grave. A taxa de mortalidade intra-hospitalar foi de 7,7% (n=3): uma mulher com cetoacidose 
grave e 2 homens idosos com outras doenças agudas graves de mau prognóstico (sem CAD grave). Os níveis 
de HbA1c eram de 11,6±2,3% (6,4-16,8). À admissão, apresentavam 660,3±252,5 mg/dL de glicemia (340-1580; 
mediana 569,5), 1,3±1,0 mg/dL de creatinina (0,6-6,6; mediana 1,0mg/dL), 4,8±1,3 mEq/L de potássio (3,1-9,2; 
mediana 4,6mEq/L) e 143,1±4,4 mEq/L de sódio corrigido para a glicemia (135,0-159,0; mediana 142,0mEq/L). 
Nenhum doente necessitou de internamento em cuidados intensivos. Os doentes estiveram internados em 
cuidados intermédios 2,3±1,9 dias (1-12) e o tempo total de internamento foi de 7,0±7,5 dias (1-32).

Conclusões
Os doentes tinham um mau controlo metabólico à admissão e apresentavam maioritariamente CAD grave. Os 
factores precipitantes mais frequentes foram relativos à omissão de tomas de insulina/incumprimento terapêutico. 
O tempo de estabilização dos doentes é curto, provavelmente pela maior vigilância e implementação de 
medidas terapêuticas mais rápidas em ambiente de Cuidados Intermédios permitindo, na maioria dos doentes, 
transferência rápida para enfermaria geral para prosseguirem programas de reajuste e educação terapêuticos. 
Os autores reforçam a necessidade de insistir na educação terapêutica dos doentes com DM.
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Experiência da utilização do levosimendan numa Unidade de Cuidados Intermédios especializada 
– Unidade de Insuficiência Cardíaca Aguda
Araújo M1, Carmo J1, Alface M1, Araújo I1, Marques F1, Ceia F1, Fonseca C1

1. Unidade de Insuficiência Cardíaca Aguda/Serviço de Medicina III/ Hospital de São Francisco Xavier/ Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental, Lisboa

Palavras chave: insuficiência cardíaca aguda; levosimendan; mortalidade intra-hospitalar

Introdução e Objectivos
O papel dos inotrópicos na Insuficiência Cardíaca Aguda (ICA) tem sido desde há muito objecto de 
controvérsia. Apesar dos inotrópicos convencionais exercerem efeitos hemodinâmicos favoráveis, a maioria 
reduz comprovadamente a sobrevida a médio/longo prazo. O levosimendan, um novo inotrópico vasodilatador, 
sensibilizador do cálcio, parece não partilhar do mesmo impacto adverso no prognóstico da ICA, embora 
persistam dúvidas sobre a sua eficácia e segurança. Objectivo: Avaliar a tolerância e eficácia do levosimendan 
em doentes com ICA, com fração de ejeção deprimida, numa Unidade de Insuficiência Cardíaca Aguda de um 
Hospital Central.

Material e Métodos
Estudo retrospectivo de todos os doentes com ICA que foram submetidos a terapêutica com levosimendan 
durante um período de 18 meses. Avaliamos características clínicas, terapêutica concomitante, efeitos adversos 
e mortalidade intra-hospitalar.

Resultado e Discussão
Incluídas 20 administrações de levosimendan em 19 doentes, 15 homens, 70±9 anos com ICA todos em classe 
IV da NYHA, com fracção de ejecção média do ventrículo esquerdo 27±9%. NTproBNP à entrada 12603+-9956 
pg/ml com redução média 25,5%. O tempo médio desde o início do internamento até ao início da perfusão de 
levosimendan foi 2,05 +- 1,5 dias, 55% antes das 24 horas. Treze doentes realizaram dose de carga (todos na dose 
de 6 ug/kg/min). Apenas um doente suspendeu o levosimendan antes das 24 horas por hipotensão. Terapêuticas 
concomitantes: bloqueador adrenérgico; 55% antes, 85% durante e 94 % à saída, perfusão de furosemida 75%. 
Todos fizeram reposição iónica com potássio e magnésio, independentemente dos valores prévios. Oito doentes 
tiveram hipotensão (PAs<90mmHg) e destes, três reduziram a dose de perfusão, três iniciaram dopamina; apenas 
1 doente teve extrassistolia ventricular, não tendo ocorrido nenhuma disritmia ventricular maligna. A mortalidade 
intra-hospitalar foi de 20% (n=4) e a demora média na unidade de 10+-11,3 dias. A classe media da NYHA à alta 
foi 1,9±0,2.

Conclusões
Na população de doentes com ICA, o levosimendan provou ser um inodilatador eficaz e com boa tolerância, 
podendo ser realizado com toda a segurança em unidade de cuidados intermédios, sem necessidade 
de monitorização invasiva. Permitiu, na maioria dos casos manter, durante e após a perfusão, a terapêutica 
optimizada para a IC, nomeadamente o bloqueador adrenérgico, uma mais valia inegável sobre os restantes 
inotrópicos. A mortalidade intra-hospitalar e a longo prazo foi elevada, e sobreponível à descrita noutras séries, 
reflexo do mau prognóstico da síndrome.
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O papel das Unidades de Cuidados Intermédios na abordagem das hepatites agudas e falência 
hepática aguda. A experiência de um hospital terciário no norte de Portugal.
Rocha SM1, Valadares D1, Nery F1

1. Unidade Intermédia Médico-Cirúrgica, Centro Hospitalar do Porto

Palavras chave: hepatite aguda, falência hepática, cuidados intermédios

Introdução e Objectivos
A hepatite aguda (HA) traduz lesão hepática e pode manifestar-se de variadas formas, desde a assintomática até 
à mais grave, a falência hepática aguda (FHA); esta entidade, complexa e sistémica, cursa com coagulopatia e 
encefalopatia, podendo impor transplante hepático urgente. A sua gravidade levou a que, classicamente, estes 
doentes fossem alocados a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Nos últimos anos, em Portugal, têm-se 
assistido ao aparecimento de Unidades de Cuidados Intermédios (UCInt), que possibilitam uma monitorização 
contínua e invasiva de qualquer doente. No presente trabalho pretende-se estudar o papel destas UCInt na 
abordagem da HA e da FHA.

Material e Métodos
Seleccionaram-se todos os doentes com o diagnóstico de HA e FHA admitidos na UCInt de um hospital central 
(com equipa de Transplante Hepático), no período de 3 de Maio de 2010 a 31 de Maio de 2012; estudaram-se as 
etiologias, curso clínico, scores de gravidade e a necessidade de admissão em UCI.

Resultados e Discussão
Foram admitidos na UCInt 30 doentes com o diagnóstico de HA e FHA (17 homens e 13 mulheres), com idade 
média de 49,7 anos. As etiologias apuradas incluem esteatohepatite alcoólica (EHA – 43,3%), hepatoxicidade 
a paracetamol (23,3%), intoxicação por cogumelos (10,0%), lesão isquémica (13,3%), hepatite vírica (3,3%) e 
outras causas (6,7%). Apenas 33,3% apresentavam cirrose previamente e todos estes foram admitidos com EHA. 
Os sintomas mais referidos foram dor abdominal (33,3%), vómitos (33,3%) e icterícia (30,0%), e relacionavam-se 
com a etiologia. Verificou-se coagulopatia em 93,3% dos doentes e encefalopatia (graus I e II) em 43,3%. O score 
de MELD variou de 8 a 42 pontos e, no caso da EHA, o Maddrey de 18 a 146 pontos. O tratamento passou por 
terapêutica específica dirigida à etiologia da HA, de acordo com protocolos de actuação da UCInt e guidelines 
correntes. A maioria (76,7%) teve uma evolução favorável, sendo que apenas 3 doentes (10%) foram transferidos 
para UCI em apelo urgente para transplante hepático. A taxa de mortalidade foi de 13,3%, salientando-se que 
nenhum destes doentes era candidato a transplante.

Conclusão
As UCInt parecem ter um papel efectivo na abordagem da HA e FHA em doentes selecionados, nomeadamente 
com encefalopatia hepática até grau II (inclusive). Ao permitirem uma monitorização contínua e um reconhecimento 
precoce de sinais de deterioração clínica, estas unidades levam a uma melhoria dos cuidados de saúde e 
evicção de custos e morbilidade associadas aos cuidados intensivos. É necessário fazer estudos comparativos 
entre a abordagem inicial deste tipo de doentes em UCI e UCInt para verificar se existe real melhoria na relação 
custo/benefício.
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Complicações hemorrágicas em doentes hipocoagulados com dabigatrano abordados numa 
Unidade de Cuidados Intermédios
Domingues V1, Carvalheiras G2, Vita P2

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

Palavras Chave: dabigatrano, hemorragia, cuidados intermédios

Introdução e Objectivos
O dabigatrano é um inibidor direto da trombina, administrado por via oral e indicado para a prevenção do AVC 
e embolia sistémica em doentes com fibrilhação auricular não-valvular com um ou mais factores de risco, e para 
a prevenção primária de fenómenos tromboembólicos venosos em doentes submetidos a artroplastia electiva 
total da anca ou do joelho. Ao dabigatrano está associado um reduzido número de interacções com outros 
medicamentos e a não necessidade de controlo dos níveis de hipocoagulação. Contudo, o risco de hemorragia 
não deve ser negligenciado, e ao contrário dos antagonistas da vitamina K, não existe nenhum agente de 
reversão, pelo que a sua gestão pode ser problemática.
Os autores pretendem avaliar as características dos doentes hipocoagulados com dabigatrano admitidos na 
Unidade Cuidados Intermédios por complicações hemorrágicas. 

Material e Métodos
Estudo retrospetivo observacional dos doentes hipocoagulados com dabigatrano admitidos na Unidade Intermédia 
Médico-Cirúrgica (UIMC) do CHP, por complicações hemorrágicas, no período de Outubro de 2011 a Setembro 
2013. Foram descritas as características epidemiológicas e laboratoriais, tipo de hemorragia e intervenção, bem 
como outcome.

Resultados e Discussão
No período de 24 meses foram admitidos 13 doentes, a maioria do sexo masculino (54,0%) e com autonomia 
parcial para as actividades da vida quotidiana. A idade média foi de 77.5 anos (entre 52 anos e 91 anos). 
Em apenas um doente a prescrição de hipocoagulação com dabigatrano não cumpria as indicações terapêuticas 
aprovadas pelo Infarmed, sendo que em 31% (4/13) dos doentes tratava-se de uma substituição de antagonistas 
da vitamina K. Todos os doentes estavam a fazer a dose máxima diária (220 mg/dia). Cinco (38,5%) doentes 
apresentavam história prévia de úlcera gástrica, varizes esofágicas e/ou lesão cerebral recente. O tempo 
decorrido desde o início da hipocoagulação até ao evento hemorrágico foi inferior a 7 meses (media de 213 dias 
e mediana de 176 dias).
Seis doentes (46%) apresentavam à data do evento uma depuração de creatinina (ClCr) inferior ao prévio e 
apenas 2 com contraindicação formal para hipocoagulação (ClCr <30 mL/min).
As complicações associadas foram: 8/13 (61,5%) hemorragia digestiva, 3/13 (23,1%) complicações pós-
cirúrgicas, 1/13 (7,7%) epistaxis incontrolável, 1/13 (7,7%) laceração baço pós-trauma. Cada doente foi 
transfundido em média com 2U de glóbulos vermelhos, a 3 doentes foi administrado complexo protrombínico, e 
nenhum necessitou de cirurgia para controlo da hemorragia. Os tempos médios de internamento na UIMC foi de 
3,7 dias, e o internamento hospitalar total de 12,4 dias. Registou-se um óbito hospitalar.

Conclusões
A prescrição de dabigatrano na população idosa é tentadora, contudo esta população é dotada de vários factores 
que aumentam o risco de hemorragia. A prescrição nestes doentes deverá ser criteriosa.
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Patologia auto-imune nos Cuidados Intermédios Médicos 
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Palavras Chave: auto-imunidade, manifestações graves

Introdução e Objectivos
Estima-se que 8% dos episódios de urgência estejam relacionados com queixas do foro auto-imune, podendo 
ser o episódio da primeira manifestação das doenças do tecido conjuntivo e de vasculites, sendo de grande 
complexidade patofisiológica. A mortalidade intra-hospitalar dos doente autoimunes é estimada em cerca de 
40%, na sua maioria motivada por eventos cardiovasculares, renais e infecciosos. A deterioração rápida do 
estado geral de um doente auto-imune pode ser devida a complicações da doença de base, infecção/sépsis e 
efeitos adversos da terapêutica/iatrogenia. É necessário que sejam rapidamente reconhecidas e tratadas para 
prevenir morbilidade e mortalidade. 

Material e Métodos
Procedeu-se a análise retrospectiva de todas as admissões na Unidade Intermédia Médica (17 camas) durante 
um período de 2 anos (Maio de 2010 a Abril de 2012), sendo efectuada a análise dos processos clínicos 
(demográficas, clínicos, analíticos e outcomes) dos doente com patologia auto-imune. Os doentes com síndrome 
de Guillain-Barré foram excluídos da análise. 

Resultado e Discussão
Registaram-se um total de 3258 admissões correspondentes a 2892 doentes tratados. Foram identificados 85 
doentes com patologia auto-imune (3,0% em 2892). A idade variou entre os 21 e os 88 anos (média 59,3 ± 17,5 
anos). A razão feminino/masculino foi de 2,2/1 e a demora média de 3,0 dias (1-43 dias). Setenta e seis (89,7%) 
doentes tinham o diagnóstico prévio de pelo menos uma doença e 9 (10,3%) foram diagnosticados de novo 
durante o internamento. Os diagnósticos de novo incluíram a síndrome anti-fosfolipídeo, vasculite ANCA positiva, 
doença de Behçet com envolvimento neurológico, lúpus eritematoso sistémico, miastenia gravis associada a 
carcinoma tímico e artrite psoriática (diagnóstico secundário). Quanto à causa de admissão: em 43% dos doentes 
estava relacionada com infecção; 28% apresentavam agravamento de disfunção de órgão; 19% complicações 
hemorrágicas e 8% complicações trombóticas. Como tratamentos específicos foram instituídos bólus de 
metilprednisolona (7), imunoglobulinas EV (IgEV) (4), plasmaferese (2) e rituximab (2). A taxa de mortalidade 
global hospitalar foi de 17,6% (15/85). 

Conclusão
As complicações graves associadas as doenças auto-imunes estão muitas vezes relacionadas com a infecção 
que deve ser pesquisada e tratada precocemente, com instituição rápida de antibioterapia de largo espectro 
associada a uma gestão cautelosa da imunossupressão. Nos casos de sépsis grave e doença sistémica auto-
imune rapidamente progressiva devem-se equacionar os diagnósticos de lúpus eritematoso sistémico e de 
vasculites. Na sépsis grave, considerar as IgEV como tratamento de primeira linha. A resposta inadequada ou 
a não-resposta a um determinado tratamento, implica necessariamente uma reavaliação do diagnóstico inicial.
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Ventilação Não Invasiva numa Unidade de Cuidados Intermédios
Henriques T1, Spínola A1, Costa AI1, Freitas T1, Lélis M1, Brazão ML1

1. SESARAM-EPE

Palavras chave: ventilação não invasiva, insuficiência respiratória, edema agudo do pulmão, doença pulmonar 
obstrutiva crónica, pneumonia

Introdução e Objectivos
A ventilação não invasiva (VNI) tem sido utilizada de forma crescente na insuficiência respiratória aguda e crónica 
agudizada, com eficácia. Possibilita um suporte ventilatório sem recorrer a métodos invasivos, estando associada 
a uma redução da necessidade de entubação orotraqueal e ventilação invasiva e consequentemente das suas 
complicações. Objectivos: Demonstrar a experiência de uma Unidade de Cuidados Intermédios (UCI) em VNI 
durante um período de um ano.

Material e Métodos
Foram analisados retrospectivamente dados epidemiológicos, clínicos e gasométricos de todos os doentes 
submetidos a VNI numa UCI com 4 camas, integrada num Serviço de Medicina Interna de um Hospital Central, 
entre Janeiro e Dezembro de 2012.

Resultados e Discussão
Num total de 233 doentes internados na UCI, 59 (25.3%) foram ventilados de forma não invasiva. Destes, a 
maioria era do sexo feminino (n=41; 69.5%) e apresentava uma idade média de 73.5 anos. As patologias que 
motivaram a VNI foram, por ordem decrescente, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) agudizada 
(n=27; 45.8%), a Pneumonia (n=24; 40.7%); o Edema Agudo do Pulmão (EAP) Cardiogénico (n= 16; 27.1%), o 
desmame de ventilação invasiva (n=4; 6.8%), a Exacerbação de Asma (n=1; 1.7%) e a narcose por intoxicação 
medicamentosa (n=1; 1.7%). A maioria dos doentes (n=49; 83%) apresentava insuficiência respiratória global. 
Algumas co-morbilidades foram frequentes, nomeadamente, a hipertensão arterial (n=44; 74.6%), a Diabetes 
Mellitus (n=32; 54.2%), a DPOC (n=28; 47.4%) e a insuficiência cardíaca (n=22; 37.3%). Quanto ao modo 
ventilatório utilizado, 58 doentes foram tratados com Bilevel Positive Airway Pressure (BIPAP) e apenas 1 com 
Continuous positive airway pressure (CPAP). O único tipo de interface doente/ventilador utilizado foi a máscara 
facial. A primeira avaliação gasométrica foi realizada em média 1.5 horas após o início da VNI. Às 24 horas de 
ventilação verificou-se melhoria significativa das trocas gasosas em 56 doentes (94.9%) e agravamento num 
doente, no qual houve necessidade de ventilação mecânica invasiva; tratava-se de um doente com DPOC 
agudizada no contexto de uma Pneumonia. A duração média global da VNI foi de 3.3 dias, sendo de 2.4 dias no 
EAP, 2.9 dias na Pneumonia, 3 dias na Exacerbação de Asma e na narcose por intoxicação medicamentosa, 3.8 
dias na DPOC agudizada e 5 dias no desmame de ventilação invasiva. A demora média na UCI foi de 3.9 dias, 
com uma taxa de mortalidade de 0%. No entanto, a mortalidade intra-hospitalar foi de 5%.

Conclusões
A VNI demonstrou ser eficaz nas patologias observadas, possibilitando uma melhoria gasométrica significativa 
às 24 horas em 56 doentes (94.9%), havendo necessidade de ventilação invasiva apenas num doente. Contudo, 
o seu benefício foi maior nos doentes com EAP, nos quais se verificou melhoria constante das trocas gasosas às 
24 horas e necessidade de um menor número de dias de ventilação.


