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ADENOCARCINOMA PULMONAR - A PERSISTÊNCIA
DO PARADIGMA DA DIFICULDADE DIAGNÓSTICA
F.M. Leite, C Pinto, J Bernardo, L Eugénio, M.J. Antunes
Hospitais da Universidade de Coimbra, Centro de Cirurgia
Cardiotorácica.
Apenas cerca de 5,5% das neoplasias pulmonares são actualmente
curadas. Ainda que a taxa de cura esteja a aumentar, tem
aumentado de forma mais lenta que para as restantes “neoplasias
mais frequentes”. O diagnóstico precoce é fundamental para
mudar este panorama. Os autores apresentam o caso clínico de
um homem de 38 anos, fumador (40 UMA), que recorre ao Serviço
de Urgência por quadro de toracalgia retroesternal baixa com
cerca de um mês de evolução. Refere ainda dispneia em decúbito
lateral direito, tosse não produtiva, anorexia e perda ponderal não
quantiﬁcada. Ao exame objectivo tem uma diminuição do murmúrio
vesícular à direita. Analiticamente apresenta PCR de 2,13 mg/dL,
sem leucocitose ou outras alterações. Realiza radiograﬁa do toráx
que mostra opacidade homogénea na metade inferior do campo
pulmonar direito, compatível com derrame pleural, pelo que é
feita toracocentese diagnóstica. Realizada drenagem de líquido
pleural citrino, com bioquímica compatível com exsudato, pelo
que ﬁca internado para estudo. Apresenta citologia com alterações
inﬂamatórias e reaccionais, sem células neoplásicas e cultura de
líquido pleural positiva para Streptococcus mitis, sendo iniciada
terapêutica com levofloxacina, que realiza durante 10 dias.
Apresenta um CEA de 10 ng/mL (N < 5,4), com os restantes
marcadores tumorais negativos. Durante o internamento efectua
broncofibroscopia, que mostra o brônquio principal direito com
sinais de compressão extrínseca, com LBA sem alterações e biopsias
a mostrarem alterações inﬂamatórias. É realizada biopsia pleural,
que mostra alterações de pleurite inﬂamatória. Realiza TAC torácica,
que mostra alterações inﬂamatórias no pulmão direito, derrame
pleural organizado à direita de moderado volume, e adenopatia
de 12 mm na loca de Barety e adenopatia de 11 mm adjacente
ao terço distal do esófago. Apresentado em reunião de decisão
terapêutica, sendo proposto e aceite para cirurgia de descorticação
pleuro-pulmonar. Realizada toracotomia póstero-lateral direita
abordando o 5º espaço intercostal. Per-operatóriamente é
encontrado um pulmão antracósico, com gordura mediastínica muito
densiﬁcada e espessamento da p leura parietal com cerca de 0,5 cm,
principalmente na sua porção antero superior e com cerca de 8 mm
na porção postero inferior, com zonas mais espessas mamilonadas.

O lobo superior apresenta área com nódulo e alguma densiﬁcação
que foi biopsada. Foram igualmente enviados fragmentos da pleura
e de gordura mediastinica para estudo. Microscopicamente, a
biopsia de pulmão revela um adenocarcinoma acinar, constituído
por células cúbicas com pleomorﬁsmo ligeiro, que expressam CK7 e
TTF1 (nuclear), com biópsia pleural e de gordura mediastínica a
apresentarem iguais alterações, (T4, Nx, Mx). Tem alta ao 7º dia
pós-operatório, após internamento sem intercorrências, com boa
evolução clínica e analítica, sendo encaminhado para consulta de
Pneumologia oncológica. Ainda que o quadro clínico apresentado
levantas se a suspeita de patologia neoplásica, um estudo
complementar exaustivo não revelou qualquer alteração nesse
sentido. Foi necessária a persistência da dúvida diagnóstica e o
recurso a biópsia aberta para esclarecimento do quadro.
Palavras chave: Adenocarcinoma. Empiema. Diagnóstico.

TUMOR CARCINÓIDE TÍPICO E ADENOMAS PAPILARES
DO PULMÃO: A PROPÓSITO DE UM CASO
D. Oliveira, N. Dias, A. Campos, J. Cemlyn-Jones, L. Carvalho
Instituto de Anatomia Patológica, Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra. Serviço de Anatomia Patológica,
Hospitais da Universidade de Coimbra. Centro de Pneumologia
da Universidade de Coimbra, FCT. CIMAGO. Centro de
Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia.
Os autores apresentam o caso de um homem de 78 anos, com
dispneia e queixas inespecíficas, cujos raio X PA do tórax e TAC
mostraram uma massa tumoral do lobo superior do pulmão
esquerdo. Em exame intra-operatório foi colocado o diagnóstico de
provável tumor carcinóide, não se podendo excluir carcinoma de
células pequenas. Após estudo deﬁnitivo com inclusão em paraﬁna
estabeleceu-se o diagnóstico de tumor carcinóide típico. Em outros
planos de secção, observaram-se vários adenomas papilares,
dispersos na rede alveolar, todos com dimensões inferiores a 2 mm;
o estudo imunohistoquímico realizado revelou imunoreactividade
marcada e difusa para CK7, com negatividade para CD56, NSE e
cromogranina A. Trata-se do primeiro caso descrito na literatura
em que ambas as lesões se apresentam de forma simultânea:
carcinóide típico do brônquio e adenomas papilares pulmonares.
Palavras chave: Carcinóide típico brônquico. Adenomas papilares
do pulmão.
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SÍNDROME DE LYNCH E CARCINOMA NEUROENDÓCRINO
DE CÉLULAS GRANDES COMBINADO COM
ADENOCARCINOMA DE PADRÃO ACINAR:
A PROPÓSITO DE UM CASO
D. Oliveira, M.J. Matos, A. Pêgo, J. Bernardo,
. Alarcão, M.R. Silva, L. Carvalho
Instituto de Anatomia Patológica, Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra. Serviço de Anatomia Patológica,
Hospitais da Universidade de Coimbra. Centro de Pneumologia
da Universidade de Coimbra, FCT. CIMAGO, Centro de
Investigação em Meio Ambiente, Genética e Oncobiologia.
O Síndrome de Lynch é uma condição autossómica dominante,
causada por uma mutação da linhagem germinativa em genes
reparadores do DNA (M.M.R) MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. É
responsável por cerca de 2 a 3% dos carcinomas colo-rectais e está
também claramente associado a um risco elevado de neoplasias
com outras localizações tais como do endométrio, estômago,
intestino delgado, pâncreas, vias biliares, ovários, sistema
urinário, cérebro e pele. Os autores apresentam um caso de um
homem fumador de 67 anos de idade, portador do Síndrome de
Lynch, com adenocarcinoma colo-rectal em 1985, seguido em
consulta de Pneumologia por Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
(D.P.O.C), com enﬁsema e sequelas de tuberculose; também em
2002 foi submetido a lobectomia superior esquerda por carcinoma
adenoescamoso. Em Tomograﬁa Computadorizada (T.C) torácica
recentemente efectuada para controlo (2011), foi detectada
uma lesão nodular com 19mm, localizada ao segmento posterior
do lobo inferior do pulmão direito, cuja biopsia transtorácica,
guiada por T.C, mostrou carcinoma neuroendócrino de células
grandes; depois da cirurgia, o diagnóstico anátomo-patológico
de carcinoma neuroendócrino de células grandes, combinado
com adenocarcinoma de padrão acinar, associado a 3 metástases
ganglionares subcarinais de adenocarcinoma foi o resultado ﬁnal.
Apesar da grande variedade de neoplasias extra-cólicas descritas,
trata-se de um dos primeiros casos com associação a carcinomas
primitivos do pulmão, tendo já sido apresentado, na literatura, um
caso de carcinoma de não-pequenas células em doente portador do
Síndrome Muir-Torre.
Palavras chave: Síndrome de Lynch. Carcinoma de células
grandes combinado.

HIPERPLASIA NEUROENDÓCRINA PULMONAR DIFUSA
IDIOPÁTICA: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
M. Felizardo1, E. Teixeira1, P. Monteiro1, P. Campos2,
M.E. Oliveira3, R. Sotto-Mayor1, A. Bugalho de Almeida1
1

Serviço de Pneumologia; 2Serviço de Imagiologia; 3Serviço
de Anatomia Patológica, CHLN, Hospital de Santa Maria.
A hiperplasia neuroendócrina pulmonar difusa idiopática (DIPNECH)
é uma lesão pulmonar extremamente rara. Histologicamente,
segundo a classificação da OMS, caracteriza-se ou por uma
proliferação generalizada de células únicas dispersas, ou
por pequenos nódulos ou pela proliferação linear de células
neuroendócrinas pulmonares. A DIPNECH é considerada uma
precursora dos tumores carcinóides pulmonares. Apresentamos
o caso clínico de uma doente de 77 anos, não fumadora, com
história de “asma brônquica” desde há vários anos, diagnosticada
no contexto de tosse e dispneia com padrão funcional obstrutivo
e reversibilidade aos broncodilatadores. Pelo aparecimento de
nódulos pulmonares em vários lobos e doença das pequenas
vias aéreas com padrão em mosaico na TC torácica de rotina,
foi submetida a ressecção atípica pulmonar. Histologicamente
dois nódulos corresponderam a tumores carcinóides típicos e
os restantes a “tumourlets” carcinóides. A doente mantém-se
em vigilância. O interesse deste caso prende-se com a raridade
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desta patologia e as dúvidas inerentes ao adequado seguimento e
prognóstico destes doentes.
Palavras chave: Carcinóide. Pulmão. DIPNECH.

HEMOTÓRAX EM DOENTE COM MOLA HIDATIFORME
I. Neves1, A.S. Fernandes2, R.M. Mesquita2, A. Amorim1
1
Serviço de Pneumologia; 2Serviço de Ginecologia-Obstetrícia,
Centro Hospitalar de São João.

Introdução: A doença gestacional do trofoblasto (DGT), como
é exemplo a mola hidatiforme, engloba um grupo de lesões
inter-relacionadas mas histologicamente distintas, que provêm da
proliferação anormal das células do trofoblasto. Na maioria das
vezes, o diagnóstico surge após uma gravidez molar, embora as
formas malignas possam ocorrer após qualquer tipo de gravidez. O
pulmão é o local mais comum de metastização, ocorrendo em 80%
das pacientes com doença metastática.
Caso clínico: Os autores apresentam o caso de uma jovem de 16 anos
de idade, não fumadora, primigesta, com suspeita imagiológica de
gestação molar às 10 semanas de amenorreia, em Maio de 2010. Foi
submetida a esvaziamento uterino instrumental com conﬁrmação
histológica de mola hidatiforme completa. Apresentou elevação
progressiva do doseamento da beta-hCG durante as semanas
seguintes. A 17 de Julho 2010, a doente recorreu ao Serviço de
Urgência (SU) por dispneia e dor torácica direita de início súbito.
Ao exame físico encontrava-se pálida, sudorética, com sinais
de dificuldade respiratória. A medição dos sinais vitais revelou
hipotensão, taquicardia, taquipneia, e SatO2 98% em ar ambiente.
Na auscultação pulmonar verificou-se diminuição dos sons
respiratórios nos 2/3 inferior do pulmão direito. A telerradiograﬁa
do tórax revelou derrame pleural direito de grande volume e desvio
contralateral do mediastino. A TC torácica conﬁrmou a presença
de volumoso derrame pleural direito hiperdenso, com atelectasia
do pulmão direito e desvio esquerdo das estruturas mediastínicas,
bem como, formações nodulares pulmonares à esquerda. O valor
da hemoglobina apresentou queda de 2 g/dL nas primeiras 12 horas
de observação no SU. Foi realizada toracocentese que veriﬁcou a
presença de hemotórax, tendo sido decidida a colocação de dreno
torácico. Durante o internamento no Serviço de Pneumologia,
repetiu TC torácico que revelou nódulos pulmonares bilaterais,
prováveis metástases, um dos quais apresentava extravasamento de
contraste sugerindo hemorragia activa. A doente efectuou 2 ciclos
de quimioterapia com metotrexato, veriﬁcando-se resolução do
hemotórax e redução da dimensão dos nódulos pulmonares. Após
13 ciclos de quimioterapia, a doente apresentou resolução total da
metastização pulmonar. Ao ﬁm de um ano seguimento, encontra-se
assintomática e sem sinais de doença trofoblástica neoplasica.
Conclusões: O hemotórax é uma forma de apresentação rara de
metastização pulmonar por DGT. Como veriﬁcado neste caso a DGT
maligna apresenta resposta favorável à quimioterapia, sendo uma
doença neoplasica com elevado índice de cura, mesmo na presença
de doença metastática.
Palavras chave: Hemotórax. Mola hidatiforme invasiva.
Metástases pulmonares.

ABORDAGEM DO NÓDULO SOLITÁRIO DO PULMÃO
COM BASE EM DOIS CASOS CLÍNICOS
P. Reais, A. Silva, G. Cerullo, K. Cardoso, N. Mulima, M. Djassi
Serviço Medicina 1, Hospital José Joaquim Fernandes.
Introdução: O nódulo solitário é definido radiologicamente
como lesão pulmonar intraparenquimatosa arredondada, bem
circunscrita, não cavitária e menor que 3 cm de diâmetro não
associada com atelectasia ou adenopatia. Estes nódulos 90%
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são achados radiológicos incidentais O diagnóstico radiológico
especíﬁco, pode algumas vezes ser feito, com base na morfologia e
padrão de calciﬁcação.
A abordagem do paciente com um nódulo solitário do pulmão deve
basear-se na estimativa da probabilidade de câncer, no tamanho
do nódulo bem como suas características morfológicas, a historia
pregressa de tabagismo e idade do paciente.
Objectivo: Revisão da Abordagem do Nódulo solitário do pulmão
com base em dois casos clínicos com foco nas características
imagiológicas da sua apresentação de modo à pronta identiﬁcação
de pacientes com nódulos malignos. Com base neste objectivo
apresenta-se dois casos clínicos procurando fazer o diagnostico
diferencial e abordagem do nódulo solitário do pulmão.
Casos clínicos: O primeiro caso refere-se a um Homem de
80 anos de raça caucasiana com antecedentes de DPOC e DM que
recorre por ao SU por quadro de dispneia e tosse produtiva com
secreções mucopurolentas. Analiticamente com hemoglobina:
13,6 g/dl, leucócitos 5.600, com 82% de neutróﬁlos; velosidade
sedimentação 65; glicose 222; ureia: 90; creatinina 1,0; acido
úrico 7,4; Transaminases sem alterações; hiponatrémia de 124.
Realizou teleradiograﬁa do tórax que evidenciou lesão ao nível do
lobo superior do hemitorax esquerdo aproxidamente com 4 cm com
sinais de calciﬁcação e de contornos regulares. Realizou TAC Torax
tendo se concluído pelo diagnóstico de Hamartoma. O segundo caso
trata-se de um Homem 67 anos raça caucasiana com antecededentes
de hábitos tabagicos marcados que recorre por quadro de
dispneia, rouquidão e hemoptise com 3 semanas de evolução.
Analiticamente com hemoglobina 14 g/dl, leucócitos 8.550 com 56%
neutróﬁlos; ureia 39; creatinina: 0,8; ionograma sem alterações. A
teleradiograﬁa do tórax evidenciou lesão ao nível do lóbulo superior
esquerdo maior que 3 cm com sinais de heterogeneidade, margens
irregulares e sem calcificações aparentes. Realizou TAC tórax
e biopsia guiada por ﬁbrobroncoescopia tendo se concluído pelo
diagnostico de carcinoma de pequenas células.
Conclusões: A abordagem destes dois casos revela a importância
de um algoritmo de actuação para esta patologia salientando a
necessidade da teleradiograﬁa do tórax como método de avaliação
inicial por imagem para caracterização e orientação no diagnostico
diferencial do nódulo solitário do pulmão, realçando a importância
da TC helicoidal do tórax como método de imagem standard no
diagnóstico diferencial.
Palavras chave: Neoplasia pulmão. Nodulo solitário. Diagnostico
lesão pulmonar.

CERVICALGIAS E DOR NO OMBRO, A IMPORTÂNCIA
DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL?
V. Romão, J. Tavares, D. Seixas, S. Calretas, A. Pêgo,
R.M. Santos, J.M. Nascimento Costa
Serviço de Medicina Interna. Hospitais da Universidade
de Coimbra, EPE.
Descrito desde 1924, o tumor de Pancoast é caracterizado por
se localizar na extremidade torácica superior, a nível do sulco,
adjacente ao ápex pulmonar, o que torna a sua identificação
por vezes difícil. As manifestações mais comuns correspondem
à invasão do plexo braquial e cadeias simpáticas paravertebrais
cervicais. Estes sintomas devem levar à suspeição clínica, sendo
importante o diagnóstico diferencial, para o qual é fundamental
uma avaliação imagiológica (uma simples radiografia do tórax
poderá ser adequada). O maior número de casos de tumor
de Pancoast corresponde a neoplasia primária do pulmão,
nomeadamente, carcinomas não de pequenas células. Mas só 5%
destes surgem com esta localização. Os autores apresentam o
caso clínico de um homem de 47 anos com omalgia direita com
irradiação cervical e dor na região supraclavicular ipsilateral,
aliviadas em decúbito dorsal, com 2 meses de evolução, e
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posteriormente dor e limitação dos movimentos mastigatórios; já
havia realizado TC da coluna, bem como terapêutica analgésica
e fisioterapia sem sucesso. Antecedentes: tabagismo 20 UMA e
insuﬁciência venosa crónica. Do exame objectivo destacava-se:
diminuição do murmúrio vesicular na base direita e engurgitamento
dos vasos cervicais à direita. Dos exames complementares de
diagnóstico evidenciava-se: Ca2+ 12,7 mmol/L, plaquetas 524 G/L,
sem outras alterações analíticas relevantes; gasometria (FiO2: 21%)
– pH 7,43, pO2 90 mmHg, pCO2 41,7 mmHg, HCO3- 26,8 mEq/l, ABE
2,2, Sat 97%; radiograﬁa torácica: lesão expansiva no mediastino
superior, com extensão para o lobo superior direito e desvio da
traqueia; TC torácica: “lesão tumoral no mediastino superior, à
direita da traqueia, a ocupar parte da localização do segmento
anterior do lobo superior do pulmão direito, com 8,2 × 6,1 × 5 cm,
sem plano de clivagem, notando-se aparente invasão das paredes
posteriores da veia subclávia e tronco venoso braquiocefálico
direitos e da artéria subclávia direita; heterogénea, com áreas
de menor realce central e calcificação infra-centimétrica no
seu interior; limites bem deﬁnidos em relação com parênquima
pulmonar adjacente e aparente sede mediastínica”; ecografia
abdominal sem alterações; o aspirado da lesão tumoral cervical
revelava aspectos sugestivos de tumor maligno com diferenciação
epidermóide e a biópsia por mediastinostomia concluía “carcinoma
epidermóide bem diferenciado, constituído por pequenos maciços
de células neoplásicas em estroma de reacção desmoplásico com
queratinização unicelular de forma focal – diagnóstico histológico:
carcinoma epidermóide (do pulmão)/timoma C- carcinoma”. A PET
mostrou extensão da massa até à região latero-cervical inferior
direita, com atingimento de C7 a D5 por contiguidade. Diagnóstico
ﬁnal de carcinoma epidermóide do pulmão, tumor de Pancoast,
estadio IIIa (T4N0M0). Iniciou quimioterapia e radioterapia.
O quadro progrediu e o doente veio a manifestar monoplegia
braquial direita, síndrome de Horner e posteriormente síndrome
de Brown Sequard por invasão medular cervical, com metastização
dorso-lombar, confirmado por ressonância magnética. As
cervicalgias e dor localizada ao ombro constituem queixas comuns
associadas com enorme frequência a patologia osteoarticular
degenerativa ou músculo-tendinosa. Porém, esta associação pode
atrasar diagnósticos e conduzir a conclusões erróneas.
Palavras chave: Tumor de Pancoast. Cervicalgias. Omalgia.

LONGOS SOBREVIVENTES DE CARCINOMA PULMONAR
DE PEQUENAS CÉLULAS: O QUE HÁ EM COMUM?
J.M. Pimentel, M. Felizardo, E. Teixeira, R. Sotto-Mayor,
A. Bugalho de Almeida
Unidade de Pneumologia Oncológica, Centro Hospitalar
Lisboa Norte, Hospital Santa Maria (CHLN-HSM).
Introdução: O carcinoma pulmonar de pequenas células (CPPC) é
um tumor muito agressivo que representa aproximadamente 15% dos
casos de cancro do pulmão (CP). Tem habitualmente uma localização
central e cerca de dois terços dos doentes apresentam doença extensa
(DE) aquando o diagnóstico. Apesar da boa resposta à terapêutica a
sobrevida mediana é habitualmente inferior a 18 meses.
Objectivo: Caracterizar um grupo de doentes com CPPC com
sobrevida superior a cinco anos.
Material e métodos: Análise retrospectiva (1998-2010) dos processos
dos doentes com CPPC seguidos na Unidade de Pneumologia
Oncológica do CHLN-HSM e caracterização do subgrupo de doentes
cuja sobrevida foi superior a cinco anos “longos sobreviventes”.
Resultados: Sete doentes do sexo masculino (4% do número
total de CPPC seguidos neste período) com idade média de
62 ± 9 anos. Todos fumadores ou ex-fumadores (carga tabágica
70,4 ± 45 unidade maço ano). Das comorbilidades mais frequentes
destacaram-se a doença cardio-cerebrovascular (seis doentes), a
DPOC (seis doentes) e a diabetes mellitus tipo 2 (dois doentes). Em
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relação à clínica, predominaram as queixas de dispneia/cansaço e
toracalgia (seis doentes) com dois meses de evolução; um doente
apresentava queixas neurológicas com cefaleias. Todos os doentes
tinham perfomance status (PS) 0 ou 1. Seis doentes com doença
limitada (DL) e um com DE por metástases cerebrais múltiplas.
O aspecto endoscópico predominante foi massa/inﬁltração (seis
doentes), sendo o diagnóstico nestes casos feito por biópsia
brônquica. Radiologicamente, seis com massas centrais (cinco com
DL e um com DE) e um com massa periférica. Todos ﬁzeram pelo
menos seis ciclos de poliquimioterapia. Seis ﬁzeram radioterapia
(RT) torácica. Um doente fez RT holocraneana e três irradiação
proﬁláctica cerebral. Todos os doentes tiveram resposta completa
ao tratamento, não tendo sido descrita toxicidade de grau 3/4. Em
nenhum caso se documentou recidiva. Em três doentes surgiu uma
segunda neoplasia (11, 10 e 5 anos mais tarde: adenocarcinoma
do pulmão, carcinoma epidermóide do pulmão e adenocarcinoma
gástrico). Três faleceram, dois por co-morbilidades vasculares e um
pela segunda neoplasia. Sobrevida mediana de 124 (± 14) meses.
Os restantes doentes têm follow-up mediano de 114 (± 63) meses.
Conclusões: A percentagem de longos sobreviventes é muito
pequena (4% no nosso estudo), o que caracteriza o comportamento
agressivo deste tumor. A idade inferior a 70 anos, o bom PS, a DL na
altura do diagnóstico e a resposta completa à terapêutica podem
ser factores de bom prognóstico. Estudos genéticos/moleculares
tornam-se cada vez mais imperativos para melhor caracterizarem o
comportamento destes tumores.
Palavras chave: Carcinoma pulmonar de pequenas células.
Longos sobreviventes.

MASSA PULMONAR BENIGNA: CAUSA RARA
T.M. Alfaro, M. Rodrigues, E.S. Ferreira, C. Robalo-Cordeiro
Centro de Pneumologia, Faculdade de Medicina,
Universidade de Coimbra.
As lesões nodulares pulmonares são um problema clínico frequente,
em que a possibilidade de se tratar de uma neoplasia é geralmente
a preocupação central. As lesões com mais de 3 centímetros de
diâmetro são geralmente consideradas malignas até prova em
contrário, mas a possibilidade de se tratar de uma lesão benigna
deve ser considerada, especialmente em doentes com risco cirúrgico
mais elevado. Os autores descrevem o caso de um doente do sexo
masculino, de 83 anos de idade, ex-fumador de charutos que exibiu
uma opacidade nodular no campo pulmonar direito em radiograﬁa de
tórax de rotina. Não apresentava quaisquer queixas, antecedentes
patológicos de relevo, ou alterações ao exame objectivo. A TC do
tórax revelou a existência de uma massa no segmento anterior do
lobo superior direito, com 4 cm de diâmetro e contornos espiculados.
Uma PET/CT revelou hipercaptação na massa, assim como ligeira
hipercaptação em gânglios adjacentes. Foi realizada uma punçao
aspirativa guiada por TC, onde não se encontraram células, tendo
a sua repetição revelado material mucóide e também ausência de
células. Face à idade do doente foi decidido realizar uma punção
biópsia com agulha tru-cut®, guiada por TC. A análise histológica
da peça de biópsia revelou tratar-se de um tumor amilóide do
pulmão. O doente manteve-se assintomático, pelo que se decidiu
mantê-lo em seguimento. A amiloidose pulmonar é uma entidade
rara, que se associa mais frequentemente à amiloidose sistémica.
Pode também observar-se isoladamente, interessando quer a árvore
traqueobrônquica quer o parênquima pulmonar, onde se pode
apresentar sob a forma difusa ou nodular (pseudo-tumoral). A forma
nodular é frequentemente um achado radiológico e apresenta um
bom prognóstico. Pretende-se com a descrição do presente caso
ilustrar uma das causas raras de massas pulmonares.
Palavras chave: Amiloidoma pulmonar. Massas pulmonares.
Diagnóstico.
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TUMOR DO SACO VITELINO COM ENVOLVIMENTO
PULMONAR – CASO CLÍNICO
H. Dabó1, G, Fernandes1,2, RV Portugal3, I. Augusto4, C. Damas1,2
1

Serviço de Pneumologia; 3Serviço de Anatomia Patológica;
Serviço de Oncologia Médica, Centro Hospitalar São João, EPE.
2
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
4

Os tumores de células germinativas com envolvimento
extra-gonadal são relativamente raros. Estes tumores normalmente
desenvolvem-se no mediastino anterior e menos frequentemente
em outras estruturas da linha média, afectando principalmente
indivíduos jovens. Têm um crescimento rápido, atingindo grandes
dimensões e com tendência a necrosar, estando habitualmente
associados a aumento dos valores de a-fetoproteína. Do ponto
de vista terapêutico apresentam uma excelente taxa de resposta
à quimioterapia, pelo que um diagnóstico rápido e correcto é
essencial. Os autores descrevem o caso de um rapaz de 22 anos,
não fumador, previamente saudável, internado por um quadro
com cerca de 3 semanas de evolução caracterizado por tosse,
expectoração, dispneia, hemoptise e dor torácica. A auscultação
pulmonar revelou diminuição dos sons a direita. A radiografia
de tórax mostrou atelectasia quase total do pulmão direito,
situação conﬁrmada em Tomograﬁa Axial Computadorizada (TAC)
(oclusão do brônquio principal direito com atelectasia total
do mesmo pulmão, condicionada por uma volumosa massa de
55 × 44 mm). Por apresentar compromisso da via aérea principal
foi realizada broncoscopia rígida, a qual mostrou infiltração da
traqueia, infiltração com obstrução total do brônquio principal
direito (BPD), e obstrução parcial do brônquio principal esquerdo
(redução em 70% do seu lúmen) por compressão extrínseca.
Com vista a manter patência da via aérea foi colocada prótese
endobrônquica no BPD. Analiticamente destaca-se elevação da
a-fetoproteina e b-HCG normal. A ecografia testicular mostrou
redução do tamanho do testículo esquerdo, heterogeneidade difusa
do parênquima, associada a área central hipoecoica sugestivo de
lesão neoformativa. Fez orquidectomia esquerda, e o resultado da
anatomia patológica revelou um enfarte total do testículo, sem
evidência de lesão tumoral. A citologia das secreções brônquicas
revelou presença de células malignas-carcinoma. As biopsias
endobrônquicas foram compatíveis com um tumor de células
germinativas do tipo saco vitelino. Iniciou quimioterapia com BEP
(bleomicina, etoposídio e cisplatino), com boa resposta clínica
e radiológica, tendo sido removida prótese endobrônquica após
1º ciclo. Actualmente o doente encontra-se em seguimento em
consulta de Oncologia Médica, e está ainda sob quimioterapia. O
envolvimento da via aérea por tumores de origem não pulmonar é
uma situação que condiciona deterioração clínica e agravamento
prognóstico, sendo a avaliação endoscópica importante ao permitir
a avaliação e a eventual instrumentação com vista a manter a
patência da via aérea. Neste caso a colocação de prótese permitiu
aumentar a sobrevida do doente até se obter um diagnóstico e
instituir uma terapêutica eﬁcaz.
Palavras chave: Tumor do saco vitelino. Pulmão. prótese
endobrônquica. Quimioterapia.

GRANULOMATOSE LINFOMATÓIDE – A PROPÓSITO
DE UM CASO CLÍNICO
R. Coelho, A.S. Santos, S. Granadeiro, I. Gonçalves,
L. Semedo, J. Cardoso
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar Lisboa Central,
Hospital Santa Marta.
Introdução: A granulomatose linfomatóide é uma doença
linfoproliferativa rara de células B, angiocêntrica e angiodestrutiva,
que pode envolver qualquer órgão, sendo a apresentação clínica
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mais comum nos pulmões. Na maioria dos casos encontra-se
associada a infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV), subjacente a uma
disfunção do sistema imunitário ou estados de imunossupressão.
Caso clínico: Relata-se o caso de uma mulher de 66 anos e de
raça negra, com diabetes mellitus tipo 2 controlado com a dieta,
internada por quadro de tosse seca, toracalgia difusa, anorexia e
perda de 10% do peso corporal com 2 meses de evolução; o exame
objectivo era normal. Laboratorialmente tinha elevação dos
D-dímeros e PCR, serologias positivas para VIH-2 e IgM duvidosa para
EBV. A radiograﬁa de tórax mostrava uma imagem hipotransparente
de contornos arredondados no terço inferior do campo pulmonar
direito e outra para-hilar esquerda; a TC-torácica evidenciava
opacidades nodulares bilaterais, associadas a adenopatias
mediastínicas e axilares bilaterais. Realizou broncofibroscopia,
sendo os exames microbiológicos negativos; o exame citológico do
escovado brônquico e dos lavados brônquico e bronco-alvelolar não
apresentava alterações; o exame histológico da biópsia brônquica
revelou doença linfoproliferativa de células B, compatível
com granulomatose linfomatóide. A doente foi medicada com
terapêutica anti-retroviral, corticoterapia e quimioterapia
(R-CHOP). A TC-torácica realizada após 2 ciclos de quimioterapia
mostrou redução parcial das dimensões das lesões pulmonares.
Conclusões: A granulomatose linfomatóide é uma doença rara
que surge frequentemente associada a uma resposta anómala à
infecção pelo EBV, secundária a alterações da imunidade, sendo a
infecção VIH uma das condições predisponentes. O curso da doença
á variável, mas pode haver evolução para linfoma de alto grau nas
formas mais agressivas, sendo estas muitas vezes tratadas como
tal.
Palavras chave: Granulomatose linfomatóide. Imunossupressão.
Vírus Epstein-Barr.

PIEIRA, PNEUMONIA, PNEUMOTÓRAX SEM RESOLUÇÃO:
MANIFESTAÇÕES DA MESMA DOENÇA?
L. Santos, J.P. Boléo-Tomé, H. Liberato, C. Pardal, F. Rodrigues
Serviço de Pneumologia, Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca,
EPE.
Os autores descrevem um caso de tumor carcinóide num homem
jovem com apresentação e abordagem pouco comuns. O doente
de 26 anos, com antecedentes de asma na infância, rinite alérgica
e tabagismo, reiniciou sintomas de dispneia e pieira aos 21 anos,
interpretados como reactivação da sua asma. Em agosto 2010 foi
admitido no SU com quadro compatível com pneumonia do lobo
médio, com melhoria após curso de antibioterapia empírica. Duas
semanas depois reiniciou dispneia, pieira e tosse produtiva, por
vezes hemoptóica, seguindo-se toracalgia pleurítica à direita.
Readmitido no hospital, veriﬁcou-se pneumotórax direito de grande
volume, que foi drenado. Ao 3º dia mantinha pneumotórax e surgiu
atelectasia total do pulmão direito. Realizada broncoﬁbroscopia
de urgência, observou-se tumor a obstruir praticamente todo o
lúmen do brônquio principal direito (BPD). A TC do tórax mostrou,
além da massa tumoral no BPD, condensação do pulmão ipsilateral
e câmara de pneumotórax residual. Procedeu-se a broncoscopia
rígida com ressecção mecânica do tumor e tratamento com laser
da base do mesmo. As biopsias revelaram tumor carcinóide típico,
tendo sido realizado novo tratamento laser no tumor residual.
Uma semana após a alta ocorreu recidiva do pneumotórax. Foi
realizada toracoscopia e pleurodese com talco, com sucesso. Aos
6 meses realizou novo controlo por TC, que não mostrou tumor
ou adenopatias, embora a espessura da parede externa do BPD
estivesse aumentada. Repetida broncoscopia rígida, a mucosa
apresentava aspectos aparentemente cicatriciais, mas as biopsias
revelavam persistência do carcinóide. Foi assim pedida avaliação
por Ecoendoscopia para estudo da invasão parietal e sua extensão,
propondo-se o doente para cirurgia de ressecção em “sleeve”.
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Apesar de já existirem várias séries de doentes tratados com
recurso a técnicas endoscópicas, evitando a cirurgia, a experiência
a longo prazo em doentes jovens é ainda pequena e existe um
potencial para metastização, embora baixo. As técnicas cirúrgicas
conservadoras são preferidas nestes doentes, de forma a poupar o
máximo de pulmão.
Palavras chave: Carcinóide. Pieira. Broncoscopia.

RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA NO CANCRO DO PULMÃO
T. Abreu, V. Areias, S. Simões, M. Cristóvão, A. Costa, M.J. Melo
Unidade de Oncologia Pneumológica (UOP),
Serviço de Pneumologia II, Hospital Pulido Valente,
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE.
Introdução: A radioterapia estereotáxica (RTS) permite a utilização
de doses elevadas de radiação, com grande precisão, poupando
os tecidos saudáveis envolventes. No cancro do pulmão, as suas
indicações incluem a recidiva local da doença, o tratamento de
metástases pulmonares e como alternativa à cirurgia, nos doentes
em estádio inicial que são medicamente inoperáveis.
Objectivo: Apresentar a experiência da UOP em várias indicações
da RTS, descrevendo casos clínicos.
Material e métodos: Revisão de processos clínicos.
Resultados: Tratamento da recidiva local: Caso 1: Homem,
66 anos. Em Maio/2000 foi submetido a pneumectomia direita
por adenocarcinoma do LSD, envolvendo a cisura (pT2N0M0). Em
Março/2002, por aparecimento de nódulo no LSE, efectuou-se
ressecção atípica da lesão: carcinoma bronquíolo-alveolar (pT1).
Em 2007, foi detectado nódulo no mesmo local, compatível
com recidiva. Em Julho/2007 foi submetido a RTS – 60Gy. Sem
recidiva. Caso 2: Homem, 66 anos. Em Agosto/2007, lobectomia
superior esquerda por adenocarcinoma (pT2N2M0). Quimioterapia
(QT) adjuvante, seguida de radioterapia (66Gy). TC e PET/TC de
Março/2010 sugestivas de recidiva ao nível do coto brônquico.
Em Maio/2010 foi submetido a RTS – 33Gy. Sem recidiva. Caso 3:
Homem, 48 anos. Em Outubro/2008 foi detectado adenocarcinoma
(T2N0M0) do LSE. Por não apresentar condição cirúrgica, foi
efectuada radioterapia radical (70 Gy), com resposta parcial.
Em Julho/2010, por progressão da doença, foi realizada QT:
melhor resposta doença estável. Por ter doença localizada,
foi realizada RTS em Março/2011. Caso 4: Homem, 62 anos.
Adenocarcinoma do LSE (cT4N0M0), irressecável, em Agosto de
2000. Fez quimioterapia e radioterapia radical. Em 2006 recidiva
local: fez QT e radioterapia; resposta parcial. Em 2009 detectada
recidiva LSE. Fez quimioterapia: doença estável. Em Setembro de
2011 iniciou RTS. Tratamento de 1.ª linha: Caso 1: Mulher, 80 anos.
Em Outubro/2008, documentado adenocarcinoma (cT2N0M0) do
LSD. Por não apresentar condição cirúrgica, decidiu-se realizar RTS,
que concluiu em Janeiro/2009. Na última PET/TC (Dezembro/2010)
observava-se redução significativa da lesão do LSD, com
características inﬂamatórias. Caso 2: Mulher, 72 anos. Diagnóstico
em Março/2011 de adenocarcinoma do pulmão (cT1bN0). Por
suspeita de secundarização (crise tónico-clónica inaugural e
dores ósseas) realizou RMC-CE e PET/CT, negativos para doença
à distância. Por apresentar contra-indicação cirúrgica, efectuou
RTS em Agosto/2011. Caso 3: Homem, 82 anos. Diagnóstico em
Abril/2011 de adenocarcinoma (cT1bN0M0) do LSD, envolvendo a
cisura. Doente considerado inapto para cirurgia curativa. Submetido
a RTS em Julho/2011. Tratamento de metástase pulmonar: Caso 1:
Homem, 70 anos. Em Outubro/2008 realizou TC, que identiﬁcou
um nódulo no LSE e outro no LSD. Não foi possível o diagnóstico
anatomopatológico do nódulo do LSE, por complicações técnicas.
Em Março/2009 foi submetido a ressecção atípica do nódulo direito:
adenocarcinoma do pulmão. Admitiu-se doença em estádio IV
(T1N0M1) e realizou QT. Em Junho/2010 a TC mostrou aumento do
volume do nódulo do LSE. A PET/TC identiﬁcou apenas este nódulo.
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O doente foi referenciado para RTS em Outubro/2010 – 60Gy. Sem
evidência de recidiva.
Conclusões: A RTS é uma nova arma terapêutica com várias
indicações no tratamento do cancro do pulmão. A acessibilidade da
técnica em Portugal vai permitir a sua utilização mais frequente no
futuro próximo.
Palavras chave: Cancro do pulmão. Radioterapia estereotáxica.

EXPRESSÃO DE MIRNA-21 E LET-7 EM ADENOCARCINOMAS
E CARCINOMAS EPIDERMÓIDES DO PULMÃO
M.R. Silva, P. Rodrigues-Santos, C. Gomes, M.J. d’Aguiar,
L. Teixeira, L. Carvalho
Instituto de Anatomia Patológica, Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra. Centro de Investigação em Meio
Ambiente, Genética e Oncobiologia, Coimbra. Serviço de
Anatomia Patológica dos Hospitais da Universidade de Coimbra.
Centro de Neurociências de Coimbra.
O papel dos miRNAs surge numa área de rápido crescimento e
investigação. Os seus perfis de expressão identificam padrões
que se associam com diagnóstico, estadiamento, progressão,
prognóstico e resposta ao tratamento do cancro. Estudos anteriores
mostraram que a sobre-expressão do miR-21 está correlacionada
com pior prognóstico em doentes com Carcinoma de Não Pequenas
Células do Pulmão (CNPCP). Neste estudo investigamos a expressão
de miR-21 e let-7a em 12 carcinomas primários, metástases
e parênquima não-tumoral próximo. Doze amostras fixadas
em formol e embebidas em parafina de espécimes cirúrgicos
e biópsias (7 adenocarcinomas pulmonares e 5 carcinomas
epidermóides) com a metástase respectiva juntamente com
o tecido pulmonar normal (alvelolar e brônquico) a partir do
mesmo caso. Para separar essas áreas bem caracterizadas era
imperativo utilizar-se microdissecção a laser antes de análise RNA.
O nível de expressão de miR-21 por qRT-PCR foi signiﬁcativamente
maior nos tecidos tumorais do que em tecidos adjacentes de
parênquima normal (p = 0,005). A sobre-expressão nas amostras
de metástases comparada ao tecido normal adjacente era quase
estatisticamente significativa (p = 0,051). A expressão de let7a
não foi estatisticamente signiﬁcativa no tumor ou metástase em
relação ao parênquima normal adjacente. Foi possível identiﬁcar
um aumento da expressão de miR-21 em ambos os adenocarcinomas
e carcinomas epidermóides com relevância também nas metástases
de carcinoma epidermóide. No que diz respeito ao let-7a não houve
resultados relevantes, são preliminares e podem ser importantes
perfis de expressão de miRNA nos dois tipos de carcinoma de
pulmão estudados. Apesar da pequena amostra estudada, uma
investigação mais aprofundada pode indicar relevância terapêutica
e prognóstico desta determinação como estudos anteriores
sugerem que miR-21 atua como um oncogene e tem um papel na
tumorigênese através da regulação de genes supressores de tumor.
Palavras chave: Mirna. Carcinoma bronco-pulmonar.

LISTERIOSE EM DOENTE COM NEOPLASIA DO PULMÃO CASO CLÍNICO
C. Saraiva, B. Santos, U. Brito
Serviço de Pneumologia; Hospital de Faro, EPE.
Os autores apresentam o caso de um homem de 63 anos,
ex-fumador de 60 U.M.A., com antecedentes pessoais de
hipercolesterolémia, hipertensão arterial, polipose intestinal,
depressão e patologia degenerativa da coluna vertebral. Observado
em Consulta de Pneumologia, a 28/12/2010 com quadro com um
mês de evolução de dor pleurítica direita, tosse com expectoração
mucosa, com um episódio de expectoração hemoptóica, tendo
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sido identificado nódulo com 2 cm no terço médio do pulmão
esquerdo em radiograﬁa. No estudo complementar com TC, PET CT
e broncoﬁbroscopia, obteve-se o diagnóstico de carcinoma pouco
diferenciado, provável adenocarcinoma do pulmão, estádio IV, com
múltiplas adenopatias hilares e mediastínicas e metastização na
coluna vertebral. Completou o primeiro ciclo de quimioterapia
(cispla tina, pemetrexed e ácido zoledrónico) e radioterapia
paliativa da coluna vertebral. Alguns dias antes do segundo ciclo de
quimioterapia, iniciou síndrome febril e prostração, com recurso
ao SU, tendo sido objectivadas neutropénia e trombocitopénia.
Durante o internamento registou-se agravamento do estado geral e
nível de consciência. Iniciou antibioterapia empírica após colheita
de hemoculturas e foi realizada punção lombar. Efectuou TC,
com evidência de hidrocefalia supratentorial e realizou derivação
ventricular externa. As hemoculturas e culturas de LCR revelaram
Listeria monocytogenes. Apesar de antibioterapia dirigida, sofreu
uma deterioração clínica progressiva, acabando por falecer
8 dias após admissão. Esta forma de apresentação grave e letal
de listeriose do SNC, constitui uma complicação inesperada e
desproporcionada dos tratamentos anti-neoplásicos, em doente
com neutropénia febril moderada. Referimos este caso clínico, a
necessidade de valorizar e abordar precocemente a deterioração
neurológica em doentes imunodeprimidos, procurando identiﬁcar
agentes infecciosos oportunistas, optimizando o tratamento.
Palavras chave: Listeriose. Hidrocefalia. Cancro do pulmão.

MASSA PULMONAR: UMA ETIOLOGIA RARA
M. Fradinho, C. Cristóvão, C. Matos, F. Nogueira
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental,
Hospital de Egas Moniz.
Os tumores mesenquimatosos do tracto gastrointestinal (GI)
apresentam-se habitualmente como lesões subepiteliais, sendo
os mais frequentes os do estroma (GIST) que se podem classiﬁcar
como malignas ou benignas, sendo as suas localizações mais
comuns o estômago e duodeno. Correspondem a cerca de 1% das
neoplasias GI primárias. GIST surgem predominantemente em
indivíduos com idade superior a 40 anos, sendo na sua maioria de
aparecimento esporádico e não familiar. Os locais mais habituais
de metastização são o fígado e o peritoneo. A metastização
pulmonar é rara, surgindo em apenas cerca de 7% dos casos.
Os autores descrevem um caso clínico de um doente do sexo
masculino, 66 anos, não fumador, reformado de empregado fabril
de acessórios automóveis (contacto com amianto) e tuberculose
pulmonar e pleural há 32 anos. Recorreu ao Serviço de Urgência por
queixas de tosse persistente, associada a expectoração hemoptóica
ocasional e rouquidão, com cerca de 1 mês de evolução. Ao exame
objectivo salientava-se murmúrio vesicular diminuído em todo o
hemitórax esquerdo. Analiticamente, anemia, leucocitose com
neutrofilia, trombocitose, elevação da Lactato Desidrogenase
(LDH) e da Proteínas C Reactiva (PCR). Gasimetria arterial a ar
ambiente sem alterações. Radiograﬁa de tórax postero-anterior
com hipotransparência de todo o hemicampo pulmonar esquerdo,
com desvio homolateral do mediastino. Tomograﬁa computorizada
(TC) torácica de ambulatório revelava alterações compatíveis com
extenso processo neoformativo pulmonar envolvendo o brônquio
lobar inferior esquerdo com extensão directa ao hilo e mediastino,
aderente à parede do esófago e do brônquio principal esquerdo
(BPE), com adenopatias hilares e mediastínicas homolaterais,
subcarinais, derrame pleural homolateral e metástases pulmonares
bilaterais. Broncoﬁbroscopia e broncoscopia rígida com oclusão
completa do 1/3 terminal do BPE, histologia das biópsias brônquicas
revelaram tumor mesenquimatoso maligno metastático. TC
craneoencefálica (CE) com lesão nodular no hemisfério cerebeloso
esquerdo sugestiva de depósito secundário. Ressonância Magnética
CE com lesões metastáticas múltiplas. Cintigrafia óssea com
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múltiplas metástases. Ecografia e TC abdominal sem evidência
de metastização. Por melenas e hematemeses recorrentes,
realizou Endoscopia Digestiva Alta que evidenciou lesões gástricas
e duodenais cujas biópsias revelaram tumor mesenquimatoso
gastrointestinal. Com este caso clínico, os autores pretendem
salientar o facto de não ser habitual uma massa pulmonar extensa
corresponder a lesão secundária, assim como a metastização
pulmonar ser pouco frequente num GIST.

DISTÚRBIOS ELETROLÍTICOS COMO PRIMEIRA
MANIFESTAÇÃO DO CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS
DO PULMÃO - CPPC. A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO
ETIOLÓGICA

Palavras chave: Massa pulmonar. Metastização. Tumor
mesenquimatoso.

Introdução: Embora os sintomas respiratórios constituam a
manifestação mais frequente do CPPC, não é rara a sua apresentação
sob a forma de um síndrome paraneoplásico. Os distúrbios
eletrolíticos, no contexto ou não de um síndrome paraneoplásico,
poderão ser a sua manifestação inicial. Os autores apresentam dois
casos clínicos cujo diagnóstico de CPPC foi obtido após investigação
etiológica de uma hiponatrémia e hipercalcemia graves.
Casos clínicos: Caso 1: Homem de 76 anos, não fumador, com
cefaleia frontal, tonturas e vómitos com 3 semanas de evolução. Foi
diagnosticada uma hiponatrémia grave (110 mEq/L), no contexto de
um síndrome de secreção inapropriada de hormona anti-diurética.
Na radiograﬁa pulmonar salientou-se a presença de uma opacidade
heterogénea no 1/3 inferior à direita, cuja TAC e broncoﬁbroscopia
conﬁrmaram tratar-se de um processo neoformativo. A biopsia desta
lesão foi compatível com um CPPC. Caso 2: Homem de 57 anos,
fumador, com dores dorso-lombares intensas com 2 semanas de
evolução, lentiﬁcação psicomotora e alteração progressiva do estado
de consciência. Foi diagnosticada uma hipercalcemia grave com
cálcio ionizado de 2.17 mmol/L. Na radiograﬁa pulmonar salientou-se
a presença de uma opacidade arredondada no 1/3 médio do campo
pulmonar direito, posteriormente conﬁrmada por TAC e abordada por
broncoﬁbroscopia. O exame histológico desta lesão mostrou tratar-se
de um CPPC. A imagem da coluna lombar revelou lesões múltiplas
osteolíticas compatíveis com metastização óssea difusa.
Conclusões: Não sendo rara a presença de distúrbios iónicos no
CPPC, a sua apresentação inicial sob a forma de uma hiponatremia
ou hipercalcemia é pouco frequente. Não obstante, a hipótese de
diagnóstico de CPPC deverá ser colocada no decurso da investigação
etiológica, mesmo na ausência de sintomas respiratórios. A
radiograﬁa pulmonar parece ser um exame de primeira linha na
abordagem diagnóstica inicial.

ERLOTINIB EM TERAPÊUTICA DE PRIMEIRA LINHA
PARA CARCINOMA DE NÃO-PEQUENAS CÉLULAS
DO PULMÃO: UM CASO DE SUCESSO
M. Fradinho1, L. Iglesias2, S. Ponce2, H. Cortés-Funes2
1
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental,
Hospital de Egas Moniz. 2Serviço de Oncologia Médica,
Hospital Universitário 12 de Octubre, Madrid, Espanha.

Várias alterações em receptores celulares foram identiﬁcadas como
contribuindo para a ﬁsiopatologia do Carcinoma de Não-Pequenas
Células do Pulmão (CNPCP), nomeadamente da actividade da
tirosina quinase (TK) associada ao receptor de factor de crescimento
epidérmico (EGFR), quer através de mutações quer de resistências.
Inibidores da EGFR-TK, tais como o erlotinib, foram inicialmente
utilizados no tratamento de 2ª linha do CNPCP, após falência da
terapêutica citostática, com dados que apontam para um aumento
da sobrevida com igual benefício comparando com quimioterapia
de 2ª linha. Vários marcadores clínicos e moleculares estão a ser
estudados para prever quais os pacientes que mais beneﬁciam com
esta terapêutica em 1ª ou 2ª linha, nomeadamente a histologia do
tumor corresponder a adenocarcinoma, doentes do sexo feminino
e/ou não fumadoras. Os autores descrevem um caso clínico de
uma doente do sexo feminino, 79 anos, não fumadora, reformada.
Referenciada à consulta de Pneumologia por nódulo pulmonar em
radiograﬁa de tórax realizada na sequência de queixas de dor lombar
com vários meses de evolução. Ao exame objectivo, salientava-se
dor à palpação das apóﬁses espinhosas da coluna dorsal. Tomograﬁa
Computorizada (TC) torácica revelou massa pulmonar no lobo
superior direito envolvendo as estruturas broncovasculares e
contactando com a pleura mediastínica e adenopatias paratraqueais,
com metastização pulmonar bilateral e hepática múltipla.
Broncoﬁbroscopia sem lesões endobrônquicas, histologia das biópsias
transbrônquicas compatíveis com adenocarcinoma do pulmão. TC
por emissão de positrões (PET-TC) revelou estudo compatível com
neoplasia pulmonar primária com metastização pulmonar, hepática e
óssea, com risco de compromisso neurológico a nível medular de D12,
L2 e sacro. TC craneoencefálica sem lesões secundárias. Ressonância
Magnética da coluna revelou lesões ósseas em S1-S2 com invasão do
canal raquidiano e obliteração do espaço epidural, condicionando
compressão posterior do saco tecal. Pesquisa de mutação do EGFR
positiva no exão 21. Realizou Radioterapia antiálgica, com franca
melhoria das queixas. Iniciou terapêutica de 1ª linha com erlotinib,
com boa tolerância, apresentando apenas discreto rash acneiforme
inicial, que regrediu com terapêutica antibiótica. Em TC torácica
de reavaliação após 2 meses de terapêutica, apresentava resposta
parcial, com diminuição das dimensões da massa pulmonar.
Em PET-TC após 4 meses de tratamento, verificou-se resposta
metabólica completa, com estabilidade da doença. Com este caso
clínico, os autores pretendem salientar a importância dos estudos
genéticos para esclarecimento etiológico do CNPCP, de forma a obter
terapêuticas cada vez mais dirigidas à doença e menos agressivas,
permitindo estabilização da doença e aumentando a qualidade de
vida dos doentes.
Palavras chave: EGFR-TK. Erlotinib. CNPCP.

J. Gonçalves, A. Silva, A. Caiado, G. Ferraz, M.C. Póvoa
Serviço de Medicina Interna e Pneumologia, Centro Hospitalar
do Tâmega e Sousa, Unidade Padre Américo.

Palavras chave: Carcinoma de pequenas células. Hiponatremia.
Hipercalcemia.

CARCINOMA PULMONAR DE PEQUENAS CÉLULAS IMPORTÂNCIA DOS FACTORES DE PROGNÓSTICO
S. Silva1, A. Figueiredo2, F. Barata2
1
2

Serviço de Pneumologia, Hospital de Santarém, EPE.
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de Coimbra, EPE.

Introdução: No Carcinoma Pulmonar de Pequenas Células (CPPC), o
valor prognóstico de toda uma série de factores tem sido estudado.
A possibilidade de conhecimento prévio da provável resposta do
doente à terapêutica poderá ajudar na sua abordagem. Os factores
de prognóstico que têm demonstrado maior relevância são o
performance status (PS) e a extensão da doença.
Objectivo: Identiﬁcar nos doentes com CPPC, doença disseminada
e PS 0-1 o valor prognóstico de vários parâmetros utilizados
diariamente na nossa prática clínica.
Métodos: Da Consulta de Oncologia Pneumológica do Centro
Hospitalar de Coimbra foram seleccionados os últimos 40 doentes
com o diagnóstico de CPPC, doença disseminada e PS 0-1 que
cumpriram quimioterapia e já falecidos. Os processos clínicos
foram revistos e analisados. Deﬁniram-se os diferentes parâmetros
a estudar. Os resultados foram tratados estatisticamente no
SPSS tendo sido aplicados o Log-rank test e Cox regression para
identiﬁcar os factores relacionados com a sobrevida.
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Resultados: Incluímos 40 doentes (M: 31; F: 9); 29 (72,5%) fumadores
ou ex-fumadores e 11 (27,5%) não fumadores. A média de idades
foi de 66 anos (45-82). Dos 20 parâmetros estudados encontramos
uma menor sobrevivência nos doentes que apresentavam, aquando
do diagnóstico: ≥ 2 focos metastáticos (184 dias vs 318 dias,
p = 0,028); metástases cerebrais (65 dias vs 278 dias, p = 0,0001);
LDH elevada (159 dias vs 363 dias, p = 0,007) e leucocitose (157 dias
vs 286 dias, p = 0,009). Os doentes que realizaram menos que
2 ciclos de quimioterapia também apresentaram uma sobrevida
inferior (17 vs 301 dias, p = 0,0001). A análise multivariada permitiu
identiﬁcar como factores associados a pior prognóstico a presença
de metástases cerebrais (HR: 6,85 (95%CI: 2,04-22,99) p = 0,002),
LDH elevada (HR: 3,12 (95% CI: 1,49-6,49) p = 0,002) e leucocitose
(HR: 2,91 (95%CI: 1,25-6,75) p = 0,013).
Conclusões: A presença de metástases cerebrais, LDH elevada e
leucocitose aquando do diagnóstico poderão representar factores
de prognóstico independentes para doentes com CPPC, doença
disseminada. Estudos prospectivos e abrangendo um maior número
de doentes serão necessários para validar o valor prognóstico destes
parâmetros.
Palavras chave: CPPC. Factores de prognóstico.

LESÃO CARTILAGINEA ENBRÔNQUICA – CASO CLÍNICO
M. Vaz1, G. Fernandes1, J. Cruz2, F. Barreto3, H. Baldaia3,
A. Machado4.
1

Serviço de Pneumologia; 2Serviço de Anatomia Patológica Hospital
de São João, Porto. 3Serviço de Pneumologia, Hospital Vila Nova
de Famalicão. 4Serviço de Pneumologia, Hospital de Braga.

Os autores descrevem o caso de um doente, sexo masculino,
60 anos, reformado (construção civil), fumador (80 UMA) com
antecedentes irrelevantes. Em Dezembro 2010, iniciou quadro
de toracalgia bilateral mais acentuada à direita com tosse seca e
recorreu ao SU tendo tido alta medicado para infecção respiratória.
Foi referenciado para Pneumologia por persistência das queixas e
alterações na TC torácica que mostrava “nódulo na emergência
do BLM com 13 mm que condiciona atelectasia”. Pelo quadro de
pneumonia obstrutiva foi orientado para o Serviço de Broncologia
do Hospital São João. Observou-se lesão polipoide de superfície lisa,
nacarada, a obstruir na totalidade o brônquio lobar médio, cuja
biopsia levantou a hipótese de diagnóstico de papiloma glandular.
Atendendo ao carácter benigno e à persistência da infecção, foi
novamente encaminhado para realização de broncoscopia rígida,
para desobstrução. Realizou-se fotocoagulação laser e remoção
dos fragmentos, que foram enviados para anatomia patológica,
o que permitiu desobstrução total. A biopsia brônquica revelou
aspectos morfológicos representativos, quase exclusivamente de
componente mesenquimatoso, predominantemente cartilageo,
o que sugeria condroma pulmonar. O condroma pulmonar é uma
forma rara de neoplasia benigna do pulmão, constituída unicamente
por cartilagem. Esta lesão é detectada, na maior parte das vezes,
em exames complementares de rotina. A imagem do condroma
é similar à do nódulo solitário do pulmão e o seu diagnóstico
só pode ser confirmado através do resultado histológico, por
biopsia. Atendendo aos dois resultados histológicos diferentes foi
requerido reavaliação de ambas as biopsias. Quando avaliadas em
conjunto, os aspectos observados permitiram o diagnostico de
hamartoma condroide. O hamartoma é a neoplasia benigna mais
frequente do pulmão. Tem geralmente localização periférica,
sendo endobrônquica em apenas cerca de 10% dos casos. Levanta
por vezes problemas de diagnóstico diferencial com os condromas
pulmonares, particularmente, quando a biopsia é apenas
representativa de componente cartilagineo, como aconteceu na 2ª
biópsia.
Palavras chave: Condroma pulmonar. Hamartoma.
Lesão endobrônquica.

XXVII Congresso de Pneumologia
EMBOLIAS PULMONARES SÉPTICAS ASSOCIADAS A
BACTERIEMIAS
S. Machado, E. Dias, C. Coxo, M. Castelo Branco
Unidade de Cuidados Intensivos, Centro Hospitalar
da Cova da Beira.
Introdução: A embolia pulmonar séptica foi inicialmente descrita
como associada a endocardite infecciosa da válvula tricúspide em
doentes toxicodependentes. Várias publicações têm referido outras
causas de embolização pulmonar como o síndrome de Lemierre, a
artrite séptica, a tromboﬂebite séptica e o uso de cateter venoso
central.
Casos clínicos: Caso 1: Mulher de 19 anos com antecedentes
de tabagismo activo que recorreu ao serviço de urgência por
dispneia, palpitações, dor torácica de tipo pleuritica, tosse com
expectoração purulenta e posteriormente hemoptoica com 4 dias
de evolução. Tinha sido tratada 5 dias antes com penicilina por
provável amigdalite. Ao exame objectivo salientava-se taquicardia
com frequência cardíaca de 144 bpm e crepitações a auscultação
da base direita. O estudo analítico revelou trombocitopenia grave
(11.000 plaquetas), insuﬁciência renal aguda e PCR elevada (31,51).
A radiograﬁa de tórax mostrou opacidade heterogénea para cardíaca
direita. As hemoculturas positivaram para Streptococcus agalactiae.
Foi realizada TAC torácica onde se destacavam múltiplas formações
nodulares bilaterais, de predomínio lobar inferior e sub-pleural,
algumas com cavitação interna e conﬂuentes. Fez terapêutica com
antibioterapia, corticoide e transfusão de plaquetas com melhoria
clínica progressiva sem necessidade de ventilação invasiva.
Caso 2: Mulher de 72 anos com antecedentes de hipertensão
arterial, dislipidemia e artroses, que apresentava inicialmente
coxalgia direita intensa. O quadro agravou com aparecimento de
celulite ao nível da anca direita, disartria e desorientação. A TAC
crânio-encefálica mostrou apenas sinais de leucoencefalopatia
isquémica. As culturas do liquido cefalo-raquideo e as hemoculturas
positivaram para Staphylococcus aureus meticilino-resistente.
Foi internada na UCI por falência multi-orgânica. A evolução foi
complicada por uma pneumonia bilateral a MRSA com múltiplas
lesões nodulares escavadas em ambos os campos pulmonares,
sendo as de maiores dimensões no lado direito onde o diâmetro
da maior media cerca de 5 cm. A doente necessitou de ventilação
invasiva e apesar de todas as complicações a doente evolui bem e
teve alta para a enfermaria.
Conclusões: Nestes doentes as lesões pulmonares manifestaram-se
alguns dias após inicio da sepsis e foram provavelmente
consequentes a tromboses sépticas periféricas. Em ambos
foi excluída a hipótese de endocardite infecciosa por estudo
ecocardiográﬁco e não houve evidência de tromboﬂebite no estudo
realizado. Não há ainda consenso nos critérios diagnósticos desta
patologia pouco frequente, tornando muitas vezes o seu diagnóstico
difícil e de prognóstico reservado.
Palavras chave: Embolia pulmonar séptica. Cavitação.

INFECÇÃO POR MICOBACTÉRIA ATÍPICA – UM CASO
CLÍNICO
V. Sacramento1, H. Marques1, C. Alves1, C. Boinas2,
A. Pinto Saraiva1
1

Serviço de Pneumologia, Hospital Nossa Senhora do Rosário,
Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, EPE. 2CDP do Lavradio,
Barreiro.
A identificação de micobactérias atípicas (ou não tuberculosas)
como causa de doença pulmonar tem vindo a aumentar, fruto da
maior capacidade técnica dos laboratórios mas também devido a um
aumento da prevalência de infecções nomeadamente nos doentes
imunocompetentes. Descreve-se um caso clínico ilustrativo desta
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realidade. Os autores relatam o caso de um doente, sexo masculino,
71 anos, ex-fumador (CT 40UMA), gestor comercial reformado,
aparentemente sem factores de risco associados, que recorreu ao
SU por quadro de tosse produtiva de expectoração hemoptóica,
com cerca de 1 mês de evolução. Negava febre ou outras queixas.
À observação o doente apresentava-se eupneico, apirético e com
bom estado geral. Sem alterações relevantes ao exame objectivo.
Dos exames complementares realizados, realça-se a presença de
discreto inﬁltrado intersticial envolvendo o terço superior de ambos
os campos pulmonares na telerradiograﬁa de tórax, presença de
bronquiectasias e de bronquiolectasias nos lobos superiores e
foco de densificação do parênquima pulmonar no lobo superior
esquerdo na tomograﬁa axial computorizada torácica e proteína C
reactiva elevada (7,9 mg/L). O doente foi medicado veriﬁcando-se
ligeira melhoria sintomática mantendo-se em seguimento para
esclarecimento do quadro. Realizou broncoﬁbroscopia que revelou
sinais inﬂamatórios. Foi feita colheita de secreções que revelaram
a presença de alguns bacilos ácido-álcool resistentes. Face a este
quadro o doente foi referenciado ao CDP da área de residência.
O estudo micobacteriológico das secreções brônquicas, e da
expectoração, acabaria por revelar a presença Mycobacterium
abscessus. O doente iniciou terapêutica antibacilar adaptada com
melhoria progressiva das queixas mantendo-se actualmente em
vigilância. A mycobacterium abscessus é uma das micobactérias não
tuberculosas de crescimento rápido com maior poder patogénico
e maior taxa de resistência à antibioterapia. O envolvimento
pulmonar é frequente e está associada a presença de doença
pulmonar de base. Apesar de esquemas terapêuticos sem eﬁcácia
comprovada, esquemas contento vários fármacos incluindo
claritromicina 1g/dia apresentam melhoria sintomática e remissão
da doença.
Palavras chave: Mycobacterium abscessus. Micobactérias
atípicas.

ASPERGILOSE PULMONAR NECROTIZANTE CRÓNICA:
UM CASO CLÍNICO
C. Matos, J. Duarte, F. Menezes, A. Freire, A. Oliveira,
J. Roldão Vieira
Hospital Garcia de Orta.
Descreve-se o caso de um doente de 72 anos, homem, fumador,
com antecedentes de úlcera duodenal e alcoolismo. Diagnósticos
anteriores de tuberculose pulmonar em 1998, reactivada em
2004 e ressecção de aspergiloma no pulmão esquerdo em 2008.
Referia tosse, hemoptises e perda ponderal (10 kg) com 1 mês de
evolução, astenia e anorexia com agravamento na última semana.
Ao exame objectivo destacavam-se sinais de desnutrição, polipneia
e auscultação pulmonar com MV diminuido no hemitórax esquerdo,
com fervores crepitantes no seu terço inferior. Dos exames
complementares realizados destacavam-se: leucocitose com
neutroﬁlia, PCR 7.2 mg/dl; VS 80 mm, hipoalbuminémia. Gasimetria
com hipoxémia (63,5 mmHg). A radiografia tórax PA mostrava
imagem cavitada no apéx esquerdo, hipotransparência heterogénea
do restante campo pulmonar, elevação da hemicúpula diafragmática
esquerda. Pesquisa de BAAR e exame micobacteriológico cultural
da expectoração negativos. Serologia para HIV1+2 negativa.
Foi iniciada antibioterapia com ceftriaxone e claritromicina
(hemoculturas negativas), contudo, sem melhoria clínica. Efectuou
TC tóracica que mostrou cavitação pulmonar ocupando o LSE, com
características sugestivas de aspergiloma; condensação inferior com
bronquiectasias de tracção, atelectasia pulmonar esquerda, com
desvio homolateral do mediastino. Durante o internamento, foram
obtidas amostras de expectoração com pesquisa de BAAR e exame
micobacteriológico cultural negativos, contudo, com isolamento
de fungo do género Aspergillus no exame micológico cultural.
Realizou broncoﬁbroscopia que mostrou lesões na traqueia e BPE,
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compatíveis com micose brônquica. O exame anatomopatológico
das secreções, escovado e biópsia brônquica revelou existência de
fungos (Aspergillus spp). Foi iniciada terapêutica com Voriconazol,
com melhoria clínica progressiva. Após 3 semanas de terapêutica,
realizou-se novamente TC tórax e broncoﬁbroscopia, com melhoria
dos aspectos observados. A pesquisa de microorganismos nas
secreções e biópsia brônquicas foi negativa. O doente teve alta
clinicamente melhorado, medicado com Voriconazol.
Palavras chave: Aspergilose. Crónica. Fungo.

BCGITE - COMPLICAÇÃO SISTÉMICA DO TRATAMENTO
INTRAVESICAL COM BACILLUS CALMETTE-GUERIN
M. van Zeller, A.R. Santos, I. Gomes
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de São João.
Introdução: A instilação intravesical de Bacillus Calmette-Guerin
(BCG) é utilizada no tratamento de neoplasias superficiais da
bexiga. A incidência de efeitos laterais sistémicos é menor que 1% e,
na sua maioria, resultam da presença de inﬂamação granulomatosa
envolvendo múltiplos órgãos.
Caso clínico: Homem de 74 anos cronicamente algaliado por
hiperplasia prostática, com neoplasia urotelial da bexiga tendo
realizado terapêutica intravesical com BCG durante 4 meses.
Um mês após o tratamento recorreu ao Serviço de Urgência por
dispneia de esforços de agravamento progressivo, tosse produtiva,
astenia, anorexia e emagrecimento marcado. Negava febre ou
sintomatologia genitourinária. À admissão apresentava aumento
da frequência respiratória e crepitações inspiratórias bilaterais
à auscultação. Gasimetria arterial com hipoxia e hipocapnia,
estudo analítico com contagem leucocitária normal e elevação
da proteína C reactiva. O Rx tórax apresentava infiltrado
micronodular difuso com áreas de conﬂuência, esboçando padrão
miliar e o estudo funcional com redução da capacidade de difusão.
Os exames micobacteriologicos directos e culturais de urina,
sangue, expectoração e do lavado brônquico foram negativos.
Os testes de ampliﬁcação de ácidos nucleios para M. tuberculosis
complex que incluem M. tuberculosis e M.bovis foram negativos.
Realizou biopsia aspirativa transtorácica que revelou granulomas
epitelioides sem necrose. Ao 5º dia de internamento desenvolveu
bicitopenia mas a biopsia de medula óssea também não permitiu
isolamento do agente infeccioso. Atendendo ao contexto clínico
e à identiﬁcação de granulomas no parênquima pulmonar iniciou
tratamento antibacilar. Apresentou rápida melhoria sintomática e,
após completar o tratamento veriﬁcou-se resolução das alterações
clínicas, imagiológicas e funcionais. Discussão: Apesar de não ter
sido isolado M. bovis, a presença de granulomas e a própria ausência
de identiﬁcação do agente, associados a história clínica compatível
sugerem BCGite. Eventuais traumatismos do urotélio resultantes
da algaliação crónica podem ter contribuído para aumento do risco
de disseminação.
Palavras chave: Bacilo de Calmette-Guerin. Toxicidade. BCGite.

ASPERGILOSE PULMONAR INVASIVA – CALEIDOSCÓPIO
CLÍNICO-IMAGIOLÓGICO
J.H. Costa, M. Mota, R. Vieira, V.P. Dias
CH Vila Nova de Gaia/Espinho.
Um grande conjunto de manifestações pode ser observado em
infecções por Aspergillus, nomeadamente doença alérgica,
semi-invasiva e invasiva. A aspergilose invasiva foi durante muitos
anos uma causa importante de morbilidade e mortalidade, em
particular em doentes com infecção VIH e imunodepressão avançada.
Hoje em dia, a aspergilose invasiva é raramente observada, à
excepção de doentes com imunossupressão avançada. O presente
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caso clínico diz respeito a um caso de aspergilose invasiva pulmonar
num doente sem infecção VIH, imunodeprimido por corticoterapia
sistémica para o tratamento de uma trombocitopenia idiopática.
Apresentava inicialmente apenas dor pleurítica e hemoptises
(sem outra sintomatologia) e um padrão imagiológico insuspeito
para aspergilose invasiva. Após um curso de antibioterapia para
o tratamento da sugestiva pneumonia adquirida na comunidade,
o doente manifestou os sintomas mais frequentes de dispneia e
astenia, apresentando uma evolução imagiológica exuberante, com
o surgimento a posteriori de cavitação pulmonar e hidropneumotórax
de grande volume acompanhada de disfunção orgânica pulmonar e
renal. Aspergillus entretanto isolado em cultura de expectoração
colhida na admissão. Este é um caso clínico importante pelo
reforço da necessidade de suspeita de entidades nosológicas menos
frequentes em doentes com algum factor de imunodepressão e, no
caso em particular, por se tratar de uma aspergilose invasiva, cada
vez menos observada, em particular em doentes sem depressão
imunitária severa. A evolução imagiológica (e posteriormente
clínica) catastróﬁca, com uma riqueza imagiológica singular, fazem
deste caso um case-study exemplar para as consequências que uma
aspergilose invasiva pode causar.
Palavras chave: Aspergilose. Invasiva. Imagiologia.

TESTE DE AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS NO
DIAGNÓSTICO DE INFECÇÕES POR MICOBACTÉRIAS NÃO
TUBERCULOSAS
F. Coelho, T. Gomes, S. Campainha, A. Carvalho, R. Duarte
Serviço de Pneumologia, Hospital de São João. Serviço
de Pneumologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, EPE. Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho, EPE. Centro de Diagnóstico Pneumológico
de Vila Nova de Gaia. Serviço de Higiene e Epidemiologia,
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Introdução: O teste de ampliﬁcação de ácidos nucleicos (TAAN) na
presença de exame directo positivo tem uma sensibilidade superior
a 95% na detecção de infecção por Mycobacterium tuberculosis;
pelo contrário, um TAAN negativo sugere fortemente a presença de
micobactérias não tuberculosas (MNT). Os autores discutem 3 casos
clínicos de doentes referenciados por suspeita de tuberculose
pulmonar, nos quais o TAAN se revelou decisivo na orientação
diagnóstica e terapêutica.
Casos clínicos: Caso 1: Homem com 36 anos, previamente saudável.
Queixas de tosse seca, febre vespertina e hipersudorese nocturna
com 2 meses de evolução. A radiografia do tórax evidenciava
lesão cavitada apical direita. A pesquisa de bacilos álcool-ácido
resistente (BAAR) no lavado brônquico foi positiva. Decidido não
se iniciar terapêutica para tuberculose dado TAAN da amostra
negativo. Identiﬁcado em teste molecular M. kansasii. Caso 2: Sexo
feminino, 69 anos, com quadro de recorrente de tosse produtiva
mucopurulenta, hipersudorese e astenia com 6 meses de evolução.
Em TC do tórax observavam-se múltiplos micronódulos pulmonares
nos lobos superiores. O lavado brônquico permitiu a identiﬁcação
de BAAR; o TAAN revelaou-se negativo. Posterior identiﬁcação de
M. avium em teste molecular. Caso 3: Sexo masculino, 51 anos,
referenciado ao Centro de Diagnóstico Pneumológico para início
de terapêutica antibacilar. História de expectoração hemoptoica
com 2 dias de evolução, sem febre, dor torácica ou dispneia. A
radiograﬁa torácica mostrava lesão cavitada apical esquerda, de
limites bem deﬁnidos. Apesar da pesquisa de BAAR na expectoração
positiva, o TAAN revelou ser negativo. Instituída terapêutica
adequada após identiﬁcação de M. avium.
Discussão: Todos os casos de micobacteriose atípica apresentados
mostram formas clinica e radiologicamente indistiguíveis de
tuberculose pulmonar. Ao contrário do esperado, nenhum doente
apresentava história prévia de patologia pulmonar. Com estes
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casos, os autores pretendem salientar a importância do TAAN
na exclusão de tuberculose, perante exame directo positivo
para BAAR dado, neste contexto, o seu elevado valor preditivo
negativo. O teste molecular para identiﬁcação de micobactérias
atípicas permitiu o diagnóstico rápido, bem como a instituição de
terapêutica adequada.
Palavras chave: Micobacteriose atípica. Teste de ampliﬁcação de
ácidos nucleicos.

CASOS DE PNEUMONIA NUM SERVIÇO DE MEDICINA
INTERNA: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO
I. Franco, M.J. Oliveira, M. Mota, R. Vieira
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia.
A pneumonia é uma importante causa de internamento hopitalar e
mortalidade em Portugal. Foi realizado um estudo retrospectivo dos
casos internados com alta entre 1 de Novembro de 2010 a 28 de
Fevereiro de 2011 no Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar
de Vila Nova de Gaia, com o diagnóstico principal de Pneumonia
(Pneumonia da Comunidade (PAC) ou Pneumonia Associada aos
Cuidados de Saúde (PACS)) na admissão hospitalar, com o objectivo
de analisar as características epidemiológicas desta entidade. Foram
incluídos 81 doentes, 52 (64,2%) com o diagnóstico de PAC e 29
(35,8%) de PACS. Foram analisados sexo, idade, co-morbilidades,
sintomas na admissão, Índice de gravidade de PSI (Pneumonia
Severity Index) e CURB-65, envolvimento radiológico, bacteriologia,
tratamento e evolução. Dos 81 doentes, 42 (51,9%) eram mulheres.
A mediana de idades foi 80 anos e duração média de internamento
de 14 dias. 48 (59%) dos doentes apresentaram moderado a elevado
grau de dependência e o índice de co-morbilidade foi elevado, sendo
a patologia cardiovascular a mais prevalente, seguida da neurológica
e da neoplásica. Os sintomas mais comuns na admissão hospitalar
foram a dispneia (62,9%) e a tosse (54,3%). Em relação ao Índice
de gravidade do PSI, 48 (59,3%) doentes apresentaram valores > 130
(classe V), tendo este sido mais elevado nas PACS do que nas PAC (PSI
V: 68,9% vs 53,8%). O score CURB-65 apresentou valores semelhantes
em ambas as entidades (2,04 vs 2,45). Foi detectado agente
infeccioso em 10 (12,3%) doentes através de hemocultura e pesquisa
de antigenúria para Pneumococo. Ocorreu envolvimento radiológico
extenso (multifocal ou multilobar) em 61,7% dos casos. Na escolha
de antibioterapia empírica a associação ceftriaxone e azitromicina
foi a mais utilizada (28,39%). Ocorreu mudança de antibiótico em 28
(34,5%) doentes: num dos casos por ajuste ao teste de sensibilidade
a antibióticos, nos restantes por ausência de resposta clínica. A
complicação mais comum foi a insuficiência respiratória em 53
(65,4%) doentes, seguida da insuﬁciência cardiaca descompensada
em 27 (33,3%) doentes. Ocorreram 8 (9,9%) mortes, 50% das quais
em doentes com PACS. Constata-se que a pneumonia com critérios
de internamento hospitalar atinge essencialmente uma faixa
debilitada da e apresenta-se como uma entidade infecciosa com
elevada severidade clinica e necessidade de importantes recursos
hospitalares. O diagnóstico etiológico foi feito num número limitado
de casos. O número de internamentos por PACS constituiu mais de
um terço dos casos, tendo sido responsável por maior gravidade
clínica e mortalidade.
Palavras chave: Pneumonia. Epidemiologia. Internamento
hospitalar.

ASPERGILOSE PULMONAR INVASIVA EM DOENTE
COM NEOPLASIA PULMONAR?
J.F. Cruz, C. Pacheco, D. Alves, R. Rolo, L. Ferreira, J. Cunha.
Serviço de Pneumologia, Hospital de Braga.
Introdução: A aspergilose pulmonar invasiva (API) é uma
complicação frequente em doentes com neoplasias malignas
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hematológicas, sendo menos comum a sua descrição em doentes
com neoplasias sólidas como o carcinoma pulmonar (CP).
Caso clínico: Os autores descrevem um caso de um doente de
69 anos de idade, ex-fumador, agricultor, com antecedentes de
hipertensão arterial, insuﬁciência renal crónica e carcinoma da
próstata. Diagnóstico de carcinoma epidermóide do pulmão em
Junho de 2010, estádio IIIB irressecável (massa no LSE com invasão
do mediastino). Submetido a terapêutica com quimiorradioterapia
(QT/RT) concomitante com carboplatina e gencitabina, com boa
resposta. Cerca de 1 mês após terminar tratamento com QT/RT, o
doente desenvolve um quadro de agravamento da dispneia habitual,
tosse com expectoração mucopurulenta, hemoptises e temperatura
sub-febril. Ao exame físico a destacar auscultação pulmonar com
sibilos bilaterais. Analiticamente sem alterações relevantes. Fez
TC torácica que revelou, de novo, área de consolidação a nível do
LIE e atelectasia com hepatização pulmonar do LSE. Medicado com
antibioterapia, broncodilatadores e corticoterapia, sem melhoria
signiﬁcativa dos sintomas. Realizou broncoﬁbroscopia (BRF) que
revelou LSE com diminuição do calibre e mucosa hiperemiada, com
presença de placas esbranquiçadas a nível da carina secundária
e entrada do LSE. Biópsia brônquica (BB) a revelar inflamação.
Citologia do lavado brônquico (LB) a demonstrar presença de
estruturas fúngicas com características de Aspergillus. Exame
microbiológico do LB com crescimento de Aspergillus fumigatus.
Pesquisa anticorpos anti-Aspergillus negativa. Iniciou terapêutica
com voriconazol, com melhoria gradual dos sintomas respiratórios.
TC torácica de reavaliação aos 6 meses com melhoria radiológica,
persistindo ligeira densiﬁcação parenquimatosa no LSE. Repetiu
BRF que demonstrou desaparecimento das placas esbranquiçadas
no LSE, com exame anatomopatológico de BB e LB sem evidência
de estruturas fúngicas e células malignas. O doente encontra-se
actualmente com bom estado geral, sem sintomas respiratórios
signiﬁcativos, mantendo vigilância regular em consultas.
Conclusões:Embora seja raro, a API pode ser uma complicação em
doentes com CP. Sendo um diagóstico difícil, é fundamental um
alto índice de suspeição, principalmente em doentes com factores
de risco, tais como neutropenia induzida por quimioterapia e
corticoterapia prolongada.
Palavras chave: Aspergilose pulmonar. Carcinoma pulmonar.

MICOBACTERIOSES NÃO TUBERCULOSAS – DIAGNÓSTICO,
TRATAMENTO E EVOLUÇÃO
M. van Zeller, F. Calvário, M. Sousa, A. Carvalho, R. Duarte
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de São João. Centro
de Diagnóstico Pneumológico de Vila Nova de Gaia. Serviço de
Pneumologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto.
Introdução: A incidência de infecção e doença por micobactérias
não-tuberculosas (MNT) tem vindo a aumentar, sendo as
manifestações pulmonares as mais comuns. A abordagem
diagnóstica e terapêutica têm sido alvo consensos cientíﬁcos mas
informação sobre a evolução destes doentes com o tratamento é
escassa.
Objectivo: Analisar a apresentação clínica, critérios de diagnóstico
e evolução dos doentes que efectuaram tratamento de MNT.
Métodos: Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes
que iniciaram tratamento de MNT no CDP de Vila Nova de Gaia
entre 2005-2011.
Resultados: Foram identificados 11 doentes, 54,5% do sexo
masculino, com idade média de 52 anos (19-75). Cinco (45,5%)
tinham doença pulmonar previamente diagnosticada, 4
(36,4%) refluxo gastro-esofágico, 4 eram fumadores (36,4%) e
2 frequentadores de jacuzzi. À apresentação todos os doentes
referiam tosse, que era produtiva em 9 doentes, 9 doentes
apresentavam sintomas constitucionais e 3 doentes (27,3%) tiveram
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hemoptises. Infiltrados pulmonares e a presença “tree-in-bud”
foram as alterações radiológicas mais frequentes. O tempo médio
até ao diagnóstico foi de 5 meses. O diagnóstico foi feito por exame
cultural de expectoração em 6 doentes e de lavado brônquico
em 5, sendo o M. avium complex o mais frequente (54,5%). Seis
doentes tinham exame directo positivo e 5 efectuaram teste de
ampliﬁcação de ácidos nucleicos (TAAN) para M. tuberculosis que
foi negativo, o que teve implicação terapêutica. Todos cumpriam os
critérios de diagnóstico da ATS/IDSA quando iniciaram tratamento.
Verificou-se melhoria sintomática em 10 doentes aos 3,6 (1-13)
meses, radiológica em 7 doentes aos 6,6 (4-12) meses e conversão
microbiológica em todos aos 2,6 (0,5-7) meses de tratamento. Uma
doente apresentou toxicidade medicamentosa e 1 foi submetida a
lobectomia terapêutica. Cinco doentes completaram tratamento
que foi em média de 14,2 meses (8-18), sem evidência de recidiva
(tempo de seguimento médio 13 meses), 1 faleceu por doença
cardiovascular e 5 mantém-se em tratamento.
Conclusões:O tempo até ao diagnóstico de MNT é elevado, a
utilização de TAAN no estudo destes doentes tem implicações
diagnósticas e terapêuticas. O tratamento permite melhoria
sintomática e conversão microbiológica que ocorre, na maioria
dos doentes, num período precoce (< 4 meses). O seguimento
dos doentes com tratamento completo não mostrou evidência de
recidiva.
Palavras chave: Micobactérias não tuberculosas. Infecção.
Tratamento.

MONONUCLEOSE INFECCIOSA NO ADULTO
COM ENVOLVIMENTO PULMONAR SINTOMÁTICO
J. Barroca, P. Santos, S. Serra, M.C. Rosa, A. Lourenço
Hospital de São Bernardo.
O vírus Epstein-Barr (EBV) é um herpesvírus de distribuição
ubiquitária, que infecta mais de 95% dos adultos em todo o
Mundo. As manifestações clínicas da infecção primária pelo EBV
variam de acordo com a idade em que esta ocorre. Nos países
industrializados, mais de metade das infecções primárias ocorrem
já durante a adolescência ou em adultos jovens, manifestando-se
habitualmente pelo quadro clássico de mononucleose infecciosa,
com queixas de odinofagia, mal-estar e fadiga, e com a tríade
clássica de febre, faringite e linfadenopatia. Em idades mais
avançadas, a infecção pelo EBV constitui um desaﬁo diagnóstico
pela sua apresentação atípica. Os autores apresentam o caso de
uma doente de 61 anos que recorreu ao serviço de urgência por
febre com 3 dias de evolução associada a um rash máculo-papular,
sem outras queixas. Não havia antecedentes patológicos excepto
dislipidémia não medicada e palpitações medicadas com
propranolol, sem hábitos tabágicos ou etanólicos, alergias, ou
história epidemiológica relevante. À entrada encontrava-se febril,
eupneica, apresentando um rash máculo-papular não pruriginoso
no tronco e membros superiores e inferiores, envolvendo palmas e
plantas. Não apresentava adenopatias ou alterações da orofaringe
e a auscultação pulmonar era normal. A radiografia de tórax
não apresentava alterações. Foi internada para esclarecimento
etiológico e foi iniciada antibioterapia com doxiciclina e ceftriax
one. Nas primeiras 48h de internamento surgiu um quadro de
dispneia de agravamento progressivo, com aparecimento de
fervores crepitantes bibasais à auscultação pulmonar e hipoxémia
marcada com necessidade de oxigenoterapia adicional. Uma TC
torácica mostrou infiltrados alveolares e peribroncovasculares
com padrão de vidro despolido nos lobos superiores, um foco de
condensação do lobo superior esquerdo e derrame pleural bilateral.
A doente foi transferida para a unidade de cuidados intermédios,
mantendo a terapêutica, verificando-se melhoria clínica e
radiológica progressivas após uma semana. Teve alta ao 11º dia
de internamento. A investigação foi negativa para Legionella
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pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia conori, Borrelia
burgdorferi, Chlamydia trachomatis, CMV, HAV, HBV, HCV, HIV, HSV
e Parvovírus, obtendo-se serologias para EBV compatíveis com
infecção aguda (anticorpos anti-CA IgM + IgG + e anti-EBNA IgG -).
Duas hemoculturas foram estéreis e o estudo de auto-imunidade
foi negativo. Existem vários casos descritos de infecção aguda por
EBV em adultos imunocompetentes com envolvimento pulmonar
sintomático. Nestas idades, a clínica é frequentemente atípica,
incluindo maior duração de febre, ausência de adenopatias ou
faringite, ausência de anticorpos heteróﬁlos e maior incidência
de complicações graves. No envolvimento pulmonar, as alterações
radiológicas descritas incluem adenopatias hilares, infiltrados
intersticiais e, por vezes, focos de condensação e derrame pleural.
Já foi demonstrada a presença de células infectadas pelo vírus no
tecido pulmonar num doente adulto com infecção por EBV com
envolvimento pulmonar sintomático. Os autores pretendem chamar
a atenção para uma complicação pouco frequente da infecção pelo
EBV na idade adulta cujo diagnóstico precoce pode evitar medidas
terapêuticas e diagnósticas desnecessárias e invasivas e tranquilizar
tanto o médico como o doente.
Palavras chave: Vírus Epstein-Barr. Envolvimento pulmonar.
Pneumonia.

ASPERGILOSE PULMONAR - DESCRIÇÃO DE QUATRO
CASOS
D.S. Soares, I.C. Nunes, M.P. Blanco, C. Andrade
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de 15 mm de diâmetro no LID associado a padrão em vidro
despolido sugestivo de hemorragia. Broncoﬁbroscopia: ABDireita
Sinais inflamatórios difusos da mucosa, presença de sangue no
lóbulo inferior direito. LBA: Sinais inflamatórios, pesquisa para
BK negativa. Biopsia aspirativa transtorácica da lesão confirma
presença de aspergiloma a A. fumigatus. Submetida a excisão do
nódulo. Caso 4: Masculino de 44 anos, antecedentes de espondilite
anquilosante seronegativa, admitido a 17/03/2011 por quadro de
tosse produtiva e astenia com 3 semanas de evolução. TAC tórax:
Lesão cavitada no lobo superior esquerdo, sugerindo a presença
de micetoma. Broncofibroscopia: sinais inflamatórios difusos
da mucosa. Sem isolamento de fungos ou BK no LBA. Serologia
para Aspergillus positiva, 1/320. Escovado e biopsia brônquica
compatível com carcinoma epidermóide. Iniciou terapêutica
antifúngica com voriconazol e foi referenciado para consulta de
Oncologia.
Discussão: A grande maioria dos doentes com aspergilose pulmonar
crónica têm doença ou lesão pulmonar subjacente como condição
predisponente. Este grupo heterogéneo de doentes comprova
essa associação registando-se como as mais frequentes a DPOC e
carcinoma pulmonar.
Palavras chave: Aspergilose. Aspergillus spp. Tratamento.

TUBERCULOSE PULMONAR E EXTRAPULMONAR NUMA UCI
E. Dias1,2, S. Machado1, C. Coxo1,2, M. Castelo-Branco1,2
1

Serviço de Medicina Interna, Unidade Hospitalar de Bragança,
Centro Hospitalar do Nordeste.

Unidade de Cuidados Intensivos, Centro Hospitalar
Cova da Beira, EPE. 2Faculdade de Ciências da Saúde,
Universidade da Beira Interior.

Introdução: Os pacientes com aspergilose pulmonar crónica
variam em idade de apresentação, entre os 20 e os 80 anos.
A sintomatologia de apresentação consiste em perda de peso,
tosse crónica produtiva, hemoptises de severidade variável e/ou
dispneia.
Casos clínicos: Descrevem-se quatro casos de aspergilose pulmonar.
Caso 1: Masculino de 39 anos, história de contacto proﬁssional com
poeiras, fumador 50 UMA, referenciado a Consulta de Pneumologia
por tosse com expectoração hemoptóica, astenia e mialgias com
um ano de evolução. Rx tórax: Imagem nodular no ápex esquerdo.
TAC torácico: adenomegalias mediastínicas e hilar esquerda e
nódulo com cavitação interna e calcificações heterogéneas no
LSE com 35 mm. Broncofibroscopia revelou intenso infiltrado
inﬂamatório e presença de estruturas fúngicas com características
de Aspergillus. Serologia para Aspergillus positiva, 1/320. Pesquisa
para BK negativo. Iniciou tratamento com itraconazol, que
manteve durante 16 semanas sem melhoria radiológica pelo que
foi referenciado para cirurgia. Submetido a lobectomia superior
do pulmão esquerdo tendo o exame anatomo patológico revelado
carcinoma mucoepidermoide de baixo grau. Caso 2: Masculino de
58 anos, fumador 76 UMA, admitido em serviço de internamento de
Medicina Interna a 06/2008 por astenia e anorexia com um ano de
evolução. Sem alterações no exame objectivo. Analiticamente Hb
9.4 g/dL, VS 125 mm, PCR 2,86. Rx tórax: inﬁltrado heterogéneo
parahilar direito. TAC torácico: LSD preenchido por bronquiectasias
de paredes espessadas a que se associa densiﬁcação do parênquima
e área cavitada de cerca de 4 cm de diâmetro. Broncoﬁbroscopia:
moderado infiltrado inflamatório de PMN. Pesquisa para BK
negativo. Exame citológico: Inflamação, negativo para células
neoplásicas. Colocado diagnóstico de aspergiloma por biopsia
aspirativa transtorácica da lesão. Não aceite para tratamento
cirúrgico por apresentar em EFR alteração ventilatória obstrutiva
grave. Efectuou voriconazol durante 10 meses, com melhoria
clínica e radiológica. Caso 3: Feminino de 73 anos, admitida no
Serviço de Urgência por quadro de tosse, dispneia e hemoptises.
Analiticamente com Hb de 10,3 g/dL e VS 31 mm. Rx tórax sem
alterações pleuroparenquimatosas agudas. TAC torácico: nódulo

Introdução: Os casos de tuberculose (TB) começam a aumentar
para níveis preocupantes, aumentando a incidência em áreas
citadinas e em grupos étnicos minoritários. A insuficiência
respiratória provocada pela TB é invulgar, com cerca de 1% a 3%
dos doentes a necessitar de admissão em Unidade de Cuidados
Intensivos (UCI). Ela está associada a uma mortalidade elevada,
aproximadamente 60%, comparada com os 25% de mortalidade em
doentes com insuﬁciência respiratória devida a pneumonia grave.
A alta taxa de mortalidade é muitas vezes devida ao atraso no seu
diagnóstico.
Resultados: Descrevemos os três únicos casos de TB pulmonar
admitidos na UCI do Centro Hospitalar Cova da Beira desde
2005 por falência respiratória aguda. Eram do sexo masculino e
apresentavam média de idades de 60 anos. Um doente fazia
corticoterapia prolongada, outro era portador de diabetes mellitus
tipo 2 e o último tinha história de alcoolismo crónico. Nenhum
deles apresentava serologias positivas para HIV. Como manifestação
radiológica idêntica nos três casos salienta-se a presença de derrame
pleural no momento de admissão, demonstrando-se caso a caso
outras características radiológicas: micronodularidade, cavitações
múltiplas e um caso com consolidação lobar. Dois dos doentes
necessitaram de ventilação mecânica invasiva. O diagnóstico na
UCI foi efectuado com base na identiﬁcação de Bacilos Ácido-Álcool
Resistentes nas secreções brônquicas, variando o tempo decorrido
desde a admissão hospitalar até ao resultado (de um dia até treze
dias). Em dois dos casos foi detectada insuﬁciência renal aguda
mas apresentaram melhoria da função renal, sem necessitarem de
técnicas de substituição renal. Após a introdução de antibacilares
começaram a apresentar melhoria clínica permitindo a extubação
dos doentes. Os doentes foram transferidos para os Serviços de
Pneumologia ou Infecciologia, referindo-se um óbito após 20 dias
da transferência motivado por descompensação de miocardiopatia
dialatada prévia ao internamento.
Conclusões: A TB deve ser considerada como causa potencial de
insuﬁciência respiratória particularmente na falta de identiﬁcação
de agente alternativo e precocemente em doentes com insuﬁciência
respiratória e imagem radiológica de opaciﬁcação pulmonar difusa.
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Casos graves podem, porém, apresentar-se sem factores de risco,
sintomatologia e achados radiológicos clássicos, protelando-se o
diagnóstico de tuberculose.
Palavras chave: Tuberculose pulmonar. Unidade de Cuidados
Intensivos.

PNEUMONIAS GRAVES POR ESCHERICHIA COLI
E. Dias1,2, S. Machado1, C. Coxo1,2, M. Castelo-Branco1,2
1
Unidade de Cuidados Intensivos, Centro Hospitalar
Cova da Beira, EPE. 2Faculdade de Ciências da Saúde,
Universidade da Beira Interior.

Introdução: No doente crítico a infecção é frequente. Dados recentes
sugerem que 51% dos doentes em Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) estão infectados, duplicando a mortalidade e aumentando
os custos atingindo 40% da despesa total de uma UCI. A resistência
às Fluoroquinolonas na Escherichia coli está entre as questões
mais prementes no controlo de infecção. As características das
Pneumonias a Escherichia coli revelam que as infecções nosocomiais
são predominantes no idoso com doença crónica de base, mas a
administração prévia de agentes anti-bacterianos não se revela um
factor de risco. A taxa de mortalidade aproxima-se dos 22,7%.
Resultados: Foi feito um estudo retrospectivo, desde 2005, de
todas as pneumonias graves por E. coli internadas na UCI do Centro
Hospitalar Cova da Beira (CHCB). Durante este período foram
internados na UCI do CHCB sete doentes com esta patologia por
falência respiratória aguda. Dois doentes tinham sido admitidos
por intoxicação voluntária por organofosforados, ambos na quinta
década de vida, um deles representando o único sobrevivente
de toda a série. Ambos necessitaram de ventilação invasiva. Os
restantes doentes eram pós-cirúrgicos. A idade média destes
doentes era de 76 anos. Todos estes cinco doentes eram portadores
de doença crónica, nomeadamente doença pulmonar obstrutiva
crónica em dois casos e em todos a progressão foi para a morte
(a maioria faleceu na UCI). A maioria apresentava radiograﬁas do
tórax com opacidades heterogéneas bilateralmente. Em 86% dos
casos apresentaram choque séptico com necessidade de perfusão
de aminas. Todos os doentes necessitaram de ventilação invasiva
com duração média de 8 dias (um doente esteve ventilado 34 dias).
Em todos os casos houve conﬁrmação de exame microbiológico nas
secreções brônquicas. Houve predomínio do uso de carbapenemes
no tratamento destas pneumonias.
Conclusões: Relatamos uma série de casos de Pneumonias a E.
coli, demonstrando a alta agressividade da doença, caracterizada
por um sub-grupo da população enfraquecido, idoso e portador de
múltiplas doenças médicas e cirúrgicas previamente à admissão na
UCI, deteriorando o prognóstico.
Palavras chave: Escherichia coli. Pneumonia. Unidade
de Cuidados Intensivos.

BRONQUIECTASIAS: ESTUDO RETROSPECTIVO
E FACTORES DE RISCO PARA INTERNAMENTO
R. Monteiro1, S. Campainha1, I. Pascoal2, N. Taveira2
Unidade de Reabilitação Respiratória, Serviço de Pneumologia
do CHVN Gaia/Espinho, EPE.
Introdução: As bronquiectasias são dilatações anormais e
persistentes dos brônquios, resultando de várias patologias
diferentes, com mecanismos fisiopatológicos comuns. A
prevalência estimada é de 53 doentes por cada 100.000 adultos.
Independentemente da etiologia, os doentes com bronquiectasias
são susceptíveis a contrair infecções brônquicas e desenvolvem
uma resposta inflamatória que favorece a progressão da lesão
pulmonar. Deﬁne-se colonização brônquica como a presença de
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uma população bacteriana que não induz uma resposta inﬂamatória
com repercussão clínica.
Objectivos e métodos: Caracterização dos doentes com diagnóstico
de bronquiectasias que frequentaram um Programa de Reabilitação
Respiratória durante o ano de 2010 e identiﬁcação dos factores
de risco para internamento. Foram analisados: sexo, idade,
morfologia, localização e etiologia das bronquiectasias, função
pulmonar, internamentos e agentes colonizantes.
Resultados: Estudo retrospectivo numa população de 104 doentes
com o diagnóstico de bronquiectasias, sendo 57,7% do sexo
feminino. A média de idade foi de 54,8 + 19,9 anos. Em relação
à morfologia e localização, 52,7% apresentavam bronquiectasias
císticas e 57,3% bronquiectasias bilaterais. Foi encontrada etiologia
em 43,3% dos doentes: 25% com sequelas de tuberculose; 4,8% com
sequelas de outras infecções; 3,8% com imunodeﬁciências; 2,9% com
déﬁce de alfa-1 antitripsina; 2,9% com doenças auto-imunes; 1,9%
com aspergilose broncopulmonar alérgica; 1% com discinésia ciliar
primária e 1% com ﬁbrose cística. Quanto ao compromisso funcional,
67% dos doentes apresentavam alteração ventilatória obstrutiva
e 18% alteração ventilatória restritiva, sendo o FEV1médio de
60 + 22,2% e apresentando critérios de insuﬁciência respiratória
23,7% dos doentes. Encontravam-se colonizados 36,5% dos
doentes: 79,5% Pseudomonas aeruginosa; 7,7% Stenotrophomonas
maltophilia; 5,1% Aspergillus fumigatus; 5,1% Acinetobacter
baumannii; 2,6% Staphylococcus aureus. Houve necessidade de
pelo menos um internamento durante o ano de 2010 para 23,3% dos
doentes. Foi encontrada relação entre o episódio de internamento
e a idade (idade média de 62,6 + 14,2 anos; p = 0,008); maior
compromisso funcional (FEV1médio de 48,4 + 23,4%; p = 0,006);
existência de insuﬁciência respiratória (Odds Ratio (OR) = 13,5;
95%CI: 4,5-40,9); de colonização (OR = 8,4; 95%CI: 2,9-24,1);
de bronquiectasias císticas (OR = 6,4; 95%CI: 2,0-20,8) e difusas
(OR = 2,8; 95%CI: 1,0-8,0). Na análise multivariada, apenas a
insuﬁciência respiratória e a colonização persistem como factores
de risco para internamento.
Conclusões: As bronquiectasias, embora muito prevalentes,
continuam a ser sub-investigadas, no sentido de um diagnóstico
etiológico e tratamento específico. O conhecimento da flora
colonizante, identiﬁcada como factor de risco para internamento, é
fundamental na abordagem destes doentes, assim como o espectro
individual de resistência aos antibióticos. Protocolos clínicos de
actuação e terapêuticas antibióticas eﬁcazes são necessários para
melhor tratar este grupo de doentes.
Palavras chave: Bronquiectasias. Colonização.

PNEUMOTÓRAX EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS
(UCI)
L. Fernandes1, C. Guimarães1, A. Marques2, P. Coutinho2
Serviço de Pneumologia; 2Serviço de Cuidados Intensivos,
Centro Hospitalar de Coimbra, EPE.

1

Introdução: O Pneumotórax é uma entidade temida na UCI.
Decorre habitualmente de barotrauma em doentes sob ventilação
mecânica ou de procedimentos invasivos. Antes do uso generalizado
da estratégia ventilatória protectora a incidência de pneumotórax
nas UCI rondava os 10%, estima-se que nos últimos anos seja menor.
São bem conhecidas as patologias que predispõem ao barotrauma,
sendo controverso o papel exacto dos parâmetros ventilatórios na
sua ocorrência.
Objectivo: Caracterizar os doentes internados numa UCI
polivalente que desenvolveram pneumotórax, avaliar as suas causas
e potenciais factores de risco para a sua ocorrência.
Doentes e métodos: Seleccionados doentes com o diagnóstico de
pneumotórax (excluídos aqueles já existentes à entrada da UCI)
entre Janeiro de 2006 e Março de 2011. Avaliados parâmetros
demográﬁcos, clínicos, ventilatórios e resultados ﬁnal.
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Resultados: Incluídos 22 doentes (1,63% do total de internamentos
e correspondente a 1,69% dos doentes ventilados na naquele
período), 63,6% do sexo masculino, com idade média de
59,6 ± 15,2 anos. Apresentavam Apache II e SAPS II médios de
21,7 ± 13,6 e 38,1 ± 14,6 respectivamente. À entrada a patologia
médica foi a mais frequente com 77,3% (destes, 76,5% pneumonias)
e apenas 22,7% patologia cirúrgica. Apenas 1 doente apresentava
comorbilidade respiratória conhecida (DPOC) e 18,2% eram
fumadores. Verificamos que 22,7% dos casos de pneumotórax
foram devidos a procedimentos invasivos e assume-se barotrauma
nos restantes 77,3%. Destes últimos, 58,8% apresentou ARDS.
Relativamente aos parâmetros ventilatórios, veriﬁcou-se (no dia de
detecção do pneumotórax) PEEP média de 9,1 ± 5,0 cmH2O; pressão
pausa média de 33 ± 9,1 cmH2O e volume corrente/peso médio de
7,04 ± 1,3 ml/kg. O valor médio de compliance pulmonar foi de
23,1 ± 9,0. Da totalidade dos pneumotórax, 50% manifestou-se com
repercussão hemodinamica, o diagnóstico foi feito por Rx tórax na
quase totalidade dos casos (apenas 1 por TAC) e após suspeição
clínica em 86,4%. O tratamento foi em todos a colocação de dreno
torácico. Registou-se um total de 59,1% de óbitos.
Conclusões: Constatamos uma incidência baixa de pneumotórax
na nossa unidade, que parece surgir em doentes mais graves, com
patologia respiratória à entrada, percentagem alta de ARDS e
que vêm a ter uma taxa de mortalidade muito superior à média
da unidade. A maioria dos doentes tinha compliance muito baixa
com ventilação difícil, tendo-se admitido pressões de pausa acima
de 30, mas não PEEP excessivamente alta. Assim, neste grupo
de doentes, o parâmetro ventilatório que parece ter sido mais
facilitador de barotrauma foi a pressão de pausa.

mínimo foi de 205 e máximo de 15.360 e a mortalidade foi de
34,5%. Os doentes foram divididos em dois grupos de acordo
com a mortalidade registada na Unidade. Analisando o grupo
dos falecidos relativamente aos sobreviventes, resulta que: os
doentes falecidos são mais idosos - idade 68,3 ± 14,0 vs 59,6 ± 18,9
(p ≤ 0,001), tiveram um APACHE II e TISS mais elevados (28 ± 8 vs
21 ± 7, p < 0,001; 28,5 ± 6,4 vs 21,5 ± 7,1 p < 0,001), assim
como valores de NT-proBNP (10.271 ± 18.644 vs 2.742 ± 3.854
(p = 0,04)), creatinina (1,56 ± 0,98 vs 1,19 ± 1,0 (p = 0,02)) e
glicémia à admissão (191,8 ± 98,7 vs 145,34 ± 69,2 mg/dL). As
diferenças da duração de internamento, duração de VM, contagem
de leucócitos/neutróﬁlos/plaquetas, natrémia e valor de PCR à
admissão não foram estatisticamente signiﬁcativas entre os dois
grupos. A mortalidade correlacionou-se com a VM (R = 0,337,
p < 0,001) mesmo após controlo para o valor de APACHE II, com
a existência de leucopénia (R = 0,16, p = 0,036), trombocitopénia
(R = 0,019, p = 0,014) e hiperglicémia (R = 0,023, p = 0,004). No
entanto, a análise de regressão multivariada apenas identiﬁcou
como fator preditivo de mortalidade o valor de APACHE II
(R2 = 0,114, p = 0,004).
Conclusões: A média de idades, NT-proBNP, creatinina e glicémia
à admissão, foi superior no grupo de doentes que vieram a
falecer. Consegue-se estabelecer uma relação entre mortalidade
e necessidade de ventilação mecânica invasiva, leucopénia e
trombocitopénia, contudo, apenas o valor de APACHE II consegue
prever a mortalidade. Pensamos que a dimensão da amostra não é
suﬁciente para identiﬁcar outros fatores preditivos, nomeadamente
a elevação do NT-proBNP, que só foi possível avaliar em cerca de
metade dos doentes incluídos no estudo.

Palavras chave: Pneumotórax. Ventilação mecânica. Barotrauma.

Palavras chave: Pneumonia adquirida na comunidade.
Mortalidade. Cuidados Intensivos. Prognóstico.

FATORES PREDITIVOS DA MORTALIDADE NA PNEUMONIA
ADQUIRIDA NA COMUNIDADE GRAVE EM CUIDADOS
INTENSIVOS RESPIRATÓRIOS
P. Mathurdas, C. Lopes, El Fragoso, P. Azevedo, J. Monteiro,
F. Monteiro, G. Brum, A. Bugalho de Almeida
UCIR, Serviço de Pneumologia, Hospital de Santa Maria, CHLN.
Introdução: A Pneumonia adquirida na Comunidade (PAC) continua
a ser uma das principais causas de internamento e mortalidade.
Têm sido elaborados vários sistemas de pontuação para classiﬁcar
a sua gravidade no sentido de uniformizar a sua abordagem.
Contudo, é necessário aumentar a acuidade destes sistemas para
prever com maior exatidão a evolução destes doentes numa fase
precoce.
Objectivo: Identiﬁcar fatores preditivos de gravidade e prognóstico
em doentes com Pneumonia Adquirida na Comunidade grave.
Material e métodos: Fez-se um estudo retrospetivo de
171 doentes de um total de 1053 internados na Unidade de
Cuidados Intensivos Respiratórios (UCIR) do Hospital de Santa
Maria, com o diagnóstico de Pneumonia Adquirida na Comunidade,
durante um período de 5 anos (2005-09). Analisaram-se as
características demográficas, índice de gravidade (APACHE
II), marcadores séricos inﬂ amatórios (leucocitose, neutroﬁ lia,
PCR), de falência cardíaca (NT-proBNP), glicemia à admissão,
necessidade de ventilação mecânica (VM), duração de
internamento e mortalidade. De acordo com a definição de
PAC grave da ATS 2007, foram considerados na admissão a
existência de leucopénia (leuc < 4.000), trombocitopénia
(plaquetas < 100.000), hiperglicémia (glic ≥ 250), hiponatrémia
(Na < 130) e NT-proBNP elevado (considerado como cut-off o valor
de 450). Estudo estatístico efetuado com programa SPSS v.16.0.
Resultados: A idade média foi de 62,6 ± 17,8 anos, 56,3% sexo
masculino, 25% dos doentes apresentavam APACHE II elevado
(23,3 ± 8,4), APS 16,2 ± 7,6, e 7,9 ± 17,8 dias de VM com
duração de internamento de 12,8 ± 17,9 dias. O NT-proBNP

DESCANULAÇÃO TRAQUEAL: EXPERIÊNCIA DE 18 MESES
NUMA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMÉDIOS
RESPIRATÓRIOS
S. Carreira, M. Anciães, I. Faria, S. Salgado, A.S. Oliveira,
C. Nunes, F. Oliveira, C. Bárbara
Serviço de Pneumologia II, Centro Hospitalar Lisboa Norte,
Hospital Pulido Valente.
Introdução: Na Unidade de Cuidados Intermédios Respiratórios
(UCINT) do Hospital Pulido Valente são internados doentes
traqueostomizados com o objectivo de avaliar a possibilidade de
descanulação.
Objectivo: Com este trabalho pretendeu-se avaliar, num período de
18 meses (Fevereiro 2010-Julho 2011), as características gerais dos
doentes traqueostomizados e a taxa de sucesso da descanulação.
Resultados: Durante o referido período, estiveram internados
na UCINT, 18 doentes traqueostomizados, três dos quais com
traqueostomia definitiva por patologia da via aérea superior e
um com traqueostomia prolongada que recusou descanulação.
Dos restantes 14, sete estavam, à admissão na UCINT, ainda sob
ventilação mecânica invasiva (VMI), tendo havido sucesso no
desmame ventilatório em quatro. Assim, em 11 doentes foi avaliada
a possibilidade de descanulação, sendo este o grupo analisado.
A maioria (63,6%) era do sexo masculino e a média etária foi
de 71,1 ± 12,1 anos (máx. – 85 e mín. – 51 anos). Dos 11, seis
(54,5%) tinham DPOC e dois (18,2%) apresentavam patologia da
laringe/traqueia. Cinco (45,4%) tinham insuﬁciência respiratória
crónica e encontravam-se sob oxigenoterapia de longa duração.
Um doente realizava ventilação não invasiva domiciliária. A
maioria apresentava duas ou mais comorbilidades, sendo as mais
frequentes: patologia cardíaca (63,6%), HTA (63,6%), desnutrição
(36,4%), miopatia dos cuidados intensivos (27,3%), doença
psiquiátrica (27,3%). Todos os doentes tinham sido transferidos
de cuidados intensivos. Em nove (81,8%), a traqueostomia
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tinha sido realizada por VMI prolongada e nos restantes dois,
por patologia da laringe/traqueia. Em nove doentes (81,8%)
houve sucesso na descanulação e os restantes dois faleceram
ainda traqueostomizados. Num destes doentes houve uma
tentativa infrutífera de descanulação. A média global de dias de
traqueostomia foi de 50,2 ± 29 dias (máx. – 100 e mín. – 20 dias)
e no grupo de doentes em que houve sucesso na descanulação foi
de 46,3 ± 26,4 dias (máx. – 89 e mín. – 20 dias). A média de dias de
internamento na UCINT foi de 42,2 ± 31,6 dias (máx. – 95 e mín.
– 11 dias) e de internamento hospitalar de 87,1 ± 43,2 dias (máx. –
167 e mín. – 34 dias).
Conclusões: Dos 11 doentes traqueostomizados admitidos na
UCINT a quem se avaliou a possibilidade de descanulação, 81,8%
foram descanulados com sucesso. O processo de descanulação
é, geralmente, moroso, contribuindo para o prolongamento do
internamento destes doentes.
Palavras chave: Traqueostomia. Descanulção.

DOENÇAS DO INTERSTÍCIO PULMONAR NUMA UNIDADE
DE CUIDADOS INTENSIVOS
A.F. Gonçalves, S. Neves, I. Gonçalves, S. Campainha,
M.C. Brito, S. Torres, P. Castelões, P. Fernandes, C. Nogueira
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar Vila Nova
de Gaia/Espinho.
Introdução: As doenças difusas do parênquima pulmonar (DDPP)
são um grupo heterogéneo de patologias. Algumas delas evoluem
para insuﬁciência respiratória aguda com necessidade de suporte
ventilatório, nomeadamente: as pneumonites intersticiais agudas;
as vasculites e as deteriações rápidas de doenças fibróticas
pulmonares.
Objectivo: Caracterização da população de doentes com DDPP
internados numa Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP)
de um Hospital Central. Avaliar parâmetros demográﬁcos e clínicos,
diagnósticos de admissão e de alta, bem como terapêuticas
instituídas. Determinar sobrevida global e factores associados a um
pior prognóstico.
Métodos: A Análise dos dados feita através da consulta de processos
clínicos de 26 doentes com DDPP internados na UCIP entre 2004 e
06/2011. Dados colhidos incluíram: idade, género, profissão,
diagnóstico, exames auxiliares de diagnóstico, tratamento prévio
e durante o internamento na UCIP, tempo de internamento,
necessidade de suporte ventilatório e sobrevida. Foram também
recolhidos dados relativos ao APACHE II e SOFA.
Resultados: Deste grupo de doentes: 8 eram mulheres, com idade
média de 65 anos (min: 27- max: 83 anos); Relativamente ao
diagnóstico: 5 tinham diagnóstico de silicose; 4 doença do interstício
não esclarecida; 4 fibrose pulmonar idiopática;2 sarcoidose;
2 artrite reumatóide com atingimento pulmonar; 2 granulomatose
de Wegener(GW); 3 pneumonite de hipersensiilidade; 2 poliangite
microscópica. Dos doentes que tiveram alta: 3 apresentavam
poliangite microscópica; 1 apresentava DDPP associada a artrite
reumatóide, 3 silicoses; 1GW; 1 BOOP, 1 sarcoidose e 1 com doença
do interstício não esclarecida. 15 doentes faleceram na UCIP,
sendo que 11 deles apresentavam deterioração rápida da doença
associada a infecção respiratória. 7 doentes faleceram em menos
de 1 mês após alta da UCIP.
Conclusões: As doenças difusas do pulmão nos doentes internados
na UCIP apresentam taxa de mortalidade elevada: 58% dos
doentes faleceram na UCIP. Dos doentes que ainda se encontram
vivos metade apresenta o diagnóstico de vasculite. As DDPP
constituem um desafio clínico, particularmente quando surgem
com necessidade de suporte ventilatório. O diagnóstico diferencial
entre as diferentes entidades clínicas e a presença de infecção
vs progressão da doença base obriga muitas vezes a exames
auxiliares de diagnóstico que podem acarretar um aumento da
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mortalidade/morbilidade. No entanto, um diagnóstico de conﬁança
é extremamente importante para as decisões terapêuticas e pode
implicar um aumento da sobrevida nestes doentes.
Palavras chave: Doenças do Interstício pulmonar. Fibrose
pulmonar. Exacerbação aguda.

PNEUMONIA... OU NÃO?!
J. Meireles, D. Valadares, I. Barbedo, E. Reis
Serviço de Medicina, Hospital de Santo António, Porto.
Introdução: A Granulomatose de Wegener é uma doença
multissistémica de etiologia desconhecida que atinge vasos
de pequeno e médio calibre formando granulomas necróticos
e vasculite. Atingimento preferencial pelas vias respiratórias
superiores, pulmão e rim (tríade típica), olho e pele, podendo
atingir qualquer órgão. Atinge todas as idades, incidência média na
5ª década de vida. As manifestações clínicas dependem do órgão
atingido, ex. sinusite crónica, nariz em sela, estenose traqueal,
hemoptises, dispneia, insuﬁciência renal, púrpura. Cerca de 90%
dos doentes têm positividade para c-ANCA do tipo PR3 (altamente
especíﬁco para a doença). Os principais diagnósticos diferenciais
são outras vasculites, Sd. Goodpasture, doenças infecciosas das
vias respiratórias e muco-cutâneas e neoplasia. A história natural
rapidamente fatal até introdução dos agentes imunossupressores;
actualmente o objectivo do tratamento é remissão completa.
Caso clínico: Mulher de 72 anos, sem doenças crónicas,
comerciante. Submetida 3 semanas antes a hernioplastia urgente
por hérnia crural, sem intercorrências. Recorreu ao SU por
quadro com 2 semanas de evolução de febre associado a tosse
pouco produtiva, com expectoração por vezes raiada de sangue e
toracalgia direita tipo pleurítica, e astenia progressiva. À admissão
estava pálida, febril, taquicárdica mas hemodinamicamente
estável. Auscultação com crepitações na base direita. Restante
exame clinico sem alterações. Gasimetria com insuficiência
respiratória hipercápnica, e Rx tórax com inﬁltrado pulmonar na
base direita. Analiticamente anemia 8,2 g/dL, sem leucocitose mas
com neutroﬁlia relativa 80% e PCR = 160 mg/L. Transaminases e
função renal normais. Sedimento urinári o sem alterações. Quadro
interpretado como pneumonia nosocomial, iniciando antibioterapia
de largo espectro durante 10 dias sem melhoria clinica, e não foram
isolados agentes nos produtos colhidos (HC e SB). Submetida a
BFC que revelou LBA neutrofílico, amicrobiano, pesquisa de BK,
hifas e células neoplásicas negativa. Agravamento progressivo
das trocas gasosas e progressão dos infiltrados pulmonares,
assim como aparecimento de lesões purpúricas nos membros
inferiores sugestivo de vasculite. Estudo imunológico com c-ANCA
e PR3 positivos. Submetida a biopsia pulmonar por toracotomia,
assim como biopsia de pele - granulomas necrotizantes com
células gigantes e vasculite aguda com inﬁltração de polinucleares
neutrófilos, consistentes com o diagnóstico de Granulomatose
de Wegener e cumprindo os critérios de diagnóstico da ACR.
Categoria EUVAS – doença generalizada. Decidido em Consulta de
Grupo de Imunologia indução com imunoglobulina 5 dias (dado o
risco de infecção) e corticóide (1 mg/kg/dia), com resolução da
insuﬁciência respiratória e melhoria dos inﬁltrados pulmonares.
Manutenção com pulsos mensais de ciclofosfamida. 3 meses após
iniciar o tratamento a doente retomou actividade habitual e apenas
exibe alterações residuais nos exames imagiológicos.
Discussão: Pretendemos mostrar uma apresentação inesperada
da GW: a anamnese e exame físico são a base de um diagnóstico
correcto, mas por vezes podem tornar-se confundidores – o
quadro interpretado como pneumonia nosocomial dado o contexto
pós-operatório, revelou tratar-se de outra entidade.
Palavras chave: Wegener. Granulomatose. Vasculite. Anticorpos
anti citoplasma dos neutróﬁlos.
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONHECIMENTO
DE UMA POPULAÇÃO SOBRE A DPOC
M. Azevedo1, N. Cachada1, S. Conde4, B. Rocha2,
P. Simão4, N. Taveira3
Técnicos de cardiopneumologia. 2Associação Portuguesa
de Enfermeiros de Reabilitação. 3Pneumologista da Fundação
Portuguesa do Pulmão. 4Pneumologista da SPP.
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inquéritos (5.008 no total) realizados a nível nacional. Constituem
uma reﬂexão e poderão ajudar na elaboração de estratégias para
aumentar o grau de conhecimento sobre DPOC da população
portuguesa, condição fundamental para um efectivo controlo da
doença.

1

Introdução: A estratégia para o controle das doenças crónicas
engloba a acção dos profissionais de saúde mas também o
conhecimento e responsabilidade do próprio indivíduo. A DPOC
tem elevada prevalência e há a convicção generalizada que está
subdiagnosticada e subtratada. Em Portugal os últimos dados
sugerem que cerca de 14% da população (BOLD, 2010) possa
ter a doença. Nos últimos anos a divulgação da DPOC junto dos
profissionais de saúde tem aumentado o seu conhecimento. No
entanto, a população em geral, parece continuar a desconhecer a
doença, nomeadamente o signiﬁcado da sigla DPOC e a sua relação
com o tabaco.
Objectivo: O principal objectivo deste estudo é avaliar o grau de
conhecimento acerca da DPOC e a sua relação com o tabaco nos
indivíduos rastreados. Tem como objectivo secundário identiﬁcar
potenciais características que justifiquem diferentes graus de
conhecimento.
Métodos: Foram efectuados inquéritos a 435 indivíduos que
se submeteram de forma voluntaria ao rastreio espirométrico
realizado no Porto, no âmbito do Dia Mundial da DPOC em 2010.
Estes inquéritos foram respondidos pelos próprios indivíduos,
ajudados pelo técnico de saúde quando solicitado, e eram
constituídos por oito questões de resposta fechada (sim ou não) e
duas de resposta aberta, todas sobre o conhecimento que possuíam
sobre a DPOC e a sua relação com o tabaco.
Resultados: Foram avaliados 435 indivíduos, 54% do sexo masculino
e 46% do sexo feminino com idades compreendidas entre os
17 e os 86 anos (média de 55 anos). Da amostra 62% eram não
fumadores, 25% fumadores e 13% ex-fumadores. Proﬁssionalmente
75% eram activos, dos quais apenas 29% tinham habilitações
literárias superiores ao 9º ano. Relativamente ao conhecimento
sobre a doença, somente 31% afirmava saber o que é a DPOC;
no entanto 81% afirmava saber o que é bronquite crónica e
38% o enfisema. Da amostra geral 76% sabia que havia uma
relação entre doença respiratória e o tabaco, sendo o “cancro”
a doença mais referida (58%). Apenas 10% associava a DPOC ao
tabaco. A análise de subgrupos mostrou que, entre os indivíduos
fumadores e ex-fumadores apenas 29% já tinha ouvido falar da
DPOC, exactamente a mesma percentagem que nos indivíduos
não fumadores. Quando se dividiu a amostra em dois subgrupos
(> ou < 30 anos), veriﬁcou-se que dos que tinham mais de 30 anos
(87%) somente 29% sabiam o que era a DPOC, e os que tinham
menos de 30 anos (13%) apenas 32% responderam conhecer a
doença. Quanto aos hábitos tabágicos, a maioria dos fumadores
(88%) afirmava já ter pensado deixar de fumar e 77% já tinha
tentado pelo menos uma vez; no entanto só 35% tinha procurado
ajuda médica. A “força de vontade” foi a característica apontada
pela maioria dos fumadores (67%) como fundamental para deixar
de fumar.
Conclusões: O termo DPOC é pouco conhecido pela população
em geral, independentemente da idade, da literacia ou da
condição de exposição tabágica. Já o termo “bronquite crónica”
emerge como sendo, na generalidade, bem conhecido. De um
modo geral, o cancro é referido como a patologia provocada pelo
tabaco, veriﬁcando-se que apenas uma minoria associa a DPOC ao
tabaco. Embora se digam conscientes dos malefícios provocados
pelo tabaco, pensando em deixar de fumar, só uma pequena
percentagem recorreu a ajuda médica, desconhecendo-se se por
não desejar ou não ter acesso. Estes resultados obtidos na cidade
do Porto poderão vir a ser reforçados pela análise dos restantes

Palavras chave: DPOC. Conhecimento. Tabaco.

SINTOMATOLOGIA E ALTERAÇÕES ESPIROMÉTRICAS
ENCONTRADAS EM RASTREIO NO DIA MUNDIAL DA DPOC
N. Cachada1, M. Azevedo1, S. Conde4, B. Rocha2, P. Simão4,
N. Taveira3
1
Técnicos de cardiopneumologia. 2Associação Portuguesa
de Enfermeiros de Reabilitação. 3Pneumologista da Fundação
Portuguesa do Pulmão. 4Pneumologista da SPP.

Introdução: A prevalência da DPOC tem vindo a aumentar em
todo o mundo tendo-se a convicção que está subdiagnosticada
e consequentemente subtratada. Em Portugal a prevalência
é hoje estimada em 14%, e a doença é responsável por elevada
morbilidade e mortalidade. Admite-se que o diagnóstico precoce e
a intervenção sobre os factores de risco bem como o seu tratamento
precoce são objectivos a alcançar para um efectivo controlo da
doença. Actualmente discute-se se a realização da espirometria
deve ser efectuada apenas em sintomáticos. No entanto, no sentido
de divulgar e mediatizar a doença, têm-se efectuando rastreios à
população em geral.
Objectivo: O principal objectivo deste estudo é avaliar e
caracterizar as alterações espirométricas encontradas durante um
rastreio. Pretende-se ainda avaliar quais os sintomas mais referidos
e a sua eventual relação com as alterações funcionais detectadas.
Métodos: Foram efectuados inquéritos a 435 indivíduos que
se submeteram de forma voluntária ao rastreio espirométrico
realizado no Porto, no âmbito do Dia Mundial da DPOC em 2010.
O inquérito que avaliava a existência de sintomas respiratórios
crónicos como dispneia, tosse, expectoração e cansaço com
a actividade habitual, era respondido pelo próprio individuo,
recorrendo à ajuda de técnicos de saúde quando necessário. Era
realizada espirometria simples sem broncodilatação utilizando
um espirómetro de calibração automática, segundo metodologia
padronizada pelas sociedades cientíﬁcas e efectuada por técnicos
de cardiopneumologia.
Resultados: Foram avaliados 435 indivíduos, 54% do sexo masculino
e 46% do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 17 e
os 86 anos (média de 55 anos). Destes, 62% eram não fumadores,
25% fumadores e 13% ex-fumadores. Do total das espirometrias
realizadas, 84% eram normais, 4% apresentavam alterações
ventilatórias restritivas, 9% obstrutivas e 3% mistas (total de
52 indivíduos com alterações obstrutivas e mistas). Do total dos
indivíduos, 51% não referiu qualquer sintoma. Nos sintomáticos
(49%), o cansaço foi o sintoma mais referido (20%) seguindo-se
da tosse (5%) e expectoração (2%); 9% referiram os três sintomas
(tosse, expectoração e cansaço). Das pessoas que referiram
cansaço 63% tinham excesso de peso. A análise do subgrupo que
apresentava alterações obstrutivas e mistas, apontou para uma
amostra constituída por indivíduos com idades entre os 20 e
84 anos. Desses, 17% eram fumadores, 23% ex-fumadores e 60%
não fumadores. Veriﬁcou-se ainda que 17% apresentavam proﬁssão
de risco inalatório. No que diz respeito à sintomatologia, 38% não
referia qualquer sintoma e mais uma vez o sintoma mais referido
era o cansaço (19%).
Conclusões: A espirometria é necessária na avaliação funcional de
várias patologias respiratórias, sendo crucial na DPOC, uma vez que
é o método de diagnóstico e de avaliação de gravidade da doença.
Porém, é necessário que seja efectuada sob broncodilatação. Os
rastreios espirométricos realizados à população, são em geral
efectuados sem recurso à broncodilatação pelo que é abusivo
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inferir ou estimar prevalências a partir destes resultados. Apesar
de não ser recomendável efectuar rastreios espirométricos em
massa, a sua realização no âmbito de eventos mediáticos, como
foi o caso, permitiu a identiﬁcação de alterações funcionais em
16% dos indivíduos, alertando-os para problemas respiratórios que
desconheciam. Por outro lado, apesar de 84% terem espirometrias
normais, 49% dos indivíduos referia sintomas respiratórios, sendo
o cansaço o sintoma mais referido de forma isolada (em 20%).
No subgrupo dos obstrutivos e mistos verifica-se uma grande
percentagem de não fumadores, embora se encontrem 17% de
indivíduos com exposição profissional de risco. Neste universo,
parece-nos importante salientar que 38% dos indivíduos não referia
qualquer sintoma. Este achado, que tem vindo a ser encontrado
por outros autores, levanta a questão sobre se a espirometria só
deve ser realmente efectuada em doentes sintomáticos ou se deve
ser equacionada mesmo em assintomáticos expostos a factores de
risco.
Palavras chave: DPOC. Sintomas. Diagnóstico.

TRANSPLANTE PULMONAR? AINDA NÃO, OBRIGADO
A.S. Santos1, R. Coelho1, S. Granadeiro1, A. Borba1, L. Semedo1,
M. Araújo1, J. Cardoso1, C. Andrade2, F. Martelo3, J. Fragata3
1
Serviço de Pneumologia; 3Serviço de Cirurgia Cardio Torácica,
Hospital de Santa Marta, Lisboa. 2Centro Hospitalar Nordeste,
Bragança.

O transplante pulmonar está indicado para os doentes com uma
doença pulmonar crónica terminal que estejam sob terapêutica
médica optimizada, para os quais não exista qualquer outra
alternativa e que não apresentem contra-indicações. Em relação à
doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) devem ser referenciados
doentes com índice de BODE > 5 e devem ser incluídos na lista
de transplante doentes com índice de BODE 7-10. Os doentes
submetidos a transplante pulmonar apresentam actualmente uma
sobrevida média de 6 anos, podendo no entanto apresentar vários
tipos de comorbilidades em parte derivadas da forte medicação
imunossupressora a que estão sujeitos. É apresentado o caso clínico
de um doente do sexo masculino, 48 anos, com o diagnóstico
de DPOC Gold IV, sob OLD e ventilação não invasiva (VNI) que,
reunindo critérios para referenciação (índice de BODE–6), foi
enviado à Consulta de Transplante Pulmonar. Funcionalmente
apresentava uma alteração ventilatória obstrutiva muito grave
- FEV1 730 cc (20%). Após análise da tomografia computorizada
pulmonar (onde se observava volumosa bolha enfisematosa no
hemitórax esquerdo) foi proposta realização de cirurgia de redução
de volume. O procedimento decorreu sem complicações e resultou
numa melhoria clínica e funcional considerável. Após 12 meses
de seguimento o doente encontra-se estável, sem insuficiência
respiratória grave, com FEV1 de 1.380 cc (39%) e em BODE 3 (sem
critérios para referenciação para transplante pulmonar). Este caso
clínico tem como objectivo ilustrar a necessidade de ponderar
outras alternativas ao transplante pulmonar nos doentes que
reúnam condições para tal.
Palavras chave: Transplante pulmonar. Cirurgia redução
de volume. DPOC.

IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA EDUCACIONAL
NA DPOC NA ULS GUARDA
S. Correia, F. Luis, C. António, R. Gomes
Serviço de Pneumologia, ULS, Guarda.
Introdução: A educação do doente é considerada uma componente
essencial nos cuidados de qualquer doença crónica mas o seu papel
na DPOC tem sido pouco estudado. A educação do doente por si só,
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não melhora a performance no exercício nem a função pulmonar
(evidencia B) mas pode ajudar a melhorar o desempenho e a
capacidade de lidar com a doença.
Objectivo: Identiﬁcar as diﬁculdades e necessidades educativas de
uma população com DPOC de forma a delinear um programa de
educação especíﬁco adequado às necessidades dos doentes.
Material e métodos: Estudo prospectivo através de um questionário
qualitativo efectuado em doentes com o diagnóstico de DPOC,
com seguimento no sector de reabilitação respiratória no ano
de 2010. Procede-se a avaliação de variáveis epidemiológicas,
sócio-demográﬁcas e clínicas.
Resultados: Foram incluídos 43 doentes (79% homens). A idade
média foi de 67,37 + 10,5 anos, 66,6 + 11,0 anos nos homens
e 70,4 + 8,1 anos nas mulheres. Trata-se de uma população
predominantemente rural (63%). Em termos de habilitações
literárias 12% eram analfabetos, 56% concluiu o ensino primário,
apenas 5% concluiu o ensino superior. Em relação aos hábitos
tabágicos, 46,5% eram ex-fumadores, 14% fumadores activos
e 39,5% revelaram nunca terem fumado. Acerca do efeito do
tabaco na DPOC, 61,5% considera que o tabaco não teve qualquer
influência na sua doença. Em termos de conhecimento da sua
patologia, 60,5%, não sabe o nome da sua doença, 34,9% considera
a DPOC uma doença curável. Quando questionados acerca das
exacerbações, 76,7% identiﬁca o frio como o factor desencadeante
mais frequente e a penas 25,6% dos doentes usa os inaladores para
a medicação de alívio. Quanto a terapêutica, 90,7% consideram
que os inaladores são de fácil manuseamento. O exercício físico é
considerado como um factor benéﬁco por 69,8%, no entanto apenas
39,5% reconhece praticar. Quando questionados acerca do ﬁnal de
vida, 53,5% referem querer ﬁcar em casa com os familiares, 30,2%
desejariam ser ventilados e 16,3% transplantados. Na população
com menor grau de ensino (analfabetos e ensino primário) 89,7%
dos doentes não sabiam o nome da sua doença, 41,4% aﬁrmou que
a DPOC tem cura, apenas 20,7% usam os inaladores em caso de
agudização.
Conclusões: Os resultados do estudo mostraram uma signiﬁcante
falta de conhecimento da doença na população com DPOC e as
estratégias educacionais deverão focar-se no ensino da doença,
nas suas causas assim como no manejo das exacerbações. A
subpopulação com menor grau de ensino (analfabetos e ensino
primário) apresentou uma falta de conhecimento da sua doença
mais preocupante de tal forma que o programa educacional deverá
ser adaptado ao nível de ensino das subpopulações.
Palavras chave: DPOC. Programa educacional. Exacerbação.

DISPOSITIVO PORTÁTIL VITALOGRAPH COPD-6® NO
DIAGNÓSTICO DE PADRÕES VENTILATÓRIOS OBSTRUTIVOS
E. Patrício, I. Alves, P. Viegas, T. Salgado, J.A. Romero,
I. Ruivo, U. Brito
Serviço de Pneumologia, Hospital Faro, EPE.
Introdução: As patologias obstrutivas das vias respiratórias
são altamente prevalentes. Apesar da sua potencial taxa de
morbilidade/mortalidade, e consumo elevado de recursos que
implicam, estão significativamente subdiagnosticadas. No caso
da DPOC (doença pulmonar obstrutiva crónica), o diagnóstico
baseia-se na indispensável detecção de obstrução através de uma
espirometria forçada (ESP). Para evitar o subdiagnóstico da DPOC
seria fundamental realizar este tipo de exames no contexto dos
cuidados primários de saúde. Para obviar os problemas técnicos
inerentes da ESP existem alguns dispositivos portáteis que
propõem a substituição da FVC por FEV6, embora ainda estejam
escassamente validados.
Objectivo: Avaliar a concordância e relação entre a obstrução
observada com o dispositivo Vitalograph COPD-6® e a medida com
um espirómetro convencional.
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Métodos: Estudo prospectivo com inclusão de utentes referenciados
ao Laboratório de Função Respiratória. Todos realizaram
sequencialmente uma ESP convencional (Vmáx 22 SensorMedics)
com determinação de FEV1, FVC e FEV1/FVC e uma ESP com o
COPD-6 com determinação de FEV1, FV6 e FEV1/FV6. As medições
foram realizadas por Técnicas de Cardiopneumologia e de forma
estandardizada. Para avaliar o grau de concordância utilizou-se
o índice kappa, correlação de Pearson (r), coeficiente correlação
intraclasse (CCI) e o método gráﬁco de Bland e Altman. Calculou-se,
ainda, as curvas ROC do FEV1/FEV6 medido com o COPD-6 em relação
ao padrão ouro da obstrução FEV1/FVC < 70% medido com a ESP
convencional. O programa estatístico utilizado foi o MedCal v 11.0.
Resultados: Foram incluídos 104 utentes (51% mulheres)
com idade 57 ± 16 anos. A prevalência da obstrução foi 27%. O
índice kappa para obstrução entre as duas medições foi 0,74.
A correlação entre o FEV1/FVC e FEV1/FEV6 foi: r = 0,87
(0,82-0,91) e CCl = 0,78 (0,71-0,84). A área abaixo da curva ROC,
comparando o FEV1/FVC e FEV1/FEV6, para o ponto de corte
de FEV1/FVC < 70% foi 0,954 (0,894-0,985). Para detectar uma
obstrução na ESP (FEV1/FVC < 70%) obteve-se um ponto de corte
de FEV1/FEV6 < 73,8%, com sensibilidade 93%, especiﬁcidade 92%
e uma razão de verosimilitude de 12 para um teste positivo (LR+) e
0,08 para um teste negativo (LR-).
Conclusões: 1) O Vitalograph COPD-6 é um dispositivo simples e
preciso que poderia ser útil na detecção de patologia obstrutiva da
via aérea, nomeadamente nos cuidados primários de saúde. 2) É
preciso, antes da sua utilização, uma validação local prévia com o
equipamento convencional de espirometria dado que o seu ponto de
corte para deﬁnir obstrução é superior ao critério clássico do 70%.
Palavras chave: DPOC. Espirometria. Vitalograph COPD-6®.

IMPACTO DAS CO-MORBILIDADES EM DOENTES COM
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA
C. Ribeiro, I. Ladeira, I. Gonçalves, N. Taveira
Unidade de Reabilitação Respiratória, Serviço de Pneumologia,
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.
Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é uma
doença com envolvimento sistémico associado a inﬂamação e cuja
história natural é inﬂuenciada pelas co-morbilidades associadas e
presença de exacerbações.
Material e métodos: Estudo retrospectivo de doentes com
3 internamentos por exacerbação de DPOC no período de
2 anos (2009-2010) e comparação com um grupo de doentes
sem internamentos no mesmo período – foram avaliados
dados demográficos, antropométricos, funcionais e registo das
co-morbilidades mortalidade. Observámos 39 doentes com pelo
menos 3 internamentos por exacerbação de DPOC no período em
estudo e 50 doentes sem internamentos no mesmo período. A
análise estatística foi efectuada em SPSS v.19, assumindo um nível
de conﬁança de 95%.
Resultados: A média do índice de Charlson é signiﬁcativativamente
mais elevada nos doentes com > 3 internamentos (2,71 vs 1,92,
p < 0,05). Veriﬁcámos que o grupo com pelo menos 3 internamentos
apresentou uma mortalidade muito superior durante este período e
nos 6 meses seguintes. (35,9% vs 2%, p < 0,001).
> 3 internamentos Sem internamentos
Total
Sexo masculino
Idade média
FEV1 médio (% pós BD)
Estádio GOLD III/IV

39
89,7%
64,6 (± 10,6 anos)
33,3 (± 12%)
25,7%/74,3%

50
86%
68,1 (± 10,0 anos)
32,9 (± 9%)
28%/72%

Co-morbilidade

>3
internamentos

Sem
Diferença
internamentos

Diabetes

32,5%

13,7%

IMC < 21

27,5%

5,9%

Anemia NN

40%

11,8%

DC isquémica

37,5%

15,7%

Bronquiectasias

60%

31,4%

Insuﬁciência cardíaca

70%

56,9%

Disritmia cardíaca
Neoplasia pulmonar
Dislipidemia
HTA

25%
5%
37,5%
55%

17,6%
0%
29,4%
47,1%

18,8%
(p = 0,04)
21,6%
(p = 0,006)
28,2%
(p = 0,003)
21,8%
(p = 0,016)
28,6%
(p = 0,01)
13,1%
(p = 0,18)
7,4%
5%
8,1%
7,9%

Conclusões: Os doentes com DPOC e com múltiplos internamentos
por exacerbação têm maior número de co-morbilidades – esta
diferença é mais relevante na presença de diabetes, baixo IMC,
anemia, doença cardíaca isquémica e bronquiectasias. A presença
de agudizações graves não está, neste estudo, relacionada com a
gravidade da DPOC.
Palavras chave: DPOC. Exacerbação. Co-morbilidades.

IMPACTO DAS EXACERBAÇÕES DA DOENÇA PULMONAR
OBSTRUTIVA CRÓNICA NA PROVA DA MARCHA DE
6 MINUTOS
C. Ribeiro, I. Ladeira, F. Rodrigues, R. Lima, M. Guimarães
Laboratório Exploração Funcional Respiratória, Serviço de
Pneumologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.
Introdução: É reconhecida a importância das exacerbações na
história natural da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC).
A prova da marcha de 6 minutos (PM6M) é um teste de exercício
padronizado, reprodutível e parte integrante da avaliação funcional
dos doentes com DPOC.
Objectivo: Avaliar o impacto das exacerbações da DPOC na PM6M.
Material e métodos: Estudo retrospectivo de doentes com DPOC
[(GOLD estadio IV (44,4%), III (26,7%) e II (28,9%) com FEV1 pós BD
médio de 43,4% (± 20,1)] que num período de 24 meses realizaram
2 PM6M com avaliação de distância, saturação O2 e escala de Borg
bem como parâmetros demográﬁcos, antropométricos, funcionais
e presença de exacerbações no mesmo intervalo. Foram incluídos
45 doentes, 86,7% do sexo masculino, idade média de 65,3 anos,
IMC médio 24,8 Kg/m 2. Resultados: Observámos uma relação
significativa entre a média da variação da distância percorrida
e a presença de exacerbações (+2,18 vs – 38,26 m; p = 0,018) e
entre presença de exacerbações e redução da marcha em pelo
menos 42 m (p = 0,029). Apesar dos doentes com maior número
de exacerbações (> 2) terem maior queda na distância percorrida,
esta relação não foi estatisticamente signiﬁcativa (p = 0,5). Não há
correlação signiﬁcativa entre variações nas distâncias percorridas
e variações de peso (r = -0,045) ou de FEV1% (r = 0,12). Existe
diferença na variação da distância entre doentes com FEV1 < 50%
(- 32,6m) e FEV > 50% (+ 12,9m) (p = 0,014).
Conclusões: As exacerbações de DPOC têm impacto negativo
na distância percorrida da PM6M. Este impacto é mais relevante
quanto maior for a gravidade da doença. Estas alterações são
independentes das variações na obstrução brônquica ou no peso.
Palavras chave: DPOC. Exacerbação. Prova da marcha de 6 minutos.
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TERAPÊUTICA RESPIRATÓRIA DOMICILIÁRIA:
A IMPORTÂNCIA DA MONITORIZAÇÃO
I. Martins, P. Simão, J. Ferreira, J. Amado, B. Seabra,
G. Luís, Z. Camilo, F. João
Serviço de Pneumologia, Hospital Pedro Hispano, USF Lagoa.
Introdução: A Terapêutica Respiratória Domiciliária (TRD) permite
complementar o tratamento no domicílio de doentes com patologia
respiratória crónica em fase avançada, melhorando a sua qualidade
de vida. Frequentemente estas terapias são prescritas em situações
de urgência ou em consultas episódicas, sem posterior reavaliação,
sendo solicitado ao médico de família a continuação da sua
prescrição. De modo a evitar a utilização inadequada deste tipo
de tratamentos é necessária a monitorização e/ou aferição destas
terapêuticas.
Objectivo: Avaliar a adequabilidade da prescrição de TRD
(indicações e respectivos parâmetros) em utentes que não são
seguidos em consulta de Pneumologia.
Métodos: Estudo descritivo dos utentes avaliados na consulta de
Monitorização da Terapêutica Respiratória Domiciliária do Serviço
de Pneumologia do Hospital Pedro Hispano, entre Abril e Julho de
2011. Para esta consulta são referenciados utentes em TRD que
não são seguidos em Consulta de Pneumologia. Avaliaram-se as
variáveis: sexo, idade, hábitos tabágicos, patologia respiratória,
tipo de tratamento, serviço prescritor, adesão à terapêutica e
existência de indicação clínica para tratamento domiciliário.
Resultados: Obteve-se uma amostra com média de idade de
67 anos, 39,4% do sexo feminino e 60,6% do sexo masculino. 5,5%
dos utentes em tratamento mantinham hábitos tabágicos, 25,7%
eram ex-fumadores e 68,8% nunca fumaram. Mais de metade dos
doentes (56,0%) eram seguidos unicamente pelo seu Médico de
Família, onde era feita a renovação das prescrições. As patologias
respiratórias mais frequentes foram o síndrome de apneia do
sono (45,9%) e a doença pulmonar obstrutiva crónica (21,1%). As
terapêuticas domiciliárias mais prescritas foram ventiladores de
pressão positiva contínua-CPAP (46,8%) e oxigenoterapia de longa
duração (45,9%). Nesta amostra a prescrição de Aerossolterapia era
residual (2,8%) tendo-se procedido à sua suspensão por não haver
indicação. Cerca de 21,1% dos doentes não cumpria adequadamente
o tratamento e em 23,8% não havia indicação clínica para TRD. Em
28,4% dos doentes interrompeu-se a continuação inadequada do
tratamento (por não haver indicação clínica e/ou não cumprimento
do tratamento).
Conclusões: A prescrição, utilização e monitorização inadequadas
de TRD são uma das principais causas de desperdício evitável de
recursos. Os Cuidados de Saúde Primários, pela sua proximidade do
doente, encontram-se numa posição privilegiada para referenciar
os doentes em TRD a uma consulta hospitalar credenciada onde
se avalie a indicação clínica para a continuação do tratamento.
Esta consulta deverá dar uma resposta rápida (inferior a 4 semanas)
servindo ainda para gerir as situações com necessidade de estudos
complementares e/ou seguimento em consulta especializada.
Palavras chave: Cuidados respiratórios. Domicílio.

GRAU DE CONHECIMENTO DA DPOC NA MEDICINA GERAL
E FAMILIAR EM PORTUGAL, 2010
C. Bárbara, J. Cardoso, P. Pamplona, J. Moita, MJ Matos,
P. Simão, S. Conde, G. Coutinho
Projecto GOLD Portugal.
Introdução: Com o objectivo de avaliar o impacto do Projecto
GOLD, foi conduzido um estudo sobre o grau de conhecimento
da DPOC na população de Médicos da Medicina Geral e Familiar
(MGF) em Portugal. O objectivo foi o de estabelecer o grau
de conhecimento acerca da patologia bem como as fontes de
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informação privilegiadas pelos médicos da MGF. Este estudo foi
conduzido em duas fases distintas, a primeira em 2006 e a segunda,
de forma semelhante em 2010. Foram realizadas entrevistas
directas a 375 médicos de MGF aleatoriamente seleccionados.
Resultados: A DPOC foi reconhecida como a principal doença
associada ao tabagismo 76% vs 81% em 2006, seguida do cancro do
pulmão 59% e a bronquite crónica 45%. As doenças cardiovasculares
(CV) passaram a ser consideradas em quarto lugar em 2010 vs
terceiro em 2006. Os médicos de MGF referiram a DPOC como
a 2ª causa de morte em Portugal, apenas ultrapassada pelas
Doenças CV (em 2006 a DPOC foi considerada como a terceira
causa de morte, a seguir às Doenças CV e à Diabetes). A percepção
de que a prevalência da doença está a aumentar mantém-se
signiﬁcativa (65% vs 87% em 2006) e a de que está “estabilizada”
tem aumentado (26% vs 9% em 2006). A DPOC foi reconhecida
como uma doença inﬂamatória das vias aéreas com limitação do
ﬂuxo de ar não completamente reversível (mais que em 2006). De
forma semelhante a 2006, a espirometria foi considerada como o
principal meio de diagnóstico (93%). A característica referida como
mais relevante para o diagnóstico da DPOC foi o padrão obstrutivo
observado na espirometria. Parecem existir ainda algumas dúvidas
acerca da relevância do padrão restritivo no diagnóstico, mas de
forma menos expressiva que em 2006. Cerca de 41% dos médicos
de MGF participaram em reuniões clínicas acerca da DPOC, sem
alterações vs 2006. 68% dos médicos de MGF conheciam o projecto
GOLD, mais 10% vs 2006. As fontes privilegiadas de informação
referidas foram semelhantes: publicações de estudos (47%);
conferências (52%) e livros técnicos (32%).
Conclusões: Os resultados indicam uma tendência de aumento do
grau de conhecimento acerca da DPOC e do projecto GOLD na MGF
em Portugal. Estudo realizado com uma bolsa da Nycomed Portugal.
Palavras chave: DPOC. Grau de conhecimento.

GRAU DE CONHECIMENTO DA DPOC EM PORTUGAL, 2010
C. Bárbara, J. Cardoso, P. Pamplona, J. Moita, M.J. Matos,
P. Simão, S. Conde, G. Coutinho
Projecto GOLD Portugal.
Introdução: Em 2010, foi conduzido um segundo estudo sobre o
grau de conhecimento da DPOC na população Portuguesa, após uma
primeira avaliação efectuada em 2006. O objectivo foi o de analisar
o impacto de todas as acções desenvolvidas nos últimos quatro
anos, pelo Comité GOLD em Portugal, no grau de conhecimento da
DPOC na população Portuguesa. Utilizando o mesmo questionário
efectuado em 2006, foi conduzido um inquérito a 782 pessoas
residentes em Portugal aleatoriamente seleccionadas, com acesso
telefónico, com ≥ 35 anos de ambos os sexos.
Resultados: 15,7% dos inquiridos eram fumadores comparativamente
a 13,6% em 2006. O conhecimento espontâneo da DPOC aumentou
para 5,4% em todo o grupo e 11,4% nos fumadores vs 2,6% e 6,6%
em 2006, respectivamente. A principal doença associada ao fumo
de tabaco foi ainda o cancro do pulmão (72%). Tal como em
2006, a asma foi a doença mais frequentemente referida como
associada à insuﬁciência respiratória (54%), seguida da bronquite
crónica (33%). Apenas 38% dos fumadores referiram que foram
informados pelo seu médico assistente acerca das consequências
do tabagismo (versus 29,9% em 2006). De forma idêntica ao
estudo anterior, existe a percepção de que a prevalência da DPOC
está a aumentar (57%). A população inquirida relacionou a DPOC
ao consumo de tabaco e considerou a DPOC menos grave que o
Cancro do pulmão, as doenças cardiovasculares e a SIDA. Veriﬁca-se
um interesse crescente na obtenção de mais informação acerca
da DPOC. As fontes privilegiadas para a obtenção de informação
sofreram alterações, sendo as mais referidas, à semelhança de
2006, o médico assistente (37%, tal como em 2006) e os órgãos
de comunicação social (31% vs 49% em 2006), registando-se um
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interesse crescente na obtenção de informação através da internet
(20% vs 8% em 2006).
Conclusões: O grau de conhecimento da DPOC na população
Portuguesa, embora permanecendo baixo, tem vindo a aumentar.
Veriﬁca-se que existe um grande interesse por parte da população
na obtenção de mais informação sobre a DPOC, o que mostra que
há muita margem de progressão na implementação de programas
futuros que melhorem o grau de conhecimento nesta patologia.
Estudo realizado com uma bolsa da Nycomed Portugal. Projecto
GOLD Portugal.
Palavras chave: Grau de conhecimento.

ESTUDO FUNCIONAL RESPIRATÓRIO EM IDADE
PRÉ-ESCOLAR NA PRÁTICA CLÍNICA
I. Almeida, M. Couto, N. Santos, L.M. Borrego, M. Morais-Almeida
Unidade de Imunoalergologia, Hospital CUF Descobertas, Lisboa.
Introdução: As provas de função respiratória são ferramentas de
quantiﬁcação objectiva do compromisso pulmonar utilizadas, na
conﬁrmação diagnóstica, na monitorização após terapêutica e na
avaliação do prognóstico de diversas patologias. A sua avaliação em
idade pré-escolar reveste-se de particularidades metodológicas,
tendo ocorrido recentemente um grande interesse da comunidade
cientíﬁca nesta área, pela sua aplicabilidade na prática clínica.
Objectivo: Avaliar o grau de sucesso da avaliação funcional
respiratória em idade pré- escolar, efectuada por solicitação
clínica, num centro de ambulatório especializado.
Métodos: Entre Setembro de 2006 e Junho de 2011 foram
efectuadas pletismografia corporal sem oclusão para avaliação
da resistência especíﬁca das vias aéreas e espirometria animada,
com equipamento Jaeger4.6 (VIASYS Healthcare, Hoöchberg,
Germany), antes e após administração de 400 mg de salbutamol
inalado em câmara expansora, a todas as crianças entre os 2 e
os 6 anos de idade referenciadas ao laboratório de exploração
funcional respiratória do Hospital CUF Descobertas. Foram
cumpridos os critérios internacionais (ATS/ERS) para aceitabilidade
e reprodutibilidade.Resultados: Do universo de 1.239 crianças,
foi possível obter curvas com critérios de aceitabilidade e
reprodutibilidade em 1.103 crianças, com uma média etária 4,2
(SD ± 0,87) anos e ratio M/F de 1,4. Foi reportado um grau de
sucesso global de 81% para a avaliação da resistência especíﬁca
das vias aéreas e de 89% para a espirometria. Foi possível reportar
FEV1 em 805 (65%) crianças, FEV0,75 em 1.081 (87%) e FEV0,5 em
1.103 (89%). Em 22 crianças apenas foi possível reportar FEV0,5,
e em 276 FEV0,75 correspondendo a crianças com uma idade
média de 3,9 anos (SD ± 0,84). A utilização destes parâmetros,
em detrimento do FEV1, permitiu a avaliação de mais 276 (25%)
crianças para FEV0,75 e 298 (27%) para FEV0,5.
Conclusão: A espirometria e a avaliação de resistências em idade
pré-escolar são técnicas que podem ser utilizadas na prática clínica
diária, com uma elevada taxa de sucesso, sendo o grau de sucesso
proporcional à idade. Nas crianças mais novas é possível reportar
manobras de duração de 0,5 ou 0,75 segundos, traduzindo-se numa
mais-valia a utilização destes parâmetros em idade pré-escolar.
Palavras chave: Espirometria. Resistências. Pré-escolar.

ENFISEMA LOBAR CONGÉNITO DIAGNOSTICADO NUM
ADULTO
A.S. Castro, R. Lima
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho.
Introdução: O enﬁsema lobar congénito (ELC) é uma doença pulmonar
rara, na qual ocorre hiperinsuﬂação de um ou, excepcionalmente
dois lobos pulmonares, sendo mais frequentemente comprometido o
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lobo superior esquerdo, seguido dos lobos médio e superior direito. O
quadro clínico é precoce e caracteriza-se por dispneia, tosse, roncos,
sibilos e cianose. Surge em 90% dos doentes antes dos seis meses de
idade, sendo o diagnóstico estabelecido após essa faixa etária em
apenas 5% dos doentes. O mecanismo causal parece ser uma obstrução
valvular de um brônquio segmentar, que pode ser secundário à
obstrução brônquica intrínseca localizada (broncomalacia, estenose,
etc.) ou por obstrução brônquica extrínseca (canal arterial, anel
aórtico, etc.). No entanto, em metade dos casos, a etiologia não
pode ser deﬁnida ou identiﬁcada. O diagnóstico clínico é conﬁrmado
por radiograﬁa ou Tomograﬁa computorizada (TC). O tratamento de
escolha nos casos graves é a lobectomia, que apresenta resultados
superiores ao tratamento clínico, no entanto, quando o diagnóstico
é feito mais tardiamente, havendo poucos sintomas, a cirurgia não
tem indicação. Este trabalho pretende relatar o caso de um doente
com ELC, cujos primeiros sintomas se iniciaram somente aos 18 anos
de idade.
Caso clínico: Sexo masculino, 18 anos, estudante, não fumador,
previamente saudável, enviado para a Consulta de Pneumologia
Geral apresentar desde há 6 meses, dispneia para médios esforços
e toracalgia inespecífica da base direita. Ao exame objectivo é
de realçar apenas à auscultação pulmonar, com diminuição do
murmúrio vesicular da face posterior da base do hemitórax direito.
A telerradiografia de tórax revelava hipertransparência da base
direita, sem outras alterações. Realizou TC do tórax que revelou
“segmento póstero-basal direito radiotransparente, delimitado pela
cisura acessória, com ligeira expansão, padrão de vascularização
praticamente preservado, bolha de enﬁsema com 2 cm na vertente
superior, áreas milimétricas de enﬁsema centrilobular na metade
superior, discreto desvio do mediastino para a esquerda, alterações
que poderão estar em relação com enfisema lobar congénito do
segmento póstero-basal direito, associado a cisura acessória deste
segmento”. Broncofibroscopia sem alterações. A cintigrafia de
ventilação/perfusão demonstrou defeito parcialmente concordante
de V/Q no segmento superior do lobo inferior do pulmão direito,
compatível com enﬁsema segmentar. Pletismograﬁa e ecocardiograma
normais. Perante o diagnóstico de ELC, o doente foi apresentado na
Consulta de Cirurgia Cardiotorácica, tendo-se optado por uma atitude
conservadora, dado o doente se apresentar assintomático, sem
repercussão na função pulmonar. O doente permanece assintomático,
em vigilância na consulta de Pneumologia Geral.
Conclusões: O ELC é uma doença pulmonar rara, constituindo
o diagnóstico na idade adulta uma excepção. Este caso clínico
sobressai pela sua raridade, mas também por ser um excelente
exemplo do desafio diagnóstico que pode ser um doente com
apenas dispneia e toracalgia como apresentação clínica.
Palavras chave: Enﬁsema lobar congénito. Diagnóstico.

DERRAMES PLEURAIS INVISÍVEIS- O QUE POR VEZES
O RX NÃO VÊ
V. Bettencourt, C. Barbosa, V. Melo, A. Garrido, O. Gaspar
Centro Hospitalar Tondela, Viseu.
Introdução: O derrame pleural é frequentemente diagnosticado
baseado em achados clínicos e anomalias na radiograﬁa do tórax.
Para visualizar alterações na radiograﬁa do tórax em pé, o derrame
deverá perfazer pelo menos 300 mililitros (mL). Teoricamente,
volumes de 75 mL são passíveis de provocar alterações num
radiografia do tórax de perfil (em pé) enquanto que volumes
menores de 50 mL requerem que o doente esteja decúbito lateral.
Derrames pleurais volumosos (volumes > 500 mL) normalmente
opaciﬁcam o campo pulmonar do hemitórax envolvido e poderão
apresentar outros sinais indirectos com desvio do mediastino.
Todavia, radiografias simples do tórax nem sempre excluem a
existência de derrame pleural e por vezes não há alterações
mesmo existindo derrame. Demonstramos algumas limitações da
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radiograﬁa do tórax no diagnóstico de derrames pleurais volumosos
com base em dois casos clínicos.
Material e métodos: Apresentamos dois casos clínicos de doentes
com derrames pleurais volumosos (> 1.000 mL) sem as alterações
radiográﬁcas características na radiograﬁa do tórax. O primeiro caso
era de um homem de 62 anos de idade com Silicose e insuﬁciência
cardíaca congestiva que recorreu ao serviço de urgência por queixas
de toracalgia e dispneia. O segundo foi internada por acidente
vascular isquemico e pneumonia à direita. Apesar de ambos os doentes
terem radiograﬁas do tórax que não eram normais, não se visualizou
as alterações que tipicamente suscitam suspeita de derrame pleural.
Resultados: Pediu-se tomografia axial computorizada (TC) do
tórax para ambos os doentes; no primeiro doente para excluir
tromboembolia pulmonar e no segundo caso para esclarecer história
de pneumonias de repetição à direita. Os TC revelaram volumosos
derrames nos dois doentes. Foram efectuadas toracocenteses nos
dois doentes com drenagem de volumes superiores a 1 litro (L).
Estes resultados chamam a atenção para a possibilidade de excluir
erroneamente a existência de derrame pleural na ausência de
alterações sugestivas na radiograﬁa do tórax.
Conclusões: A radiograﬁa do tórax mantém-se a técnica imagiológica
“standard” para o diagnóstico quando há suspeita de derrame
pleural, por vezes outras técnicas são necessárias para conﬁrmar
ou excluir esta alteração dada a necessidade de esclarecer a sua
etiologia e o eventual valor prognóstico do derrame.
Palavras chave: Derrame pleural. Invisíveis. Raio-X.

PADRÃO S1Q3T3... NÃO TÃO RARO COMO PARECE!
H. Carneiro
Serviço de Medicina lll, CHLN/Hospital Pulido Valente (HPV).
Objectivo: Pretende-se alertar para a necessidade de valorizar
o electrocardiograma (ECG) como exame complementar
valioso no diagnóstico do Tromboembolismo Pulmonar (TEP). A
suspeita baseada na clínica e no ECG, que devido à facilidade de
execução, o torna fundamental no diagnóstico precoce diminuindo
consideravelmente a mortalidade nesta patologia vascular.
Métodos: 2 doentes internadas no Serviço de Medicina Interna
do HPV com cansaço, taquipneia e com evidência do padrão
S1Q3T3. Confirmou-se em ambas o diagnóstico por Tomografia
Computorizada Torácica.
Resultados: A evidência do padrão S1Q3T3 permitiu o diagnóstico
clínico precoce de TEP nas 2 doentes.
Conclusões: A identificação precoce deste padrão
electrocardiográfico orientou o diagnóstico, investigação e
tratamento célere das doentes. O TEP resulta de alterações no
sistema de coagulação do sistema venoso profundo. São vários
os factores que contribuem para a coagulação intravascular
tendo sido descritas alterações na integridade endotelial,
hipercoagulabilidade e estase sangüínea que levam à hipertensão
pulmonar, hipoxémia, aumento do espaço morto e do trabalho
ventilatório, broncoconstrição e redução do débito cardíaco. Tal
compromisso hemodinâmico, reduz para níveis críticos o fluxo
sanguíneo através das principais artérias pulmonares e dos seus
ramos. Apesar do ECG não ser um exame sensível ou especíﬁco no
diagnóstico do TEP apresenta grande utilidade no estabelecimento
do diagnóstico diferencial com outras patologias, principalmente do
foro cardíaco. O ECG em doentes com TEP pode ser completamente
normal sendo a taquicardia sinusal a alteração mais frequente
(90%). O padrão S1Q3T3 (Onda S em DI, onda Q e inversão da onda
T em DIII) descrito como clássico no TEP corresponde ao atraso
ﬁnal de condução à direita, para cima e para trás. É considerado
raro por ser evidente em menos de 12% dos doentes, sobretudo nos
casos de maior gravidade associados a disfunção ventricular direita.
Palavras chave: Tromboembolismo pulmonary.
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ANGIOTC NO DIAGNÓSTICO DO TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR: ESTAREMOS A GERIR RACIONALMENTE
OS RECURSOS?
H. Ramos1, J. Contreras1, U. Brito1, J. Pereira2
1

Serviço de Pneumologia; 2Serviço de Radiologia, Hospital de Faro.

Introdução: O tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma patologia
de diagnóstico clínico difícil, frequentemente é sub-diagnosticado
apesar de por vezes sobrestimado. As razões para estas diﬁculdades
residem na inespecificidade dos seus sintomas e sinais e no
amplo espectro de apresentação clínica, que vai desde o doente
assintomático até à morte súbita.
Objectivo: Avaliação das alterações clínicas subjacentes aos
pedidos de AngioTC (com multi-detector CT) em casos de suspeita
TEP agudo e comparação com o seu resultado.
Métodos: Realização de um estudo retrospectivo com avaliação
dos processos clínicos de urgência ou internamento de todos os
casos consecutivos em que foi realizado AngioTC por suspeita de
TEP agudo num período de 6 meses (de Maio a Outubro de 2009).
Foram avaliadas variáveis demográﬁcas (sexo e idade), presença
de sintomas (dispneia, dor torácica, tosse, hemoptise, síncope) e
sinais (sinais de trombose venosa profunda nos membros inferiores,
frequência cardíaca, pressão arterial) sugestivos da patologia,
as probabilidades clínicas determinadas pelas escalas de Geneva
revista e de Wells e alterações analíticas (D-dímeros-ELISA).
Utilizou-se o software SPSS (versão 18) para realização dos testes
exacto de Fisher e chi quadrado no tratamento estatístico.
Resultados: Foram realizadas 92 AngioTC por suspeita de TEP,
maioritariamente a doentes do sexo feminino (n = 52), sendo a
média de idades da amostra de 71,8 ± 14,5 anos. 19 (20,7%) das
AngioTC foram positivas. Dividindo a amostra de acordo com a
presença/ausência de TEP e comparando os sinais e sintomas de
apresentação veriﬁca-se que a dispneia e os sinais de trombose
venosa profunda (TVP) aparecem mais frequentemente no
grupo dos doentes com TEP (com significância estatística com
p = 0,012 para a dispneia e p = 0,006 para a TVP). No grupo com TEP
a probabilidade clínica intermédia e elevada foram mais frequentes
e a probabilidade baixa menos frequente que no grupo sem TEP;
comparando os 2 grupos encontram-se diferenças estatisticamente
signiﬁcativas tanto utilizando a escala de Wells (p < 0,001) como
a de Geneva revista (p = 0,01). D-dímeros foram realizados
previamente à AngioTC em 76 doentes, sendo o seu resultado
superior a 500 mg/L em todos os doentes excepto dois.
Conclusões: 1) A percentagem de TEP detectada na AngioTC é
semelhante à encontrada na bibliografia em casos de suspeita
clínica de TEP, não favorecendo a hipótese de pedido exagerado do
exame. 2) As escalas de avaliação de probabilidade clínica de TEP
de Wells e Geneva revista mostraram ser úteis, devendo por isso ser
utilizadas por rotina como apoio à decisão na marcha diagnóstica.
3) Na maior parte dos casos em que foi realizada AngioTC, para
além da suspeita clínica de TEP, existia o doseamento aumentado de
D-Dímeros, o que é a favor do cumprimento das linhas orientadoras
internacionais no que respeita ao diagnóstico de TEP em indivíduos
com probabilidade clínica baixa e intermédia.
Palavras chave: AngioTC. Tromboembolismo pulmonar.

DOENÇAS DA TRAQUEIA E BRÔNQUIOS:
SÍNDROME DE MOUNIER-KUHN
J.L. Pimentel1, P. Campos2, A. Bugalho de Almeida1
1

Serviço de Pneumologia; 2Serviço de Radiologia, Centro
Hospitalar Lisboa Norte - Hospital Santa Maria, Lisboa.
Introdução: O síndrome de Mounier-Kuhn (SMK) é uma doença rara,
de transmissão autossómica recessiva, caracterizada pela atroﬁa
das fibras musculares e elásticas da árvore traqueobrônquica
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conduzindo à sua dilatação. Predomina no sexo masculino, entre
a quarta e quinta décadas de vida. Os doentes podem estar
assintomáticos ou apresentar dispneia, tosse produtiva e infecções
respiratórias de repetição. As bronquiectasias associadas podem
produzir quadros obstrutivos tornando imperativo o diagnóstico
diferencial com outras doenças obstrutivas, nomeadamente a asma
brônquica/DPOC.
Objectivo: Apresentar uma entidade clínica muito rara, o SMK,
com sintomatologia facilmente confundida com outras doenças
obstrutivas, como a asma/DPOC.
Material e métodos: Este trabalho descreve o caso clínico de um
doente enviado à consulta de Pneumologia do Hospital de Santa
Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, com o diagnóstico, até à
data, de asma brônquica.
Resultados: Trata-se de um doente do sexo masculino, 60 anos,
raça branca, professor, não fumador, com história de infecções
respiratórias de repetição desde a infância, pieira e rinorreia
posterior, sem aparente associação a alergenos. Foram realizados
vários exames complementares de diagnóstico, entre os quais
análises laboratoriais, gerais e de imunologia respiratória, que
se encontravam dentro dos valores normais. As provas funcionais
respiratórias evidenciaram obstrução brônquica e bronquiolar com
insuﬂação, sem resposta aos broncodilatadores e sem repercussão
nas trocas gasosas. Realizou ainda tomograﬁa computorizada (TC)
torácica que mostrou hiperinsuﬂação, sem enﬁsema, hipertroﬁa
das artérias brônquicas, traqueobroncomegália (diâmetro
transversal da traqueia 35 mm e diâmetro antero-posterior 31 mm),
divertículos traqueais e bronquiectasias cilíndricas e saculares,
alterações compatíveis com o SMK.
Conclusões: O diagnóstico diferencial do SMK é difícil, os doentes
podem estar assimptomáticos ou apresentar sintomas obstrutivos
de instalação normalmente insidiosa. No caso apresentado, o papel
da TC foi deveras imprescindível para estabeler o seu diagnóstico.
Palavras chave: Traqueobroncomegália. Bronquiectasias.
Tomograﬁa computorizada.

ANEURISMA DA ARTÉRIA BRÔNQUICA COM HEMOTÓRAX:
UM CASO CLÍNICO
N. André, M.J. Tavares, A. Domingos, C. d’Araújo, P. Campos,
J. Caldeira, A.P. Lacerda
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de Torres Vedras.
Serviços de Medicina Intensiva, Imagiologia Geral I e Cirurgia
Cardio-Torácica, Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Hospital
de Santa Maria.
Introdução: O aneurisma da artéria brônquica é uma entidade
rara (estando descritos na literatura apenas cerca de 40 casos),
com uma prevalência inferior a 1% relativamente à totalidade dos
exames de arteriograﬁa brônquica selectiva. O diagnóstico faz-se
habitualmente quando ocorre rotura, originando um quadro de
dispneia súbita, dor inter-escapular, hemoptises / hematemeses
(rotura para árvore brônquica/esófago) e sinais de choque
hipovolémico. Por vezes, pode também formar-se um hemotórax,
sendo de equacionar esta rara etiologia na ausência de história de
traumatismo prévio ou evidência de outras causas mais comuns,
sendo necessário efectuar exames imagiológicos adequados à sua
detecção e à correcção urgente da situação.
Caso clínico: Descreve-se o caso de um doente de 65 anos, com
os diagnósticos de hipertensão arterial e fibrilhação auricular
permanente (anticoagulado com varfarina 5 mg/dia), sem
antecedentes pneumológicos conhecidos, que se apresentou no
Serviço de Urgência (SU) com um quadro com 4 dias de evolução,
de febre, pieira, tosse e expectoração hemopurulenta, tendo-se
admitido o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade
perante radiografia torácica que evidenciava condensação nos
lobos médio (LM) e inferior direitos (LID). Foi internado e medicado
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empiricamente com amoxicilina/ácido clavulânico e azitromicina,
mantendo-se anticoagulação oral (INR 2,8). Ao segundo dia de
internamento verificou-se episódio de hemoptises de grande
intensidade acompanhado de quadro de dispneia, farfalheira e sinais
de choque hipovolémico, com opaciﬁcação total do campo pulmonar
direito, pelo que foi transferido para uma Unidade de Cuidados
Intensivos (SMI) para ventilação mecânica invasiva, sob suporte
transfusional e aminérgico. No SMI realizou os seguintes exames:
1) broncoﬁbroscopia (aspiração de múltiplos coágulos do LM e LID);
2) toracocentese direita (saída de 2.000 cc de líquido francamente
hemático); 3) tomograﬁa computorizada (TC) torácica e Angio-TC
com dilatação aneurismática da artéria brônquica direita (8 mm),
rotura contida de volumoso aneurisma do ramo intra-pulmonar dessa
mesma artéria (2,4 cm) com hematoma do LID e hemotórax direito.
Em conformidade, o doente foi de imediato submetido a intervenção
cirúrgica onde se procedeu à laqueação da artéria brônquica direita
e lobectomia inferior direita. Após transferência para o Serviço
de Pneumologia teve alta assintomático e actualmente (um ano e
meio após a alta) é seguido na Consulta, com TC torácica mostrando
alterações concordantes com a cirurgia efectuada.
Conclusões: O hemotórax maciço em consequência de rotura de
aneurisma da artéria brônquica é uma entidade muito rara. O
diagnóstico pode fazer-se por angiograﬁa selectiva ou angio-TC e
o tratamento de eleição consiste na embolização selectiva, caso
a situação clínica o permita. De contrário a indicação cirúrgica é
mandatória.
Palavras chave: Aneurisma da artéria brônquica. Hemotórax.
Hemoptise.

UM CASO RARO DE QUILOTÓRAX IDIOPÁTICO
R.C. Melo, I. Gonçalves, A. Gonçalves, F. Viveiros,
D. Ferreira, T. Shiang, M. Vanzeller, M.C. Brito
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.
Introdução: O quilotórax é uma forma incomum de derrame pleural,
que é deﬁnida pelo extravasamento de linfa do canal torácico para
a cavidade pleural. A linfa caracteriza-se por ser rica em linfócitos
(particularmente os linfócitos T) e imunoglobulinas, bem como
em lípidos (triglicerídeos e quilomicrons) que são absorvidos pelo
tubo digestivo e é classicamente descrita como tendo um aspecto
branco, leitoso e opalescente. Genericamente, o quilotórax pode
ser classificado como traumático ou não traumático, sendo o
linfoma responsável por 75% das causas malignas associadas aos
quilotoraxes.
Caso clínico: Doente do sexo feminino, de 78 anos de idade, sem
antecedentes pessoais ou cirúrgicos relevantes que, no decurso de
internamento para estudo de derrame pleural unilateral esquerdo
de novo, associado a dispneia com uma semana de evolução
e emagrecimento não quantificado com 2 meses de evolução,
sem história de traumatismo, foi submetida a toracocentese
diagnóstica e terapêutica com saída de 900 mL de liquido pleural
(LP) de aspecto quiloso. O estudo do LP conﬁrmou a presença de
quilotórax (doseamento de triglicerídeos no LP = 1.431 mg/dL).
No estudo subsequente, foi pedida tomograﬁa computodorizada
cervico-toraco-abdominal para despiste de eventual neoplasia
oculta, que evidenciou a presença de volumoso bócio mergulhante
multinodular, heterogéneo, sem adenomegalias ou evidência
de lesões suspeitas. Diagnosticado hipertiroidismo, a doente foi
medicada com propiltiouracilo e posteriormente submetida a
CBA da tiróide cujo resultado foi negativo para células malignas.
Discutido o caso com a Cirurgia Cardio-Torácica, considerou-se
não haver relação entre o bócio e o quilotórax. Foi realizada
linfocintigraﬁa - injecção de 99mTc-pertecnetato - dos membros
inferiores (uma vez que não foi possível encontrar nenhum centro
que realizasse linfangiograﬁa em Portugal), que revelou “provável
obstrução linfática a nível torácico e abdominal”. Deste modo, como
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não ocorreu encerramento espontâneo das rupturas do sistema
linfático a nível torácico e abdominal, e uma vez que a doente
manteve drenagens diárias de liquido pleural com aspecto quiloso,
apesar da dieta sem gorduras, suplementada com triglicerídeos de
cadeia média, ao ﬁm de 14 dias de internamento foi submetida a
toracoscopia com realização de pleurodese com steritalc e biopsias
pleurais, cujas histologias não evidenciaram malignidade. Após a
pleurodese, e com a manutenção da dieta apropriada, o derrame
não recidivou e a doente teve alta para o domicílio, com nutrição
parentérica através de cateter central de longa duração.
Discussão:A causa das rupturas do sistema linfático a nível torácico
e abdominal não foi encontrada, sendo que está documentada
a possibilidade de esforços como a tosse, espirros, vómitos ou
elevação de pesos causarem microrupturas do sistema linfático.
Contudo, a hipótese de futuramente se descobrir uma neoplasia
actualmente oculta não pode ser descartada.
Palavras chave: Quilotórax. Idiopático. Derrame.

“ESCONDIDA ATÉ AO FIM”. PERICARDITE TUBERCULOSA
L. Patrão1, J.R. Silva1, B. Rodrigues2, O. Gaspar1, L. Carvalho3
1

Medicina Interna, Medicina 2; 2Pneumologia, Centro Hospitalar
Tondela-Viseu. 3Serviço de Anatomia Patológica, Hospitais
da Universidade de Coimbra.

Introdução: Apesar do declínio da incidência da tuberculose ao
longo dos últimos anos nos países desenvolvidos, esta ainda é um
problema de saúde importante em alguns países, nomeadamente
Portugal. A pericardite tuberculosa primária é um diagnóstico
raro mas que deve ser sempre colocado nos doentes com derrame
pericárdico de presumível etiologia infecciosa. Os autores
pretendem apresentar um caso de pericardite tuberculosa de
tardio e difícil diagnóstico, apenas conﬁrmado após estudo invasivo
dirigido.
Caso clínico: Homem de 84 anos que recorre ao serviço de urgência
(SU) por quadro arrastado de astenia e anorexia, associado a
dispneia progressiva e tosse. Tratava-se de um doente obeso,
com hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, medicado
com metformina, glibenclamida, sitagliptina, olmesartan e
hidroclorotiazida. Apresentava-se na admissão, consciente e
orientado, polipneico, com diminuição do murmúrio vesicular em
ambas as bases pulmonares, subfebril e taquicárdico (160 bpm,
arrítmico). O electrocardiograma mostrava uma ﬁbrilhação auricular
de novo, convertida quimicamente ainda no SU. Apresentava
insuficiência respiratória tipo 1 (pO 2 59), PCR 11,02 mg/dL e
restante estudo analítico sumário normal. O Rx tórax apresentava
uma condensação homogénea na base pulmonar direita, tendo sido
admitida Pneumonia da Comunidade na base pulmonar direita, com
derrame pleural. Neste contexto foi proposto para internamento.
Iniciou antibioterapia empírica com ceftriaxone e azitromicina. O
estudo microbiológico (sangue, urina, expectoração), revelou-se
negativo para agentes microbianos (inclusivamente BK). Apresentou
negatividade para agentes atípicos, marcadores tumorais e ADA.
Por agravamento radiológico (derrame pleural mais marcado à
direita) realizou ao 12º dia TC torácica que evidenciou derrame
pericárdico e pleural bilateral, adenopatias mediastínicas-hilares,
com colapso parcial do pulmão direito. Realizou toracocentese
diagnóstica: exsudado, microbiologia negativa inclusive para BK,
citologia, marcadores tumorais e ADA normais. Ecocardiograma:
derrame pericárdico com 8 mm, sem sinais de colapso, boa função.
Foi solicitada colaboração da Pneumologia por agravamento
do quadro clínico e imagiológico. Efectuou broncofibroscopia
(aspirado e lavado negativo para agentes microbiológicos incluindo
BK; sem outras alterações relatadas). Por manutenção do quadro
–derrame pleural e pericárdico refractários ao tratamento médico–
foi proposto para toracotomia, tendo realizado drenagem dos
derrames pleurais e pericárdico e biópsias pleurais e pericárdica. O
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fragmento de pericárdio mostrou “pequenos fragmentos de tecido
inﬂamatório com inﬁltrado linfocitário e células epitelóides com
área de necrose caseosa. Identiﬁcou-se um granuloma epitelóide
com células gigantes de Langhans”, concluindo assim tratar-se de
pericardite tuberculosa.
Discussão:A pericardite tuberculosa primária, sendo rara, deve
ser sempre considerada no diagnóstico diferencial de doentes
com derrame pericárdico em países com grande prevalência de
tuberculose. A particularidade desde caso prende-se também com
o facto de, apesar de todo o estudo prévio realizado, o diagnóstico
ter sido apenas possível após biópsia pericárdica, tornando-o tardio
e neste caso, fatal.
Palavras chave: Tuberculose. Pericardite.

TUMOR GIGANTE DA PAREDE TORÁCICA
R. Barata, C. Rodrigues, P. Calvinho, I. Mendes, F. Félix
Unidade de Cirurgia Torácica, Hospital Pulido Valente,
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE.
O carcinoma não pequenas células (CNPC) do pulmão com
invasão da parede torácica representam apenas 8% de todos os
carcinomas do pulmão, e foram considerados inoperáveis pela
antiga classiﬁcação TNM. Estudos recentes demonstram que essa
invasão não tem implicação negativa na sobrevida a 5 anos se a
doença puder ser completamente ressecada, tanto que estes
tumores foram sub-estadiados de IIIA para IIB (TNM). Apresentamos
o caso de um homem com 57 anos e antecedentes de tabagismo
(60 UMA) e DPOC, submetido há 18 meses a pneumectomia direita,
com dissecção extra-pleural do tumor na zona de contiguidade com
a pleura parietal e linfadenectomia. Histologia: adenocarcinoma
do pulmão (estadio IIB –T3N0M0). Fez radioterapia adjuvante
por evidência histológica de invasão da pleura parietal (R1).
Aparecimento há 7 meses atrás de nódulo da mama direita cuja
biópsia excisional revela carcinoma primário da mama. Cerca
de 2 meses depois, apareceu uma massa da parede torácica
de crescimento progressivo no terço anterior da toracotomia
prévia, associada a dor neuropática. Exames complementares de
diagnóstico: TC torácica revelou massa no hemitórax direito com
cerca de 14 × 5 cm cm de maiores diâmetros com invasão das
estruturas ósseas e musculares; PET-CT mostrou um metabolismo
aumentado da massa e de uma adenopatia axilar; Biópsia
incisional da lesão da parede torácica diagnostica metástase de
adenocarcinoma do pulmão. Foi proposta ressecção em bloco
da parede torácica para tratamento da recidiva da neoplasia
pulmonar e totalização da mastectomia. Cirurgis em Agosto de
2011: ressecção da massa da parede torácica e totalização de
mastectomia com preservação do músculo grande dorsal segundo
técnica de toracoplastia de Schède modiﬁcada (ressecção da 3ª à 9ª
costela). O pós-operatório decorreu com um pré-edema agudo do
pulmão que resolveu com terapia diurética endovenosa e com um
controlo álgico eﬁcaz. O doente foi encaminhado para a consulta
de oncologia para posterior seguimento e tratamento. Não está
esclarecido se nos casos de CNPC do pulmão que invadem a pleura
parietal (estadio IIB) se se deve realizar dissecção extra-pleural
ou se se deve proceder à ressecção da parede torácica. Trabalhos
demonstram que em muitos casos se documenta, histologicamente,
a invasão dos tecidos moles ou ósseos, pelo que para alguns a
ressecção da parede tem sido a opção cirúrgica. Em alguns estudos
a ressecção da parede parece oferecer um acréscimo da sobrevida
aos 5 anos, e noutros não existe diferença estatisticamente
signiﬁcativa sendo que os resultados a longo prazo dependem da
ressecção completa do tumor (R0). No entanto a segunda apresenta
maior morbilidade e a decisão operatória ﬁca na maioria das vezes
ao cargo da experiência individual.
Palavras chave: Tumor da parede torácica. Toracoplastia.
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TUMORES DA PAREDE TORÁCICA: A PROPÓSITO
DE DOIS CASOS CLÍNICOS
S. Correia, C. Pinto, L. Eugénio, J. Bernardo
Centro de Cirurgia Cardiotorácica, Hospitais da Universidade
de Coimbra.
Introdução: Os tumores de parede torácica são pouco frequentes,
representando cerca de 2% a 5% dos tumores torácicos, sendo
o sarcoma fusocelular uma das formas mais raras. Os autores
apresentam dois casos clínicos encaminhados para o Centro de
Cirurgia Cardiotorácica dos HUC, com o diagnóstico de sarcoma
fusocelular da parede torácica.
Casos clínicos: Caso 1: Mulher de 67 anos com antecedentes de
displasia ﬁbrosa da parede costal direita (com cirurgia de ressecção
há 20 anos), recorre ao médico assistente por toracalgia à direita.
Realizou TC do tórax onde se visualiza uma massa de 10 cm de
maior eixo ao nível do arco anterior da 5ª costela à direita. A biópsia
transtorácica (BTT) realizada identiﬁcou um sarcoma fusocelular,
sendo a doente submetida a ressecção em bloco da massa. O
estudo anátomo-patológico da peça operatória demonstrou que
se tratava de uma recidiva de displasia ﬁbrosa dos arcos costais.
Caso 2: Homem de 66 anos seguido em Ortopedia por dorsalgia à
direita após traumatismo torácico em contexto de um acidente de
viação 3 anos atrás. A dor foi atribuída a um calo ósseo exuberante
localizado ao nível das duas últimas costelas. Por persistências
das queixas realizou uma TC do tórax que mostrou uma massa de
contornos irregulares com cerca de 7 cm envolvendo os últimos
arcos costais à direita. Na sequência de um diagnóstico de sarcoma
fusocelular por biópsia transtorácica foi submetido a ressecção em
bloco. O estudo histopatológico da peça operatória conﬁrmou a
presença de um sarcoma fusocelular da parede torácica.
Discussão: O resultado histopatológico da BTT nem sempre
corresponde ao da peça cirúrgica e quando coexiste um processo
inﬂamatório crónico com um processo degenerativo a possibilidade
de erro é maior conforme mostramos nestes casos clínicos.
Palavras chave: Tumores da parede torácica. Sarcoma
fusocelular. Biópsia.
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várias funções, desde médicos, a enfermeiros, administrativos,
auxiliares de acção médica, farmacêuticos... Quando contactados,
dois anos após o seguimento, veriﬁcou-se que 46.3% se mantinham
abstinentes (46,5% dos funcionários que tinham realizado terapêutica
com vareniclina e 41% dos que tinham recorrido ao tratamento de
substituição de nicotina), reconhecendo a importância da consulta,
e da terapêutica farmacológica. Verificaram-se ainda resultados
idênticos para as diferentes terapêuticas efectuadas (54% tinham
realizado terapêutica com vareniclina, 36% com substitutos de
nicotina sob a forma de pensos trans-dérmicos, 5% recorreram às duas
terapêuticas e 5% não necessitaram de qualquer tipo de tratamento).
Conclusões: Face aos resultados apresentados, verificou-se uma
taxa de sucesso superior ao da bibliograﬁa disponível, deverá ser
dito que a eﬁcácia das duas terapêuticas farmacológicas utilizadas
foi semelhante, no entanto foram referidos mais efeitos secundários
pelos funcionários que recorreram ao uso de vareniclina, sendo os
mais comuns, náuseas, vómitos, cefaleias e mau estar inespecíﬁco.
As principais causas apontadas para a falta de eﬁcácia do tratamento
foram o stress do dia-a-dia, os efeitos secundários, a convivência
com companhias que mantinham hábitos tabágicos, ocasionalmente
o preço da terapêutica. Pode-se concluir assim que o processo de
desabituação tabágica é um processo difícil, com melhoria dos
resultados quando se tem o apoio de uma consulta de cessação
tabágica, constituindo a terapêutica farmacológica uma ajuda
muito importante. No entanto, sem a motivação pessoal, sem o
ambiente proﬁssional, social e económico adequado, pode tornar-se
difícil. Devemos por isso continuar a investir em campanhas de
sensibilização e consultas de cessação disponíveis para os fumadores
motivados.
Palavras chave: Consulta de cessação tabágica para funcionários.
Terapêutica farmacológica.

CESSAÇÃO TABÁGICA NAS CONSULTAS DE PNEUMOLOGIA:
APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO
C. Ferreira, G. Silva, L. Fernandes, I. Sanches, T. Costa,
A. Figueiredo, F. Barata
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de Coimbra, EPE.

CONSULTA DE CESSAÇÃO TABÁGICA PARA FUNCIONÁRIOS
HOSPITALARES - QUAL A SUA EFICÁCIA?
D.M. Silva, I. Ferreira, M.B. Paiva
Hospitais da Universidade de Coimbra.
Introdução: No âmbito do projecto “HUC sem tabaco”, iniciado
em 2006 para adesão à Rede Europeia de Serviços de Saúde Sem
Tabaco, foram realizadas acções de sensibilização com incentivo à
paragem e criada uma consulta de cessação tabágica, direccionada
apenas a funcionários do hospital. A consulta destinava-se a todos
os funcionários motivados para a cessação, sendo de fácil e rápido
acesso.
Objectivos e métodos: Estas consultas foram realizadas entre
2006 e 2009, tendo sido seguidos cerca de 100 funcionários. Foram
posteriormente contactados passados 2 anos, via telefónica, de
modo a obter as informações relativamente à eﬁcácia da cessação e
situação actual relativamente ao hábito tabágico. Este trabalho tem
como objectivos veriﬁcar a eﬁcácia de uma consulta de cessação
instituída num programa que envolveu não só o compromisso
pessoal, essencial num processo de cessação tabágica, mas
também toda a comunidade laboral destes funcionários. Poderá
permitir ainda obter resposta às principais causas de insucesso e
às diﬁculdades que foram encontradas no período após cessação.
Resultados: Dos 100 funcionários que foram seguidos na consulta,
apenas foi possível contactar 80. Destes, 63,8% eram mulheres e 36,2%
homens, com idades compreendidas entre os 22 e 64 anos de idade.
Era uma população de trabalhadores hospitalares, desempenhando

Introdução: O primeiro passo na cessação tabágica consiste em
identiﬁcar os fumadores e a sua motivação para deixar de fumar. A
Intervenção Breve é uma estratégia eﬁcaz que permite identiﬁcar
os fumadores e oferecer-lhes tratamento, levando em conta a
gestão do tempo de consulta disponível.
Objectivo: Caracterizar os hábitos tabágicos dos doentes observados
em consultas de Pneumologia e de forma particular os fumadores.
Testar um protocolo que permita rapidamente identificar os
fumadores que podem beneficiar da Intervenção Breve e os que
necessitam de orientação para Consulta de Cessação Tabágica.
Material e métodos: Elaborámos um questionário a ser
preenchido por todos os doentes observados em primeira consulta
de Pneumologia Geral, Alergologia, Readaptação Funcional
Respiratória, Patologia Profissional Respiratória e do Interstício
e Pneumologia Oncológica, durante o período de 3 meses (Março
a Maio de 2011). Este questionário avalia os hábitos tabágicos
do doente e, caso seja fumador, a sua motivação para parar de
fumar e dependência física. Quando o doente quer parar de fumar,
um ﬂuxograma orienta-o para Intervenção breve (a realizar pelo
médico na consulta) ou para Consulta de Cessação Tabágica.
Resultados: De um total de 318 Primeiras Consultas de Pneumologia,
foram preenchidos 150 questionários (47%), dos quais 85 doentes (57%)
eram não fumadores, 54 ex-fumadores e apenas 11 (7%) fumadores.
Dos fumadores, 3 não quiseram parar de fumar, tendo sido promovida
a motivação (5Rs), e 8 foram orientados para Consulta de Cessação
Tabágica. Dos 168 doentes que não preencheram questionário, 46
(27%) não terão sido inquiridos quanto aos hábitos tabágicos, ou
estes não foram registados no processo único. Dos restantes, 25 (15%)
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eram fumadores activos. Obteve-se assim um total de 272 doentes
avaliáveis, permitindo-nos caracterizar os hábitos tabágicos dos
doentes das várias consultas. A maior percentagem de fumadores
foi observada na Consulta de Patologia Proﬁssional Respiratória e
do Interstício (33%), seguida da Consulta de Readaptação Funcional
Respiratória (17%) e Consulta de Oncologia (16%). No total, 36 (13%)
doentes eram fumadores e 94 (34%) ex-fumadores. Se somarmos
fumadores e ex-fumadores, a maior percentagem foi observada na
consulta de Oncologia (69% dos doentes).
Conclusões: É importante sistematizar a abordagem dos hábitos
tabágicos em todas as consultas. Obtiveram-se poucos doentes
candidatos a Intervenção Breve, por o número de fumadores activos
ser baixa, por não estarem muito motivados a parar de fumar ou
por terem uma carga tabágica muito elevada. Assim sendo, a
aplicação do protocolo não implicou um acréscimo de trabalho para
os médicos, e todos os fumadores foram identiﬁcados e abordados.
Palavras chave: Cessação tabágica. Protocolo.

CISTO DO MEDIASTINO. CASO CLÍNICO
F. Coelho, I. Neves, H.N. Bastos, G. Fernandes, A. Barbosa,
M.F. Pinto, P. Bastos, A. Magalhães
Serviço de Pneumologia; Serviço de Anatomia patológica;
Serviço de Cirurgia Cardio-torácica, Hospital de São João, Porto.
Caso clínico: Os autores descrevem o caso de uma doente, do
sexo feminino, 77 anos, reformada, não fumadora. Antecedentes
de cardiopatia isquémica, hipertensão arterial, diabetes mellitus
tipo 2 e obesidade. Em Junho 2009, inicia quadro de dispneia de
agravamento progressivo e toracalgia esquerda. Referia ainda tosse
irritativa, e expectoração hemoptóica esporádica. Recorreu várias
vezes ao serviço urgência pelas queixas referidas. A telerradiograﬁa
do tórax revelou opacidade no terço médio do pulmão esquerdo,
justacardíaca, com sinal da silhueta, na altura interpretada como
cardiomegalia. Referenciada para o médico de família, que pede
Tc torácica para eslarecimento das alterações radiológicas. A TC
torácica demonstrou lesão hídrica (9,6 × 7,6 cm de diâmetro), que
ocupa a vertente anterior do hemitórax esquerdo, condicionando
perda de volume do pulmão esquerdo. Orientada para a consulta
externa de Pneumologia. Realizou broncoﬁbroscopia que evidenciou
alargamento dos esporões do lobar superior esquerdo, revestido
de mucosa ruborizada e edemaciada, e proeminência da parede
medial do apical do brônquico lobar inferior esquerdo revestido de
mucosa normal. O exame micorbiológico do lavado brônquico foi
negativo. A citologia do lavado e escovado brônquico sem evidência
de células malignas. A biopsia brônquica não revelou sinais de
malignidade. Efectuou biopsia aspirativa transtorácica guiada
por TC cuja amostra não foi representativa do processo lesional.
No ecocardiograma foi possível visualizar lesão cistíca junto ao
ventrículo esquerdo. As provas funcionais apresentava síndrome
ventilatório obstrutivo ligeiro. O caso foi discutido com Cirurgia
Cardio-torácica, e decidida cirurgia para remoção da lesão. A
doente foi submetida a toracotomia postero-lateral esquerda, com
remoção de lesão cística em bloco. Exame histológico conﬁrmou
tratar-se de um cisto revestido por epitélio cúbico ciliado e parede
constituída por tecido adiposo e vasos. Após dois anos de vigilância
na consulta a doente permanece assintomática do ponto de vista
respiratório, com estabilidade funcional e radiológica.
Discussão: Os cisto do mediastino correspondem as massas benignas e
são classiﬁcadas de acordo com a sua etiologia. Representam 12 a 18%
dos tumores primário do mediastino. Normalmente diagnosticados
em exames de rotina ou por sintomatologia progressiva devido ao
seu crescimento. A ressecção cirúrgica permitiu estabelecer o
diagnóstico assim como a resolução total dos sintomas.
Palavras chave: Cisto do mediastino. Diagnóstico. Ressecção
cirúrgica.
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CARACTERIZAÇÃO DOS DOENTES REFERENCIADOS AO
CENTRO DE TRANSPLANTE PULMONAR EM LISBOA
S. Granadeiro1, R. Coelho1, S. Santos1, A. Borba1, L. Semedo1,
M. Araujo1, J. Cardoso1, F. Martelo2, J. Fragata2
1

Serviço Pneumologia; 2Cirurgia CardioTorácica,
Hospital Santa Marta, Lisboa.

Introdução: O transplante pulmonar é uma opção terapêutica para
doentes com doença pulmonar terminal. A referenciação precoce
contribui para uma melhoria da sobrevida pós-cirúrgica.
Objectivo: Caracterização dos doentes referenciados ao único
Centro de Transplante em Portugal.
Material e métodos: Avaliados os doentes referenciados desde
Janeiro de 2008 até Junho 2011. Determinadas as características
demográﬁcas, as patologias de base e o resultado ﬁnal da avaliação,
sendo analisados os factores que determinaram a recusa para o
procedimento neste Centro.
Resultados: Referenciados 258 doentes (61% sexo masculino), com
uma idade média de 45,5 anos (11 a 80 anos), tendo 32% ﬁbrose
pulmonar, 21% DPOC, 13% ﬁbrose quística, 13% bronquiectasias e os
restantes 22% patologia diversa. Foram aceites para transplante 61
(23,6%) doentes (34 doentes já foram transplantados e 6 faleceram
em lista). Dos restantes, 35 (13,6%) doentes estão em estudo, 16
(6%) tem contra-indicação temporária e 13 (5%) doentes ainda não
apresentam critérios. Foram recusados 51,5% doentes, sendo a
maioria (66,2%) por contra-indicação médica, sendo as principais
razões a patologia cardíaca e classe funcional muito grave.
Conclusões: Apesar do número considerável de doentes estudados,
menos de metade apresentava condições para transplante
pulmonar. É necessária uma referenciação precoce dos possíveis
candidatos, de modo a reduzir o número de doentes excluídos por
contra-indicação médica.
Palavras chave: Transplante pulmonar. Referenciação.
Candidatos.

ESTUDO PRELIMIMAR DE CULTURAS CELULARES A PARTIR
DE CARCINOMAS PRIMÁRIOS DO PULMÃO
L. Carvalho, A.F. Ladeirinha, I. Carreira, A. Gomes, A. Alarcão
Instituto de Anatomia Patológica; Laboratório de Citogenético;
Centro de Pneumologia, Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra. Centro de Investigação em Meio Ambiente, Genética
e Oncobiologia, Coimbra. Serviço de Anatomia Patológica; Banco
de Tumores, Hospitais da Universidade de Coimbra.
As técnicas de cultura de tecidos foram desenvolvidas no início do
século XX por Ross Granville Harrison (1907). A primeira cultura de
tecidos in vitro foi efectuada pela primeira vez em tecido neuronal
de rã. Desde então esta técnica tem sido aplicada em diferentes
tipos de tecidos: de animais, incluindo humanos e plantas. O tecido
fresco de carcinomas do pulmão foi obtido de peças cirúrgicas de
acordo com as regras da Comissão de Ética. Imediatamente após
a cirurgia, o Patologista recolhe tecido tumoral excedentário
(8 mm3) para solução de Hank´s (Gibco), sendo esta transportada
para o laboratório de pesquisa. Observaram-se culturas de
6 carcinomas epidermóides (ou carcinoma de células escamosas),
de 5 carcinomas de células grandes e carcinomas pleomórﬁcos e de
11 adenocarcinomas. Após os procedimentos de culturas celulares
veriﬁcou-se que de todos os três tipos de Carcinomas estudados
se desenvolveram simultaneamente quatro tipos celulares: células
estelares, células pequenas que também formavam mórulas,
células grandes e ﬁbroblastos, estes principalmente em carcinomas
epidermóides e nos carcinomas de células grandes e carcinomas
pleomórﬁcos. Foram realizados estudos imunohistoquímicos com as
nas células de cultura sobre lâmina para deﬁnir as características
epiteliais através da aplicação de diferentes anticorpos primários:
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Cytokeratin 5/6/18 (clone LP34, Novocastra Laboratories Ltd,
Newcastle, UK) foi aplicada para caracterizar Carcinoma de
Células Escamosas; CK7 (clone OV-TL 12/30, DakoCytomation,
Glostrup, Denmark) e TTF1 (clone 8G7G3/1, DakoCytomation,
Glostrup, Denmark) para identiﬁcação de adenocarcinomas; em
simultâneo foram processados controlos positvos e negativos. Nos
adenocarcinomas, o TTF1 foi negativo quando as células formavam
mórulas e positivo, quando se encontravam isoladas, quer as células
pequenas como as células grandes. Todas as células pequenas e
grandes do adenocarcinoma expressaram CK7. As células estelares
do adenocarcinoma e as células estelares do carcinoma pleomórﬁco
mostraram negatividade para CK7. Contudo, mórulas celulares
a partir dos carcinomas pleomórficos ou dos adenocarcinomas
expressaram principalmente CK7. Os resultados obtidos sugerem
que carcinomas epidermóides, bem como o carcinoma pleomórﬁco
de células grandes podem abranger um espectro de transição
epitélio mesênquima (EMT - Epithelium Mesenquimal Transistion)
como revelado pela proliferação de fibroblastos e positividade
para CK5/6/18. Neste trabalho não foi possível estabelecer o tipo
histológico dos tumores após a cultura celular mas uma mistura
de diferentes tipos de células. Além disso este trabalho mostrou
que pode ocorrer EMT nestas culturas celulares e algumas células
tumorais apresentaram características estelares e células grandes,
o que aponta nessa direcção. Além disso torna-se evidente que é
necessária melhor optimização no processo de estabelecimento de
culturas celulares a partir de tecido fresco.
Palavras chave: Pulmão. Carcinomas. Cultura de células.

XXVII Congresso de Pneumologia
sensível, e a citologia apresentado quadro inflamatório crónico
com atipia. Repetiu TCAR mantendo adenopatias com critérios
tomodensitométricos (a maior na janela aorto-pulmonar com 20 mm
e na loca de Barety com 16mm) e enﬁsema pulmonar, com regressão
do padrão micronodular. Mediante persistência de adenopatias
com critérios tomodensitométricos e ausência de diagnóstico, foi
proposto para mediastinoscopia. Diagnóstico anatomopatológico:
histiocitose sinusal. Seguimento: assintomático; mantém a evicção
tabágica. Diagnósticos efectuados no decurso do seguimento:
hipoplasia do seio maxilar esquerdo e hipertrofia dos cornetos;
lúpus/doença mista do tecido conjuntivo. TCAR actual: alterações
enﬁsematosas disseminadas; adenopatias mediastínicas na janela
aorto-pulmonar e na loca de Barety, a maior com 12 mm.
Conclusões: A doença de Rosai-Dorfman, é um processo
proliferativo histiocitário benigno que afecta primariamente
os gânglios linfáticos, com remissão completa em 82% casos. O
atingimento mediastínico é inabitual. Tem a capacidade de simular
patologias malignas, pelo que requer diagnóstico histológico. O
seguimento do doente a longo prazo impõe-se pela existência de
patologia associada.
Palavras chave: Histiocitose sinusal. Linfadenopatia.

ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO GSTP1 ILE105VAL
COM A ASMA BRÔNQUICA
E. Resende, H.C. Silva, L. Mesquita, C. Loureiro, A. Mota Pinto,
A. Todo-Bom
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

DOENÇA DE ROSAI-DORFMAN: CASO CLÍNICO E BREVE
REVISÃO DA LITERATURA
R. Gomes, F. Luís, C. António, S. Correia, L. Ferreira
Serviço de Pneumologia, Hospital Sousa Martins,
Unidade Local de Saúde da Guarda.
Introdução: A doença de Rosai-Dorfman, também denominada
de histiocitose sinusal com linfadenopatia maciça, é um processo
proliferativo histiocitário benigno que afecta primariamente os
gânglios linfáticos. Entidade rara, com menos de 1,000 casos
descritos, é mais frequente no sexo masculino, na 1ª e 2ª décadas
de vida e na raça negra. Com um quadro de apresentação variado,
manifesta-se na maioria com linfadenopatia não dolorosa e em 30 a
43% dos casos com envolvimento extra-ganglionar. Tem etiologia
desconhecida sendo necessário efectuar diagnóstico diferencial
com um grupo variado de patologias, incluindo malignas. Não há
terapêutica deﬁnida, embora em casos de obstrução da via aérea
ou de compressão de órgão vitais se utilize a corticoterapia e/ou
a cirurgia. A maioria dos doentes evolui em remissão completa
espontânea.
Objectivo: Alertar para o diagnóstico da doença de Rosai-Dorfman
no diagnóstico diferencial de adenopatias mediastínicas e para
a necessidade de seguimento clínico destes doentes ainda que
assintomáticos.
Material e métodos: Apresenta-se um caso clínico de um doente
com doença de Rosai-Dorfman seguido na consulta externa de
Pneumologia.
Caso clínico: Doente do sexo masculino, raça caucasiana, 47 anos,
fumador de 20UMA, operário da indústria da pedra referenciado
à consulta de Pneumologia em 15/9/2010, com TCAR do tórax
com padrão micronodular, áreas de enfisema e adenopatias
mediastínicas, datada de 1/7/2010. Referia quadro com 5 meses
de evolução de tosse seca, perda ponderal, astenia e sudorese
nocturna. Antecedentes pessoais de PAC há 2 anos com terapêutica
em ambulatório. Analiticamente sem alterações relevantes,
incluindo o estudo imune e auto-imune. BFO: abundantes
secreções no cavum e na traqueia, tendo sido isolado no exame
citobacteriológico do aspirado brônquico S. aureus metilcilino

Introdução: A asma é uma uma doença inﬂamatória crónica muito
comum, afetando cerca de 300 milhões de indivíduos em todo o
mundo. Reconhecida como uma doença complexa, é importante
compreender quais os genes envolvidos no seu desenvolvimento. A
glutationa S-transferase P1 (GSTP1), a isoforma que contribui com
mais de 90% da atividade enzimática de glutationa S-transferase
nas células do epitélio pulmonar, desempenha um papel importante
na proteção celular contra o stress oxidativo, um componente
chave da inﬂamação. Tem sido sugerido que polimorﬁsmos do gene
GSTP1 estão associados com a asma e fenótipos relacionados. A
variabilidade existente entre as várias populações justiﬁca que se
realize um estudo para a população portuguesa.
Objectivo: Avaliar se o polimorfismo GSTP1 Ile105Val (rs1695)
está associado com a rinossinusite e/ou com a asma em indivíduos
adultos. Foi também analisada a associação deste polimorﬁsmo
com asma alérgica e não alérgica.
Métodos: Os genótipos do polimorfismo GSTP1 Ile105Val foram
determinados em 210 indivíduos com doença inflamatória
crónica das vias aéreas (83 com rinossinusite e 149 com asma)
e 192 indivíduos controlo sem doenças pulmonares, através
da Reacção de Polimerização em cadeia (PCR) em tempo real,
usando-se a técnica TaqMan ® Drug Metabolism SNP Genotyping
Assay (Applied Biosystem).
Resultados: A frequência de homozigotos GSTP1 Ile/Ile foi
significativamente maior nos doentes com asma do que nos
indivíduos controlos (49,0% vs 33,9%). O odds ratio para o genótipo
GSTP1 Ile/Ile vs todos os outros genótipos foi de 1,88 (95%CI
1,21-2,91, p = 0,005) para os asmáticos. A distribuição de genótipos
GSTP1 Ile/Val e GSTP1 Val/Val não foi signiﬁcativamente diferente
entre asmáticos e controlos. O alelo GSTP1 Ile105 é mais frequente
nos doentes asmáticos e o alelo GSTP1 Val105 no grupo controlo
(p = 0,006). Não foram encontradas diferenças estatisticamente
significativas para este polimorfismo quando se comparou o
grupo de doentes com rinossinusite e o grupo de asmáticos ou
o grupo controlo. Também nenhum dos alelos ou genótipos foi
signiﬁcativamente associada com a asma alérgica ou não-alérgica.
Conclusões: Estes resultados sugerem uma associação signiﬁcativa
entre o polimorﬁsmo GSTP1 Ile105Val e suscetibilidade à asma,
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apresentando os portadores do genótipo GSTP1 Ile105Ile um
maior risco de desenvolver a doença. Este polimorﬁsmo pode ser
importante na patogenia da asma. Desta forma, será pertinente
a realização de estudos, com um maior número de indivíduos e
analisando possíveis interações do gene GSTP1 com fatores
ambientais e com outros genes envolvidos na via antioxidante,
para esclarecer o seu papel na doença inﬂamatória crónica das vias
aéreas.
Palavras chave: Asma. Rinossinusite. GSTP1.

PAPEL DA SENSIBILIZAÇÃO A FUNGOS NA GRAVIDADE
DA ASMA - A PROPÓSITO DE UM CASO DE CANDIDÍASE
BRONCOPULMONAR ALÉRGICA
C. Gaspar, S. Simões
Hospital Pulido Valente, CHLN.
O papel da sensibilização aos fungos na gravidade da asma é
conhecido desde 1952, altura em que foi descrita pela primeira vez
a entidade clínica de Aspergilose broncopulmonar alérgica. Desde
então numerosos outros fungos foram implicados, adoptando-se a
designação mais abrangente de Micose broncopulmonar alérgica
para descrever estar entidade, caracterizada por uma resposta
imune sistémica e lesão pulmonar progressiva. Os autores relatam
um caso de uma doente com asma de difícil controlo associada a
bronquiectasias, em que a investigação revelou prick test positivo
para Candida albicans, eosinoﬁlia periférica, IgE total e especíﬁca
para C. albicans aumentadas e precipitinas séricas positivas para C.
albicans, preenchendo os critérios para o diagnóstico de Candidíase
broncopulmonar alérgica. A propósito deste caso, é feita uma
revisão dos mecanismos pelos quais a sensibilização aos fungos
produz doença mais grave do que os restantes aeroalergenos. São
ainda discutidos a importância de um diagnóstico precoce para
evitar a progressão para lesão pulmonar irreversível e o potencial
papel dos antifúngicos no tratamento destes doentes.
Palavras chave: Asma. Candidíase broncopulmonar alérgica.

QUALIDADE DE VIDA NO INQUÉRITO NACIONAL SOBRE
ASMA
L. Araújo1,7, A.S. Sousa2, M.M. Almeida3,4, L.F. Azevedo2,5,
R. Carvalho6, A. Todo-Bom4,8, C. Loureiro4,8, C. Robalo-Cordeiro9,10,
A.B. Almeida11,12, J.A. Fonseca2,4,5,7,13
1
Serviço e Laboratório de Imunologia, Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto. 2CINTESIS, Centro de Investigação em
Tecnologias e Sistemas de Informação em Saúde, Universidade do
Porto. 3Imunoalergologia, Hospital CUF-Descobertas. 4Sociedade
Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. 5CIDES-Ciências
da Informação e da Decisão em Saúde, Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto. 6GBN, Estudos de Mercado.
7
Imunoalergologia, Instituto e Hospital CUF Porto.
8
Imunoalergologia, Hospitais da Universidade de Coimbra.
9
Pneumologia, Hospitais da Universidade de Coimbra. 10Sociedade
Portuguesa de Pneumologia. 11Clínica Universitária de
Pneumologia, Faculdade de Medicina de Lisboa. 12Coordenador
da Comissão de Acompanhamento do Programa Nacional de
Controlo da Asma. 13Imunoalergologia, Hospital S. João, EPE.

Objectivo: Descrever a qualidade de vida avaliada pelo Mini
Asthma Quality of Life Questionnaire (MiniAQLQ) nos asmáticos
maiores de 18 anos identiﬁcados no Inquérito Nacional sobre Asma
(INAsma) e avaliar a inﬂuência de variáveis socio-demográﬁcas e
de co-morbilidades na qualidade de vida relacionada com a asma.
Métodos: Utilizando os dados da 2ª fase do Inquérito Nacional sobre
Asma, foram analisados os adultos identiﬁcados como asmáticos
e analisados os resultados da qualidade de vida (Mini-AQLQ) em
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função de variáveis sócio-demográﬁcas (idade, sexo, região origem,
classe social, escolaridade) e da presença de co-morbilidades
(tabagismo, obesidade, rinite, DPOC). Para a descrição são
utilizadas as frequências e medianas (P25-75). Os testes de
Mann-Whitney e correlações de Spearman foram utilizados para
avaliar a inﬂuência das diversas variáveis na qualidade de vida.
Resultados: Foram analisados 449 asmáticos, com 58 (39-71)
(mediana; P25-75) anos, 296 (66%) do sexo feminino, sendo 35% da
região Norte, 24% da região Centro, 27% da região de Lisboa e Vale
do Tejo, 10% do Alentejo e Algarve, 4% das regiões autónomas da
Madeira e Açores. Dos doentes analisados, 9% eram fumadores e 17%
ex-fumadores; 60% tinham até 9 anos de escola, 25% entre 9 e 12 e
15% mais de 12 anos de escolaridade. A qualidade vida relacionada
com a asma foi globalmente boa - Mini-AQLQ 5,7 (4,6-6,5) para um
máximo de 7. Das variáveis socio-demográﬁcas, idade (r = -0,269;
p < 0,001), sexo (feminino - 5,4 (4,2-6,3) vs masculino - 6,1
(5,5-6,5); p < 0,001), classe socio-económica (p = 0,003) e grau
de escolaridade (p < 0,001) correlacionam-se com a qualidade de
vida. Das co-morbilidades, apenas a presença de rinite (p < 0,001)
se correlaciona signiﬁcativamente com a qualidade de vida.
Conclusões: A qualidade de vida relacionada com a asma em
Portugal é globalmente boa, existindo, no entanto, observaram-se
diferenças signiﬁcativas, com pior qualidade de vida nas doentes do
sexo feminino, nos doentes mais velhos e nos doentes com rinite.
Palavras chave: Asma. Qualidade de vida.

A INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA NO DOENTE
COM ALERGIA: O VALOR DOS TESTES CUTÂNEOS
S. Correia, C. António, A. Arrobas
Centro Hospitalar de Coimbra, Serviço de Pneumologia.
Introdução: A doença alérgica constitui um problema crescente na
sociedade actual, com cerca de 20% da população mundial sofrendo
de rinite alérgica, asma ou eczema atópico.
Objectivo: Caracterização da população observada na consulta
de alergologia respiratória do Centro Hospitalar Coimbra (CHC)
e avaliação da relação entre os resultados dos diversos exames
realizados.
Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo, incidindo sobre
os doentes observados em primeira consulta de alergologia
respiratória, num período de 3 meses. Foram avaliadas as
características clínicas, laboratoriais e funcionais, assim como
o diagnóstico final. Os dados foram obtidos pela pesquisa dos
processos clínicos.
Resultados: Foram incluídos 92 doentes (59,8% mulheres). A
idade média foi de 32,5 + 16,0 anos, 32,2 + 15,7 nos homens e
32,8 + 16,7 nas mulheres. Na amostra, 13% eram fumadores, 5,5%
ex-fumadores e 81,5% não fumadores. Sete doentes (7,6%) eram
obesos. Os motivos de consulta mais frequentes foram as queixas
nasais (26 doentes), a dispneia (13), a tosse crónica (12), a pieira
(11), a suspeita de alergia a fármacos (9) e as lesões cutâneas (7).
Foram realizados testes cutâneos de alergia por picada (TCA) a
40 doentes, dos quais 31 (77,5%) apresentavam sensibilização a pelo
menos um alergéneo. A IgE total e o phadiatop foram avaliados em
74 doentes, sendo que 54,1% tinham aumento da IgE total e 48,1%
do phadiatop.Foram medidas as IgE específicas em 64 doentes
sendo que 88,1% apresentavam sensibilização a pelo menos um
alergéneo.Nos doentes com atopia, os alergéneos mais frequentes
foram o Dermatophagoide pteronyssinus, o Dermatophagoide
farinae, a mistura de pólens gramíneas, o Lepidoglyphus destructor,
Glycophagus domesticuse o Acarus siro.Foram realizadas Provas
Funcionais Respiratórias (PFR) a 45 doentes. Destes, 15 (33,3%)
apresentavam um padrão obstrutivo, sendo reversível em 13
(86,7%). A fracção de óxido nítrico exalado (FeNO) foi medido em
43 doentes, apresentando-se elevada em apenas 7 (16,3%). A prova
da metacolina foi realizada em 32 doentes, sendo positiva em
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13 (40,6%). Em relação aos diagnósticos ﬁnais mais prevalentes,
31,5% da amostra apresentava rinite alérgica, 16,3% rinite e
asma alérgica, 8,7% rinite não alérgica e 4,3% asma alérgica. Nos
7 doentes obesos, 57,1% vieram a ter asma diagnosticada enquanto
nos 5 doentes com reﬂuxo gastroesofágico (RGE) essa percentagem
foi de 60%. Por a amostra ser pequena não foi possível avaliar se os
doentes com DRGE ou obesidade apresentavam asma mais grave.
Dos 31 doentes que foram submetidos aos TCA e cujo resultado
foi positivo, 29 (93,5%) foram concordantes com as IgE especíﬁcas.
Dos 7 doentes com FeNO aumentado, 5 (71,4%) apresentavam pelo
menos uma IgE especíﬁca de classe 4 ou super ior. Não foi possível
demonstrar qualquer correlação entre a gravidade da resposta na
prova da metacolina e as IgE especíﬁcas.
Conclusões: A maioria dos doentes que recorrem à nossa consulta
de alergologia são jovens e 60,9% tem atopia. Os alergéneos mais
prevalentes foram claramente os ácaros do pó da casa e os pólens
de gramíneas. Os diagnósticos mais frequentes foram a asma e a
rinite alérgica. Observou-se uma boa concordância entre os TCA e
as IgE especíﬁcas. O valor do FENO e a gravidade da sensibilização
medida pela classe de IgE especíﬁca estão fortemente relacionados.
Palavras chave: Alergia. Testes cutâneos de alergia. IgE
especíﬁcas.

PREVALÊNCIA DE SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DE
SONO EM DOENTES PROPOSTOS PARA CIRURGIA
BARIÁTRICA
A.C. Lutas, S. Furtado, J. Valença, A. Gerardo, L. Gomes,
A. Ladeira, C.. Vaz, M.G. Freitas
Departamento de Pneumologia, Hospital da Luz.
Introdução: A prevalência da Síndrome de Apneia Obstrutiva do
Sono (SAOS) nos países desenvolvidos ronda os 2% nas mulheres
e 4% nos homens e a obesidade está associada a um aumento
desta prevalência. Assim, a SAOS tem sido apontada como muito
prevalente nos doentes com obesidade mórbida e candidatos
a cirurgia bariátrica. A SAOS não diagnosticada/não tratada é
considerada um fator de risco para complicações cardio-respiratórias
no periodo peri-operatório.
Objectivo: Avaliar a prevalência de SAOS nos doentes candidatos
a cirurgia bariátrica. Correlacionar o índice massa corporal (IMC)
com a presença e classiﬁcação de SAOS. Avaliar a relação entre os
sintomas e a presença de SAOS.
Métodos: Foram avaliados 101 doentes de Março de 2010 a Julho
de 2011. Como critérios de inclusão: IMC > 30 Kg/m2; candidatos
a cirurgia bariátrica. Os dados recolhidos incluíam o sexo, o peso,
altura, IMC, sintomas [pausas respiratórias (P); hipersonolência
diurna (HSD); roncopatia (R); nictúria (N); déﬁce cognitivo (DC);
acordar cansado (AC); sono fragmentado (SF)], comorbilidades
(hipertensão arterial; outras doenças cardiovasculares; diabetes;
refluxo gastroesofágico; dislipidémia) e um estudo poligráfico
do sono cardio-respiratório. A gravidade da SAOS foi classiﬁcada
de acordo com o índice de apneia-hipopneia (SAOS ligeira:
[15 > IAH ≥ 5]; SAOS moderada: [29 > IAH ≥ 15]; SAOS grave:
[IAH ≥ 30]). Os resultados estatísticos foram analisados utilizando
o software SPSS 17.0. Foram utilizados o teste exacto de Fisher,
o teste do Qui-quadrado, bem como correlações de Pearson
(p < 0,05).
Resultados: Dos 101 doentes 80 (79,2%) eram do sexo feminino e 21
(20,8%) do sexo masculino. A idade média foi de 44,7 ± 12,3 anos.
O IMC médio foi de 40 ± 5,3 Kg/m2. A SAOS foi diagnosticada em 60
(59,4%) doentes, 47 eram mulheres e 13 homens (p = 0,793). Destes
doentes 38 (63,3%) tinham IAH ligeira, 11 (18,3%) moderada e 11
(18,3%) grave. A média de IAH foi de 12,2 ± 15,2/h. Em relação aos
sintomas, não se encontrou uma relação signiﬁcativa no caso das
P, da HSD, da R, da N, do DC, do AC e nem no SF. No entanto se
associarmos todos estes sintomas e os tomarmos como uma única
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variável a relação entre ter SAOS e apresentar sintomas (P, HSD, R,
N, DC, AC e SF) é estatísticamente signiﬁcativa (p = 0,029). Dos 12
(11,9%) doentes que não apresentavam sintomas, 33%(4) tinham
IAH > 5. Não se encontrou correlação entre o IMC e o IAH, mesmo
quando o sexo foi considerado em separado (p = 0,618; R = 0,053).
Na avaliação das co-morbilidades, estas afectavam 35 (58,3%) dos
60 doentes com SAOS, no entanto não se encontrou relação entre
a presença de co-morbilidades e a presença de SAOS (p = 0,235).
30 e
35 e
35 Kg/m2 40 Kg/m2

40 e
> 45 Kg/m2
45 Kg/m2

SAOS Ligeira
3 (7,9%) 18 (47,4%) 6 (15,8%) 11 (28,9%)
SAOS Moderada 0 (0%)
6 (54,5%) 1 (9,1%)
4 (36,4%)
SAOS Grave
2 (18,2%) 4 (36,4%) 5 (45,5%) 0 (0%)
Conclusões: Cerca de 60% dos doentes com IMC > 30 Kg/m 2 e
propostos para cirurgia bariátrica tinham SAOS (sintoma e IAH > 5/h).
Um terço dos doentes assintomáticos tinha SAOS (IAH > 5/h) e
foi encontrada uma relação estatisticamente signiﬁcativa entre
apresentar sintomas e a SAOS. Atendendo ao elevado risco de
complicações cardio-respiratórias associadas à SAOS consideramos
relevante uma avaliação completa (icluindo um registo poligráﬁco
de sono cardio-repiratório) antes da cirurigia bariátrica.
Palavras chave: Síndrome apneia obstrutiva sono. Obesidade.
Cirurgia bariátrica.

DESPERTARES RELACIONADOS COM OS EVENTOS
RESPIRATÓRIOS, COMO OS ESTAMOS A TRATAR?
M. Aguiar, R. Staats, S. Moreira, F. Caeiro, J. Valença,
A. Bugalho de Almeida
Serviço de Pneumologia 1, Hospital de Santa Maria, CHLN.
Os despertares causados pelos eventos respiratórios (RERAs) são
uma possível razão para sonolência diurna excessiva (SDE), fadiga
e alterações do humor, uma associação também conhecida por
síndrome das vias aéreas superiores. O objectivo foi identificar
a importância desta patologia no conjunto dos estudos do sono
realizados num laboratório o sono de um hospital universitário.
Os parâmetros cardiorespiratórios e do sono foram avaliados por
polissonograﬁa (PSG) de acordo com as recomendações da AASM.
As RERAs foram identificadas pelo achatamento do fluxo aéreo
registado pela canula nasal e/ou um aumento visível do esforço
toraco-abdominal, desencadeando um despertar. Todas as PSG
registadas durante um período de seis meses com um índice de
apneia/hipopneia inferior a 15 foram reanalisados por um único
especialista de sono. Os doentes que apresentavam RERAs em mais
de 50% do total de eventos respiratórios foram incluídos no estudo.
Num total de 303 estudos do sono, 45 doentes foram incluídos
(14,8%), apresentando uma média de 17,4 ± 10,4/h distúrbios
respiratórios do sono (DRI). 71% eram do sexo masculino com
uma média de idades de 54,6 ± 14,8 anos. Em 42% dos doentes
a latência do sono estava reduzida tal como a eﬁciência do sono
(média 78,5 ± 12,6%) representando 63,8% da população total. 55%
dos doentes apresentavam uma diminuição do sono lento profundo
e 61% uma diminuição do sono REM. Todos os doentes incluídos
tinham um índice de microdespertar elevado (41,6 ± 18,3/h) e a
roncopatia era uma queixa universal. Dos doentes seguidos na nossa
clínica do sono, 50% referiam queixas de SDE (12,6 ± 5,5), 56% eram
hipertensos, havendo a salientar no entanto que a maioria (75%) não
eram obesos (BMI < 30 kg/m2). 75% dos doentes foram submetidos
a terapêutica com pressão positiva com melhoria dos sintomas
(ESE < 8) e uma boa adesão ao tratamento. Ao contrário dos dados
habitualmente apresentados, na nossa série havia uma elevada
percentagem de doentes do sexo masculino com um predomínio
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de RERAs nos registos de PSG. Como conclusão, os doentes com
RERAs deveriam ser avaliados para sintomas de sonolência diurna
excessiva pois o tratamento com ventilação com pressão positiva
melhora os sintomas diurnos e é razoavelmente bem tolerado.
Palavras chave: Sonolência diurna excessiva. Despertares
relacionados com eventos respiratórios.

COMO TRATAMOS APNEIAS CENTRAIS?
M. Aguiar, S. Moreira, R. Staats, F. Caeiro, J. Valença,
A. Bugalho de Almeida
Serviço de Pneumologia 1, Hospital de Santa Maria.
Numa altura em que os estudos do sono são tendencialmente
realizados fora dos laboratórios de sono e os aparelhos de pressão
positiva têm muitas características automáticas que permitem a
titulação no domicílio, o nosso laboratório de sono achou que seria
importante rever os casos de apneias centrais e a sua titulação
em laboratório. Entre 2009 e 2010, doentes com apneias centrais
foram selecionados e seguidos de forma prospetiva na nossa clínica
do sono. Características demográficas, anatómicas, sintomas
clínicos, polissonograﬁa inicial e terapêutica, comorbilidades e
eventuais melhorias foram descritas. Um total de onze doentes
foram selecionados, uma de sexo feminino, idade média de 64,5 +13,3 anos, índice de massa corporal médio de 30,9 ± 3,9 Kg/m2,
todos com roncopatia, nove referiam hipertensão arterial, quatro
insuﬁciência cardíaca e cinco com patologia do sistema nervoso
central. Todos os doentes à excepção de um referiam sonolência
diurna excessiva apresentando um valor superior a dez na
escala de Epworth. As polissonograﬁas mostravam um índice de
apneia/hipopneia (IAH) de 44,1 ± 14,7/H e um índice de apneias
centrais médio de 21,3 ± 8,9 representando 75 ± 21,3% de todas as
apneias contabilizadas. Todos os doente realizaram polissonograﬁa
terapêutica no nosso laboratório do sono, inicialmente com CPAP
com pressão fixa mas em sete doentes houve necessidade de
tratamento com BiPAP SV. Em cinco doentes a maioria dos eventos
respiatórios foram corrigidos permitindo um IAH dentro dos valores
de referência e houve uma melhoria significativa nos restantes
(IAH terapêutico médio-14,3/H). Todos os doentes melhoraram a
sua sonolência diurna excessiva apresentando, após terapêutica,
um valor máximo pela escala de Epworth de 6. Como conclusão
veriﬁca-se que é possível um tratamento eﬁcaz para as apneias
centrais com CPAP mas isto apenas é possível quando o estudo
terapêutico é realizado num laboratório de sono.
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Objectivo: Analisar as diferenças entre homens e mulheres
pós-menopausa em relação aos eventos respiratórios, gravidade da
sonolência diurna, prevalência de HTA e dislipidemia.
Métodos: Doentes com suspeita de SAOS, com queixas de sonolência
diurna excessiva ou roncopatia ou apneias testemunhadas pelos
familiares, realizaram no nosso centro polissonografia para
diagnóstico de SAOS (IAH > 5). A sonolência diurna excessiva
foi avaliada pela Escala de Sonolência de Epworth (ESE). A
HTA foi definida como tendo uma TA sistólica > 140 mmHg e TA
diastólica > 90 mmHg nas três primeiras medições efectuadas na
primeira consulta ou doentes sob terapêutica anti-HTA. Também
foi avaliada a presença de dislipidemia através dos valores de
triglicerídeos > 150 mg/dl, colesterol HDL < 50 mg/dl ou uso de
medicação para dislipidemia. Seleccionamos 50 doentes do sexo
feminino em idade pós-menopausa e 50 doentes do sexo masculino.
Utilizamoso teste de chi2 e teste de t-Student para averiguar a
presença de diferenças signiﬁcativas nos dois grupos.
Resultados: Foram analisados 100 doentes (50 homens,
50 mulheres); Idade média 55,5 ± 4,1 anos; 29,2% SAOS ligeira;
15,7% SAOS moderada; 32,9% SAOS grave. Veriﬁcaram-se diferenças
estatisticamente signiﬁcativas entre o sexo feminino/masculino em
relação ao IAH (p = 0,031), sendo que as mulheres apresentavam
um IMC superior ao dos homens (p = 0,003). Os homens apresentam
um Indice de arrousal significativamente superior (p = 0,026),
bem como um maior perímetro cervical (p < 0,005). Contudo,
não foram encontradas diferenças estatisticamente signiﬁcativas
em relação à saturação mínima de oxigénio (p = 0,788),
saturação < 90% (p = 0,582), sat < 85% (p = 0,086); eﬁciência do
sono (p = 0,318) ou sonolência diurna (p = 0,589). Os doentes do
sexo masculino apresentam maior incidência de HTA (p = 0,009);
hipertrigliceridemia (p = 0,03) e diminuição do colesterol HDL
(p > 0,005).
Conclusões: As doentes do sexo feminino obtiveram menor IAH
do que os doentes do sexo masculino, apesar do IMC ser superior,
o que sugere que as mulheres têm uma menor probabilidade de
receber um diagnóstico de SAOS independentemente do grau
de obesidade. Vários estudos têm sugerido, que os homens têm
uma maior tendência para o colapso da via aérea, apesar de um
maior tamanho das vias aéreas, diferença também observada em
mulheres pós-menopausa. Essa diferença na dinâmica da faringe
entre homens e mulheres pode explicar a sua menor tendência para
desenvolver SAOS mesmo após a menopausa.
Palavras chave: Síndrome apneia obstrutiva sono. Género.
Menopausa.

Palavras chave: Apneias centrais. Polissonograﬁa.

SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E GÉNERO

CONSULTA DE VENTILOTERAPIA E PATOLOGIA
RESPIRATÓRIA DO SONO – CASUÍSTICA DE UM SERVIÇO

A.S. Castro, I. Esteves, D. Ferreira

A.D. Ferreira, C. Durães, M.J. Guimarães, M.M. Figueiredo

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho.

Centro Hospitalar do Alto Ave, Hospital de Guimarães.

Introdução: As diferenças de género nos doentes com SAOS não
são tão grandes quanto se acreditava anteriormente. Estudos
recentes revelaram que as diferenças no género e prevalência
diminuem com o aumento da idade. No entanto, veriﬁca-se uma
clara predominância do sexo masculino para a susceptibilidade
para o SAOS, especialmente quando comparado com mulheres em
idade pré-menopausa. Esta diferença provavelmente deve-se ao
facto da progesterona circulante melhorar a actividade do músculo
génio-glosso, com menor colapsabilidade da faringe durante o sono
em mulheres, quando comparado com homens. Embora a obesidade
seja um factor de risco bem conhecido para o desenvolvimento
de SAOS em ambos os sexos, poucos estudos se concentraram nas
diferenças entre géneros em relação à gravidade do distúrbio
respiratório, seve ridade da sonolência diurna, prevalência da
hipertensão arterial e dislipidemia.

Introdução: A Ventilação Não Invasiva (VNI) por pressão positiva
é uma terapêutica com marcados benefícios reconhecidos quer
no tratamento da Síndrome de Apneia do Sono (SAS), quer na
Insuﬁciência Respiratória Crónica (IRC). Por outro lado a VNI em
doentes do foro Neuromusular pode ainda prevenir a intubação
traqueal ou permitir a sua extubação precoce.
Objectivo: Caracterização da população submetida a ventiloterapia
na consulta de Pneumologia do Centro Hospitalar de Alto Ave
(CHAA) no período de ano e oito meses.
Material e métodos: Estudo não randomizado e retrospectivo
sobre os pacientes que realizaram sessão de ventiloterapia no
serviço de Pneumologia do CHAA, no período compreendido entre
Janeiro de 2010 e Agosto de 2011. Para o estudo foram consultados
os processos clínicos e base de dados do serviço, constituída por
213 indivíduos.
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Resultados: Do total de 213 indivíduos, 69% pertenciam ao sexo
masculino e 31% ao sexo feminino. Da população estudada, 75,35%
foram submetidos a terapia por pressão positiva contínua nas vias
aéreas (72,15% em modo APAP, restantes em modo CPAP) e 34,65%
a terapia por pressão binível. Destes, 2 indivíduos (0,92%) foram
alterados para ventilador volumétrico. Veriﬁcou-se que os principais
motivos de início de terapia foram Síndrome de Apneia Obstrutiva
do Sono - SAOS (66,05%), Síndrome de Overlap (13,49%) e Síndrome
de resistência da Via Aérea Superior - SRVAS (6,98%). Apenas, 5,12%
dos indivíduos iniciaram por Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
(DPOC) ou IRC, 2,8% por apresentarem Doença Neuromuscular ou da
parede torácica, 1,87% por Síndroma de Hipoventilação Obesidade
SHO e 1,87% por respiração de Cheyne-Stokes. Nos indivíduos com
SAOS veriﬁcou-se que 55,81% apresentavam SAOS grave, 34,31%
SAOS moderada e 9,88% SAOS ligeira. Em 11,42% dos indivíduos
veriﬁcou-se presença de patologia cardiovascular associada, dos
quais 5,19% tinham HTA e em 15,24% dos indivíduos patologia
pulmonar. Relativamente ao tipo de interface, constatou-se que
35,16% dos indivíduos utilizavam almofadas nasais, 33,79% máscara
nasal e 31,05% máscara facial.
Conclusões: Os resultados evidenciam um predomínio da presença
de SAOS nos indivíduos que são seguidos na consulta de Pneumologia
no CHAA. Esse predomínio deve-se provavelmente à criação do
Laboratório do Sono do Serviço em Janeiro de 2010.
Palavras chave: Pressão positiva nas vias aéreas. Interface.
Síndrome da apneia obstrutiva do sono.

CARACTERIZAÇÃO DA CONSULTA DE APNEIA DO SONO
DO SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA DO HOSPITAL DE BRAGA
C. Pacheco, J.F. Cruz, D. Alves, R. Rolo, L. Ferreira, J. Cunha
Hospital de Braga.
Introdução: O síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS) é
deﬁnido pela coexistência de sonolência diurna excessiva e de,
pelo menos, 5 episódios de interrupção do ﬂuxo de ar por hora,
de causa obstrutiva, durante o sono. Este distúrbio é bastante
prevalente, estimando-se que afecte 4% dos homens e 2% das
mulheres em Portugal, e associa-se à prevalência aumentada
de eventos cardiovasculares e acidentes de viação, entre outras
consequências.
Objectivo: Caracterização epidemiológica, clínica e diagnóstica
dos doentes referenciados à consulta de apneia do sono do Hospital
de Braga.
Métodos: Análise retrospectiva dos doentes referenciados à
consulta externa de apneia do sono do Serviço de Pneumologia do
Hospital de Braga até Fevereiro de 2011.
Resultados: Foram analisados um total de 524 doentes, 136
(25,9%) do sexo feminino, com idade média de 58 anos. A maioria
dos doentes (69%) foram referenciados dos cuidados de saúde
primários. 258 doentes (49,2%) apresentavam como sintoma
principal roncopatia e 177 (33,7%) tinham história de exposição
tabágica. A média do índice de massa corporal da população foi
de 33,8 kg/m 2 e a média da escala de Epworth aplicada foi de
11 pontos. 334 doentes (67,4%) apresentavam pelo menos um
factor de risco cardiovascular (tabagismo, hipertensão arterial,
diabetes mellitus, história de enfarte agudo do miocárdio,
obesidade) e, destes, 209 doentes (39,8%) tinham diagnóstico
de síndrome metabólico. 165 doentes (31,4%) apresentavam
alterações nas provas funcionais respiratórias, sendo que
140 destes (26,7%) tinham pat ologia de tipo obstrutivo. Foram
diagnosticadas 457 síndromes de apneia obstrutiva do sono (87,2%
da população), sendo 193 classificadas como graves, 171 como
moderadas e 93 como ligeiras pelo índice de apneia-hipopneia.
374 dos doentes com diagnóstico estabelecido (85%) iniciaram
tratamento com ventilação não invasiva, a maioria com CPAP
(348 doentes) e os restantes com BiPAP (26 doentes). 93,8% dos
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doentes cumprem a terapêutica com ventilação não invasiva.
Do total da população, 65 doentes (12,4%) tiveram alta. Destes,
14 não cumpriam a terapêutica ventilatória prescrita, 2 faleceram
e os restantes não tinham diagnóstico de SAOS.
Conclusões: Este trabalho demonstrou que, de todos os doentes
referenciados à consulta de apneia do sono do Hospital de
Braga, 87,2% tiveram diagnóstico de apneia do sono obstrutiva,
parecendo-nos este um valor bastante elevado. A maioria dos
doentes referenciados eram do sexo masculino e tinham factores de
risco cardiovascular associados (39,8% com síndrome metabólico),
tal como previsto na literatura. 85% dos doentes diagnosticados
iniciaram tratamento com ventilação não invasiva, que está em
curso em 93,8% dos doentes
Palavras chave: Consulta. Apneia. Braga.

A PRESSÃO NA VIA AÉREA FORNECIDA PELO APAP
NA SAOS NÃO SE RELACIONA COM O NÚMERO
DE APNEIAS, MAS COM A SUA DURAÇÃO
F. Soares Pires1, I. Neves1, C. Pinto2, M. Drummond1,3,
A. Marinho1, M. Sucena1, J. Almeida1, J.C. Winck1,3
1

Serviço de Pneumologia, Hospital de São João. 2Serviço
de Pneumologia, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes
e Alto Douro. 3Faculdade de Medicina, Universidade
do Porto.
Introdução: O CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) é
um tratamento seguro e de eficácia comprovada na síndrome
de apneia obstrutiva do sono (SAOS). O AutoCPAP (APAP), ao
proporcionar um ajuste automático da pressão positiva durante
o sono, fornece a pressão necessária para a eﬁcaz correcção dos
eventos respiratórios, de forma individualizada. Vários factores
poderão inﬂuenciar o nível de pressão gerado pelo APAP.
Objectivo: Identificar os factores relacionados com a pressão
fornecida pelo APAP.
Métodos: Estudo retrospectivo, incluindo indivíduos adultos com
diagnóstico conﬁrmado de SAOS (por estudo cardio-respiratório
domiciliário do sono ou polissonografia) e indicação para
terapêutica com APAP, seguidos em regime ambulatório no serviço
de Pneumologia do Hospital de São João. Foram excluídos indivíduos
com doença pulmonar, síndrome de hipoventilação-obesidade,
síndromes ventilatórias restritivas, sob OLD, respiração do tipo
Cheyne-Stokes e presença de Apneia Central. Foram avaliados
os dados objectivos da terapêutica fornecidos pelo software dos
equipamentos após 6 meses do seu início. A pressão terapêutica
foi definida como o percentil 95 (P95) de pressão na via aérea
no tempo estudado. Para a análise estatística, apenas foram
considerados os doentes com fuga aceitável (de acordo com
as instruções dos fornecedores) e com IAH residual < 5. Foram
avaliadas características fenotípicas dos doentes, parâmetros do
estudo poligráﬁco do sono e a interface utilizada. Para a análise
estatística foi utilizado o SPSS v.18.
Resultados: Foram incluídos 132 doentes. Destes, 41 foram
excluídos por apresentarem fuga elevada e 39 por IAH residual ≥ 5.
Foram então analisados 66 doentes, 43 (65,2%) do sexo masculino e
23 (34,8%) do sexo feminino, com idade média de 56,7 ± 11,4 anos.
Os doentes apresentavam um IAH médio de 37,8 ± 21,1 e saturações
média e mínima de O 2 de 91,9 ± 3,6% e 75,5 ± 8,5% durante o
sono. Quanto às características fenotípicas, veriﬁcou-se que o sexo
feminino (p = 0,016), IMC (Índice de Massa Corporal) ≥ 35 (p = 0,032)
e ser não fumador (p = 0,006) estiveram associados a P95 mais
elevado. Veriﬁcou-se associação entre o sexo feminino e níveis mais
elevados de IMC (p = 0,021). A idade, perímetro cervical, aumento de
volume das estruturas da orofaringe, grau de Mallampati, obstrução
nasal, hábitos alcoólicos, medicação com benzodiazepinas e
pontuação na Escala de Epworth não apresentaram associação com
os valores de P95. Veriﬁcou-se uma correlação positiva do P95 com
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a duração média das apneias (p = 0,045), e uma correlação negativa
com a saturação mínima de O2 (p = 0,004), estando estes 2 últimos
factores relacionados entre si (p = 0,004). O IAH inicial, saturação
média de O2, índice de dessaturação, percentagem de tempo em
apneia e número de apneias contabilizadas não tiveram associação
com o P95. Relativamente à interface utilizada, veriﬁcou-se que o
uso de máscara oro-nasal esteve associado a um P95 mais elevado
(p = 0,031).
Conclusões: Os factores relacionados com o aumento da pressão
na via aérea fornecida pelo APAP foram IMC elevado, ausência de
história tabágica, aumento da duração média das apneias e uso de
máscara oro-nasal.
Palavras chave: Auto-CPAP. Síndrome de apnea obstrutiva do
Sono. Pressão na via aérea.

SINDROME CORONÁRIO AGUDO E SAOS COMO DESPISTAR? (ESTUDO PRELIMINAR)
I. Sanches, L. Fernandes, F. Caetano, C. Faustino,
I. Almeida, V. Martins, F. Teixeira, P. Mota, J. Moutinho Santos
Serviço de Cardiologia, Centro de Medicina do Sono,
Centro Hospitalar de Coimbra.
Introdução: A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS)
apesar de ter uma elevada prevalência em doentes com doença
cardiovascular, nomeadamente, doença coronária arterial e
HTA, encontra-se sub-diagnosticada. O seu diagnóstico nesta
população de risco é essencial para iniciar tratamento e melhorar
o prognóstico da doença.
Objectivo: Avaliar a prevalência de SAOS em doentes com sindrome
coronário agudo (SCA) utilizando dois métodos: Questionário de
Berlim e Apneia Link.
Doentes e métodos: Estudo prospectivo com doentes com idade
inferior a 70 anos, internados na Unidade de Cuidados Intensivos
Cardíacos por SCA, com Killip ≥ 2. A todos os doentes foi realizado
o questionário de Berlim (QB), avaliação antropométrica, clínica e
analítica e estudo com o Apneia Link (AL). Doentes com IAH ≥10/h
foram submetidos a estudo poligráﬁco do sono (Nível IIe Nível II
da ASDA). Para análise estatística dos dados foram utilizados os
testes T-student para amostras independentes e emparelhadas e
Qui-quadrado (SPSS Vs 17.0 para Windows).
Resultados: incluídos 50 doentes num período de 11 meses
(Setembro 2010 a Julho 2011), 82% dos quais do sexo masculino, com
idade 58,4 ± 8,9 anos, IMC 28,8% ± 5,2 Kg/m2, perímetro cervical
40,3 ± 4,4 e abdominal 100,7 ± 13,6 cm. As co-morbilidades mais
frequentes foram a HTA (68%) e dislipidémia (50%). Analiticamente
apresentavam uma hemoglobina de 14,4 ± 1,4 g/dl e hematócrito
43,7 ± 3,6%, pCO2 38,5 ± 4,2 mmHg e pO2 76,5 ± 13,3 mmHg. O QB
identiﬁcou elevada probabilidade de SAOS em 62% (roncopatia 72%,
apneias 16% e sonolência diurna excessiva 20%). O estudo com o AL
identiﬁcou 58% de doentes sugestivos de SAOS com um IAH médio de
20,7 ± 20,6 e existência de episódios sugestivos de Cheyne-Stokes
em 32%. O estudo poligráﬁco do sono realizado nos 21 doentes com
AL positivo conﬁrmou em 95% dos doentes (20/21) o diagnóstico
de SAS. Destes, somente 66,6% (14/21) tinham QB positivo. No
conjunto dos 50 doentes, houve concordância entre o QB e o AL
em 28 doentes (56%; sensibilidade do QB de 66% e especiﬁcidade
42,9%). Nos 21 doentes com SAS conﬁrmado por estudo poligráﬁco
do sono a associação do QB e AL, mostrou concordância em 66,7%
dos casos.
Conclusões: SAOS tem uma elevada prevalência em doentes com
SCA e um exame de rastreio como o AL mostrou ser superior ao QB
na detecção destes doentes. A associação dos dois métodos não
parece aumentar a ﬁabilidade da suspeita de SAS.
Palavras chave: Sindrome coronário. SAOS. Questionário Berlim.
Apneia Link.
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PATOLOGIAS DO SONO EM DOENTES SUPOSTAMENTE
SAUDÁVEIS - PROBLEMAS EM GRUPOS DE CONTROLO
A.C. Henriques, S.C. Paula, R. Staats, S. Moreira, M. Aguiar,
A.M. Marques, J. Valença, L. Moita. A. Bugalho Almeida
Laboratório do Sono, Centro Hospitalar Lisboa Norte,
Hospital Santa Maria. Instituto de Medicina Molecular,
Unidade de Biologia Celular do Sistema Imunitário.
Introdução: Na avaliação de doenças do sono é necessário a
aplicação de vários métodos, tais como a história clínica e o estudo
polissonográﬁco (PSG).
Métodos: No âmbito de um projecto de investigação, a decorrer
na área da Patologia do Sono, surgiu a necessidade de introduzir
um grupo controlo. Os critérios de inclusão foram: indivíduos do
sexo masculino, com idades compreendidas entre 30 e 55 anos,
saudáveis, sem clínica suspeita de existência de patologia do sono,
sem qualquer outro tipo de patologia associada. Todos os indivíduos
responderam a questionários para avaliação da sonolência diurna,
realizaram estudo PSG com o equipamento Alice 5 Respironics® e
Pupilograﬁa com o pupilógrafo da Amtech® (PST XS-II), considerando
o Pupilary Unrest Índex (> 6,60) como indicativo de sonolência
excessiva avaliada de forma objectiva.
Resultados: O grupo controlo é constituído por 33 indivíduos,
com idades compreendidas entre 28 e 55 anos, com média de
idades de 43 anos, com peso médio de 84 kg, com altura média
de 1,73 m e com Índice Massa Corporal (IMC) médio de 26,94.
O Estudo PSG revelou que: 21 dos estudos (64%) eram normais,
enquanto 12 (36%) apresentaram alterações significativas, com
índice de Apneia/Hipopneia (IAH) médio de 13/h e Índice de
Distúrbios Respiratórios (IDR) médio de 21/h e/ou alterações
electroencefalográﬁcas. Dos estudos que apresentaram alterações,
as mais relevantes foram: roncopatia (64%), microdespertares por
aumento do esforço respiratório - RERAs (58%), SAOS (36%), sono
alfa-delta (30%), insónia (18%) e padrão cíclico alternante – CAPs
(A2 e A3) (15%). Dos 19 estudos que revelaram RERAs 10 não têm
SAOS associada (53%) e 8 têm sono alfa-delta associado (42%). A
pupilografia realizada após o estudo polissonográfico revelou
que 17 dos indivíduos têm um padrão fora da normalidade (52%)
enquanto que 16 encontram-se dentro da normalidade (48%).
Conclusões: Existe uma elevada prevalência de doentes
com alterações de sono sem clínica previsível. Muitas destas
alterações foram diagnosticadas apenas através da realização da
polissonograﬁa, levando a uma crescente necessidade da realização
deste exame. Por fim conclui-se que nem sempre a sonolência
diurna excessiva corresponde aos resultados obtidos através da
PSG.
Palavras chave: Grupo controlo. Estudo polissonográﬁco.
Perturbações do sono.

APNEIA DO SONO, ESTUDO POLIGRÁFICO
CARDIO-RESPIRATÓRIO NO DOMICÍLIO
E RESPOSTA À TERAPÊUTICA
C.A. Vicente, S. Freitas, A. Catarino
Serviço de Pneumologia, UCSP Montemor-o-Velho,
Hospitais da Universidade de Coimbra.
Introdução: A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS)
caracteriza-se por obstrução da via aérea superior que conduz a
episódios de apneia/hipopneia durante o sono.
Objectivo: Descrever uma população submetida a estudo
poligráﬁco cardio-respiratório no domicílio com aferição posterior
da resposta à terapêutica instituída.
Métodos: Seleccionaram-se aleatoriamente 60 processos clínicos
de doentes submetidos a estudo poligráfico cardio-respiratório
no domicílio para diagnóstico da SAOS, em 2008, no Serviço de
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Pneumologia dos HUC. Analisaram-se vários parâmetros e aplicou-se
a Escala de Epworth (EE) antes e após início do tratamento.
Resultados: O diagnóstico da SAOS foi feito em 46 doentes onde
se veriﬁcou correlação positiva entre o Índice de Apneia-Hipopneia
(IAH) e a EE. Observou-se uma média de idades de 56,7 anos,
IMC médio de 31,2 kg/m 2 e um predomínio do sexo masculino.
Objectivou-se HTA em 58,7% e dislipidemia em 45%. e em ambos
os parâmetros se estabeleceu relação estatística com o IAH. A
maioria dos doentes referia roncopatia (95,7%) e sonolência diurna
excessiva (71,7%). Esta foi avaliada subjectivamente pela EE antes
e após instituição de tratamento, veriﬁcando-se um decréscimo de
5,46 pontos com signiﬁcado estatístico. O IAH médio foi de 31,9.
Veriﬁcou-se um valor médio de dessaturação < 90% de 15,23 minutos
com correlação signiﬁcativa com o IAH.
Conclusões: A maioria dos resultados coincidiu com o esperado.
A EE, como método de avaliação subjectivo da sonolência diurna,
revela-se de fácil aplicação permitindo uma triagem inicial dos
possíveis doentes com SAOS em que se justifique realização de
estudo poligráﬁco cardio-respiratorio. Mostrou-se, igualmente, útil
na aferição da resposta ao tratamento.
Palavras chave: Síndrome da apneia obstrutiva do sono. Escala
de Epworth. Sonolência diurna excessiva. Roncopatia.

RUSLEEPINGTM RTS: MONITOR PORTÁTIL PARA
DIAGNÓSTICO DA SINDROME DE APNEIA-HIPOPNEIA
DO SONO
I. Alves, P. Viegas, E. Patrício, J.A. Romero, K. Cunha, U. Brito
Serviço de Pneumologia. Hospital Faro, EPE.
Introdução: A polissonograﬁa (PSG) é um exame complexo e de
elevado custo, sendo de eleição para o diagnóstico da Síndrome de
Apneia-Hipopneia do Sono (SAHS). Existem aparelhos simpliﬁcados
e de maior acessibilidade, sendo o RUSleepingTM RTS um deles. No
entanto, estes ainda estão escassamente validados.
Objectivo: Avaliação do grau de precisão do RUSleepingTM RTS em
relação à PSG no diagnóstico da SAHS.
Métodos: Estudo prospectivo onde participaram consecutivamente
utentes referenciados ao laboratório do sono. Foram realizados
simultaneamente estudos de sono com RUSleepingTM RTS e PSG
com Embla N7000 com a cânula nasal ligada em “Y”. A PSG foi
estadiada manualmente segundo as normas recomendadas pela
American Academy Sleep Medicine (2007). O RUSleepingTM RTS
é um sistema composto por uma cânula nasal, uma bateria e um
ecrã que apresenta a leitura automática do índice de eventos
respiratórios (IER) com base no tempo de gravação. Para avaliar
o grau de concordância entre o índice de apneia-hipopneia (IAH)
da PSG e o IER do RUSleepingTM RTS utilizou-se a correlação de
Pearson (r), a correlação intraclasse (CI) e o método gráfico de
Bland-Altman. A rentabilidade diagnóstica do RUSleepingTM RTS
frente à PSG avaliou-se com curvas ROC. O programa estatístico
utilizado foi Medcalc v 11.0.
Resultados: Foram incluídos 53 indivíduos com média de idade de
50,3 ± 14,9 anos, índice de massa corporal (IMC) 30,8 ± 5,8 Kg/m2 e
escala de sonolência de Epworth 11,5 ± 6. Na PSG os indivíduos
apresentaram um IAH de 18,7 ± 26 /h e no RUSleepingTM RTS
obteve-se um IER de 19,4 ± 20/h. A correlação entre o IER e o IAH
foi: r = 0,88 (0,80-0,93) e CI = 0,85 (0,76-0,90), com diferença
média de -0,8 eventos /h (2SD: 25,8) no gráﬁco de Bland-Altman.
A área abaixo das curvas ROC, comparando o IER e o IAH, para
os pontos de corte de IAH ≥ 5/h, ≥ 15/h e ≥ 30/h na PSG,
foram respectivamente: 0,968, 0,923 e 0,969. Para detectar
um IAH ≥ 15/h na PSG (índice moderado a grave) obteve-se um
ponto de corte de IER > 15 /h, com sensibilidade de 0,76 (IC95%,
0,52-0,91), especiﬁcidade de 0,96 (IC95%, 0,83-0,99) e uma razão
de verosimilitude de 24,3 para um teste positivo (LR+) e 0,25 para
um teste negativo (LR-).
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Conclusões: 1) A concordância entre o IER do RUSleepingTM RTS e o
IAH da PSG veriﬁcou-se “boa”. 2) A rentabilidade do RUSleepingTM
RTS para a detecção de índices moderados a graves foi adequada
pelo qual poderia ser útil para o screening de SAHS em populações
de alto risco. 3) É importante conhecer as limitações que
apresentam estes tipos de monitores portáteis.
Palavras chave: Monitor portátil. RUSleepingTM RTS.
Apneia do sono.

TESTES DE DIAGNÓSTICO IN VITRO - IGRAS:
QUANTIFERON-TB® GOLD E T-SPOT®.TB
S. Moreira, J.G. Dias, J. Saavedra, H. Ferreira, R. Duarte
FFUP, DSP-ARSNorte IP. Laboratório de Análises Clínicas ILGaia,
Serviço Pneumologia CHVNG, CDP Vila Nova de Gaia.
Centro de Referencia de TBMR da Região Norte e Departamento
de Epidemiologia e Higiene. FMUP, Faculdade de Farmácia
da Universidade do Porto.
O tratamento de infecção latente por Mycobacterium tuberculosis,
surge como uma estratégia de eliminação da tuberculose. Os
testes IGRA entraram já na árvore de decisão terapêutica das
populações em risco de infecção. Contudo, persiste a incerteza
sobre o desempenho dos IGRA’s em populações de indivíduos
imunocomprometidos. O objectivo foi analisar a concordância de
resultados, os casos discordantes e os factores de risco relacionados
com a discordância, nos testes in vitro Quantiferon-TB ®Gold e
Spot®.TB, em indivíduos infectados com VIH ou doentes com AR,
no âmbito do rastreio de infecção por Mycobacterium tuberculosis.
De Janeiro de 2007 a Dezembro de 2011, todos os doentes com
artrite reumatóide ou infecção por VIH orientados para o CDP
de Vila Nova de Gaia, ﬁzeram os dois testes IGRA no decorrer do
rastreio. Utilizou-se a medida de concordância Kappa para estudar
a concordância entre os resultados dos exames de diagnóstico em
estudo. O estudo englobou apenas indivíduos adultos (n = 71). A
idade média observada foi de 45,9 anos. Os indivíduos com AR
representaram 54,9% (n = 39) dos indivíduos em estudo, dos quais,
79,5% (n = 31) estavam sob efeito de medicação imunossupressora.
Os indivíduos com VIH representaram 45,1% (n = 32), e destes,
obteve-se informação acerca do estado imunológico do indivíduo,
em 53,1% (n = 17) dos indivíduos. Da totalidade dos indivíduos,
a proporção de resultados indeterminados obtidos pelos testes
Quantiferon-TB®Gold foi de 8,5% dos indivíduos, enquanto com o
teste T-Spot®.TB foi de 7,0%. A concordância dos resultados entre
os IGRA’s, Quantiferon-TB® Gold e T-Spot®.TB, foi moderada nos
indivíduos VIH (Kappa = 0,493), e elevada nos indivíduos com
AR (Kappa = 0,748) A discordância nos resultados obtidos pelos
IGRA’s, ocorreu em sete indivíduos, dos quais três em indivíduos
com infecção VIH e quatro em indivíduos com AR. Os resultados
encontrados sugerem que o estado de comprometimento
imunológico do indivíduo parece estar relacionado com o
maior número de resultados indeterminados obtidos pelos
IGRA’s, relativamente descrito noutros estudos em indivíduos
imunocompetentes. Nos indivíduos imunocomprometidos
onde era esperado um resultado positivo, houve uma melhor
resposta diagnóstica com o teste T- Spot ®.TB, o que sugere um
menor número de resultados falsos negativos obtidos por este
teste e uma menor influência do estado de comprometimento
imunológico do indivíduo sobre o seu desempenho, relativamente
ao obtido com o Quantiferon- TB® Gold. Contudo, em indivíduos
imunocomprometidos, a proporção de resultados positivos obtidos
por cada um dos testes sugere que as diferenças de desempenho
entre os três testes são diminutas e inconclusivas.
Palavras chave: IGRA’s (Testes de diagnóstico in-vitro para
doseamento do interferon-gamma). TB latente (Tuberculose
latente).
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TESTE IGRA NO DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE
EXTRAPULMONAR
T. Gomes1,2, M. Mário2, F. Calvário2, A. Carvalho2,3, R. Duarte2,3,4
1

Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro, EPE. 2Centro de Diagnóstico Pneumológico de Vila
Nova de Gaia. 3Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de Vila
Nova de Gaia/Espinho, EPE. 4Serviço de Higiene e Epidemiologia.
Faculdade de Medicina. Universidade do Porto.
Introdução: Os testes IGRA estão amplamente aplicados no estudo
da tuberculose infecção latente. Perante suspeita de tuberculose
activa, tem-se proposto que estes actuem como orientadores:
um teste positivo confirma memória imunológica adaptativa ao
Mycobacterium tuberculosis e teoricamente um resultado negativo
permitiria excluir o mesmo (sendo infecção a condição necessária
prévia a doença, poderia excluir doença). Estes resultados têm
sido controversos. Os autores apresentam os resultados do teste
IGRA como auxiliadores no estudo de tuberculose extrapulmonar,
particularmente na sua exclusão.
Objectivo: Avaliar o valor preditivo negativo (VPN) e o valor
preditivo positivo (VPP) do teste IGRA no diagnóstico da tuberculose
extrapulmonar.
Métodos: Análise de todos os casos de suspeita de tuberculose
extrapulmonar seguidos no CDP de Vila Nova de Gaia a quem foi
efectuado teste IGRA. Considerou-se diagnóstico de tuberculose
extrapulmonar perante resultado histológico compatível e
identiﬁcação de Mycobacterium tuberculosis.
Resultados: Foram analisados 12 processos clínicos, dos quais
76,9% (n = 10) eram do sexo feminino e 26,1% (n = 2) do sexo
masculino. A média de idades foi de 52,7 anos (mín: 30 anos; máx:
82 anos). As suspeitas diagnósticas iniciais eram de tuberculose
ganglionar (n = 4), intestinal (n = 4), óssea (n = 2), urinária (n = 2)
e 1 caso de envolvimento pleural. O estudo efectuado incluiu
exames imagiológicos (radiografia, tomografia computorizada
e ecografia), pesquisa de bacilo-álcool ácido resistente, em
todos os indivíduos, tanto em produtos biológicos (urina, líquido
pleural, pús profundo) como em peça histológica (ganglionar e
mucosa intestinal), exame anatomo-patológico (n = 5) e exame
cultural para micobactérias (n = 11). Em 53,8% (n = 7) dos casos
confirmou-se o diagnostico de tuberculose: intestinal (n = 2),
ganglionar (n = 2), pleural (n = 1), urinária (n = 1) e óssea (n = 1).
Em 46,2% (n = 6) dos casos não se confirmou o diagnóstico. O
teste IGRA teve um VPP de 71,4%, e VPN de 66,7% com uma
Sensibilidade de 71,4% e Especiﬁcidade de 66%.
Conclusões: Nesta amostra, um resultado de teste IGRA negativo
não permitiu excluir o diagnóstico de tuberculose e um resultado
positivo não permitiu conﬁrmar o mesmo.
Palavras chave: IGRA. Tuberculose extrapulmonar.

DOENÇA DE CROHN E TUBERCULOSE INTESTINAL –
DESAFIO DIAGNÓSTICO
R. Rolo, S. Campainha, F. Calvário, M. Mário, A. Carvalho,
R. Duarte
Centro de Diagnóstico Pneumológico de Vila Nova de Gaia.
Introdução: A distinção entre doença de Crohn e tuberculose
intestinal é um desafio diagnóstico uma vez que apresentam
aspectos clínicos, radiológicos, endoscópicos e histológicos
simelhantes. O diagnóstico deﬁnitivo é, portanto, extremamente
importante, de forma a evitar potencial toxicidade de terapia
anti-tuberculosa desnecessária ou tratamento imunossupressor
em doentes com TB intestinal. A avaliação anatomo-patológica
complementada com estudo micobacteriológico, incluindo testes
de ampliﬁcação de ácidos nucleicos, é fundamental no diagnóstico
diferencial.

63
Métodos: Realizada coorte retrospectiva desde 2008. Incluídos
doentes com doença de Crohn, elegíveis para terapêutica
imunossupressora e anti-TNF, enviados para um Centro de
Diagnóstico Pneumológico para rastreio de tuberculose, de
acordo com as normas publicadas pela TBNET. O protocolo de
incluía questionário de sintomas, teste tuberculínico (PPD RT23),
teste IGRA e radiograﬁa de tórax. Dados demográﬁcos, clínicos,
laboratoriais, características histológicas e os resultados do rastreio
foram registados. O exame histológico da biópsia endoscópica
foi, sempre que possível, revisto e complementado com exame
directo, teste de amplificação de ácidos nucleicos e, em casos
recém-diagnosticados, exame cultural, de forma a excluir TB
intestinal.
Resultados: Incluídos 47 doentes com doença de Crohn; 51% do sexo
feminino e idade média de 38 anos de idade. A maioria (n = 34; 72%)
foi referenciada para rastreio de TB antes de iniciar terapêutica
anti-TNF. A revisão de biópsias endoscópicas foi possível em 25
(53%) indivíduos. Essa revisão incluiu características microscópicas,
exame directo, teste de ampliﬁcação de ácidos nucléicos e exame
cultural em biopsias recentes. Dois (8%) casos de TB intestinal
foram diagnosticadas por este processo, um com baciloscopia
positiva, outro com teste de ampliﬁcação de ácidos nucleicos e
cultura positivos. Ambos começaram tratamento anti-bacilar.
Doentes elegíveis para a terapia imunossupressora obtiveram
três resultados diferentes: em 21 foi diagnosticada TB infecção
latente e iniciaram tratamento com 9 meses de isoniazida; em
dois doentes foi diagnosticada TB intestinal; 24 indivíduos tiveram
rastreio negativo e puderam iniciar tratamento anti-TNF. Nenhum
dos 27 doentes que iniciaram terapêutica anti-TNF desenvolveu TB
activa.
Conclusões: A investigação de doentes com suspeita de doença
de Crohn deve incluir sempre o diagnóstico diferencial com TB
intestinal. A inclusão do exame directo, testes de amplificação
de ácidos nucleicos e da cultura no exame anátomo-patológico de
biópsias endoscópicas assume um papel fundamental nesse sentido.
Estes procedimentos são actualmente prática habitual no nosso
Centro de Diagnóstico Pneumológico, no rastreio de doentes com
suspeita de doença de Crohn.
Palavras chave: Doença de Crohn. Tuberculose intestinal.
Rastreio.

FACTORES ASSOCIADOS À CONVERSÃO DA MICROSCOPIA
DA EXPECTORAÇÃO NOS DOENTES COM TUBERCULOSE
PULMONAR
J. Vale1, L. Andrade2
1

Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE
(Director: Dr. Simões Torres). 2Centro de Diagnóstico
Pneumológico de Viseu.
Introdução: A conversão da microscopia e da cultura da
expectoração são indicadores importantes da efectividade do
tratamento e da contagiosidade dos pacientes.
Objectivo: Avaliar os factores que influenciam a conversão
da microscopia e da cultura da expectoração aos 2 meses de
tratamento.
Pacientes e métodos: Estudo retrospectivo dos pacientes seguidos
no Centro de Diagnóstico Pneumológico de Viseu, entre Janeiro de
2005 e Dezembro de 2009. Foi realizada a consulta dos processos
clínicos e pesquisa de dados no SVIG-TB. Foram incluídos os doentes
com pelo menos uma microscopia da expectoração positiva para
bacilos ácido-alcool resistentes e com cultura positiva para
Mycobacterium tuberculosis complex.
Resultados: Foram incluídos 91 doentes (74 sexo masculino e
17 sexo feminino). A média de idades foi de 47,8 anos ± 17,2 anos.
Dos factores de risco associados salientam-se: infecção pelo HIV
(6,6%, n = 6), toxicodependência (7,5%; n = 7) e imunossupressão
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farmacológica (3,3%; n = 3). A radiografia de tórax mostrava
lesões cavitadas em 46 doentes (50,6%). A média de tempo desde
o inicio do tratamento até à conversão das microscopias foi de
4,9 ± 5,9 semanas. A microscopia foi negativa aos 2 meses de
tratamento em 78 doentes (85,4%) e a cultura da expectoração
foi negativa em 51 pacientes (56,3%). Os factores associados à
ausência de conversão da microscopia e da cultura da expectoração
aos 2 meses de tratamento, foram a carga bacilar inicial elevada
(p = 0,008; RR = 11,0) e a presença de cavitação na radiograﬁa do
tórax (p = 0,022; RR = 4,4).
Conclusões: Neste estudo, na maioria dos pacientes (85,4%) houve
conversão da microscopia nos primeiros dois meses de tratamento.
A carga bacilar inicial elevada e a presença de cavitação na
radiografia do tórax foram os factores preditivos associados à
positividade da microscopia e da cultura da expectoração ao ﬁm de
2 meses de tratamento.
Palavras chave: Microscopia. Cavitação. Tuberculose pulmonar.

TUBERCULOSE PULMONAR LOBAR INFERIOR
L. Patrão, J.R. Silva, O. Gaspar
Medicina Interna, Medicina 2, Centro Hospitalar Tondela-Viseu.
Introdução: A tuberculose é uma doença de elevada incidência
e prevalência em Portugal. A base do diagnóstico da tuberculose
é a demonstração do agente etiológico por bacilosco¬pia das
secreções brônquicas e por cultura em meio selectivo. No entanto,
a ajuda preciosa da imagiologia deve ser sempre considerada.
De entre as várias formas de apresentação imagiológica da
tuberculose pulmonar, destacam-se as cavitadas, pneumónicas,
endo¬brônquicas, atípicas e miliares.
Caso clínico: Doente do sexo masculino com 44 anos com
antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e alcoolismo, internado
com diagnóstico de Pneumonia da comunidade com relatório
radiológico inicial levantando hipótese de se tratar de uma
pneumonia cavitada (consolidação lobo inferior direito, com
broncogramas aéreos e várias áreas cavitadas no seu interior, com
pequenos nódulos no segmento posterior do lobo superior direito e
ápico-posterior do lobo inferior, adenopatia paratraqueal direita).
O estudo cultural foi positivo para bacilos-ácido-álcool resistentes,
fazendo diagnóstico de tuberculose. A apresentação imagiológica
atípica desta forma de tuberculose com envolvimento do lobo
inferior é pouco comum e surge essencialmente em doentes com
co-morbilidades associadas (VIH, diabetes, alcoolismo).
Discussão:Os autores pretendem mostrar imagens de tuberculose
com envolvimento do lobo pulmonar inferior que, apesar de serem
menos comuns do que as formas radiológicas clássicas, assumem
particular relevância em doentes com co-morbilidades, como a
diabetes.
Palavras chave: Tuberculose pulmonar. Pneumonia cavitada.

TUBERCULOSE EXTRA-PULMONAR: IMPORTÂNCIA
DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
P.C. Mota1, N. Teixeira1, D. Sá2, R. Freitas2, M.C. Castro2,
M. Mota3, R. Duarte4,5
1

Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de São João, EPE.
Serviço de Ortopedia, Serviço de Neurorradiologia e Serviço
de Pneumologia; 3Unidade de Doenças Infecciosas, Serviço de
Medicina Interna, Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia/Espinho, EPE; 4Centro de Diagnóstico Pneumológico de Vila
Nova de Gaia, 5Departamento de Higiene e Epidemiologia,
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
2

Introdução: As manifestações osteo-articulares ocorrem em 1% a 2%
dos casos de tuberculose (TB), com atingimento frequente da coluna
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vertebral (50% dos casos). O seu diagnóstico resulta da associação
de características epidemiológicas, clínicas, laboratoriais, e
imagiológicas, contudo a sua conﬁrmação requer a realização de
exame micobacteriológico cultural da região afectada, de forma
a evitar um tratamento inadequado e consequente prognóstico
adverso.
Caso clínico: Os autores descrevem o caso de uma mulher de
53 anos de idade, trabalhadora rural, previamente saudável,
e com história de lombalgias, de intensidade crescente, com
6 meses de evolução. A doente foi submetida a ressonância
magnética da coluna vertebral lombar que revelou alteração do
comportamento de sinal a nível de L3-L4, preservação relativa
do disco intervertebral, e abcessos paravertebrais. Perante
a hipótese diagnóstica de doença granulomatosa, a doente
foi referenciada ao Centro de Diagnóstico Pneumológico. Na
avaliação foi excluída história de contactos com TB. Sem
evidência de manifestações clínicas do foro respiratório ou
constitucional. A telerradiograﬁa torácica realizada não revelou
alterações suspeitas de TB. Os testes tuberculínico (técnica
two-steps: 0 mm) e interferon-gamma release assay (IGRA) foram
negativos. A doente foi submetida a biopsia discal percutânea e
a análise microbiológica cultural do produto permitiu conﬁrmar
o diagnóstico de espondilodiscite por Brucella melitensis,
excluindo-se assim a etiologia bacilar do quadro clínico descrito.
Foi iniciada antibioterapia dirigida (doxiciclina 200 mg/dia e
rifampicina 600 mg/dia) com evolução clínica, laboratorial e
imagiológica favorável.
Discussão: A tuberculose e a brucelose constituem duas doenças
granulomatosas associadas a um grande polimorﬁsmo clínico. Com
este caso clínico, os autores pretendem salientar a importância
do diagnóstico diferencial entre estas entidades, através de um
elevado grau de suspeição e da necessidade de recurso a técnicas
de diagnóstico mais invasivas. Adicionalmente, pretendem enfatizar
a importância da negatividade conjunta do teste tuberculínico e do
IGRA, em indivíduos imunocompetentes, na exclusão de TB latente
ou doença.
Palavras chave: Tuberculose. Brucelose. Espondilodiscite.

TUBERCULOSE LATENTE NO ALGARVE-EXPERIÊNCIA
DE CINCO ANOS
H. Ramos, U. Brito
Serviço de Pneumologia, Hospital de Faro.
Introdução: Portugal tem uma prevalência de tuberculose
pulmonar(TP) superior à maioria dos países europeus. Na tentativa
de controlo da doença tem-se investido no diagnóstico e terapêutica
da tuberculose latente (TL).
Objectivo: Avaliação dos casos de TL no Algarve.
Doentes e métodos: Estudo retrospectivo (5 anos) dos casos de
TP e TL notificados pelo Formulário 1 (do Sistema de Vigilância
da Tuberculose) no Algarve. Relacionou-se o número de casos de
TP e o número de contactos rastreados/identiﬁcados e diagnóstico
de TL por concelho. Nas situações de TL avaliaram-se variáveis
demográficas, estado vacinal, prova tuberculínica, terapêutica
realizada e sua interrupção.
Resultados: Notificaram-se 592 casos de TP, identificaram-se
2006 contactos e rastrearam-se 1574. Houve 261 casos de TL
notiﬁcados, 142 no sexo feminino, média de idades 33,5 ± 20,8 anos,
10% em estrangeiros. A maioria dos casos de TL eram contactos
de doentes com TP. Os concelhos com maior e menor número de
casos de TL foram respectivamente Faro (n = 83) e Portimão (n = 3),
onde se rastrearam 253 e 176 contactos. Em 59,8% das situações
existia registo de BCG ou cicatriz vacinal. A prova tuberculínica
era superior a 15 mm em 56,3% dos casos. O esquema terapêutico
2HRZ utilizou-se em 80,4% dos casos. Houve 20 casos de interrupção
terapêutica justiﬁcada em 10 deles por toxicidade.
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Conclusões: A incapacidade de rastrear um número grande dos
contactos identiﬁcados provavelmente levará a um subdiagnóstico
de TL. A taxa de TL em Portimão relativamente aos indivíduos
rastreados está muito abaixo dos dados da literatura. O esquema
terapêutico mais usado (2 HRZ) abandonou-se em Portugal em
2010. A taxa de interrupção de terapêutica e a toxicidade associada
foram inferiores às descritas noutros estudos.
Palavras chave: Tuberculose latente. Tuberculose pulmonar.

ADENOPATIAS MEDIASTÍNICAS, QUE DIAGNÓSTICO?
C. Pacheco, J.F. Cruz, D. Alves, R. Rolo, L. Ferreira, J. Cunha
Hospital de Braga.
Introdução: As adenopatias mediastínicas, quer sejam associadas
ou não a outros achados clínicos e imagiológicos, constituem um
desaﬁo diagnóstico importante, uma vez que o seu aparecimento
pode dever-se a uma multiplicidade de patologias.
Caso clínico: Os autores descrevem um caso de uma doente
de 80 anos de idade, não fumadora, reformada, com
antecedentes de hipertensão arterial, dislipidemia e acidente
vascular cerebral sem sequelas. Internada em Outubro de
2010 por pneumonia com derrame pleural e adenopatias
pré-carinais. Líquido pleural com características de exsudado,
exame microbiológico e micobacteriológico negativos. Exame
microbiológico e micobacteriológico da expectoração negativos.
Submetida a terapêutica antibiótica com Amoxicilina/Ácido
Clavulânico e Azitromicina com melhoria clínica e imagiológica.
Manteve seguimento em consulta externa de Pneumologia,
com reavaliação imagiológica por TC cerca de um mês após a
alta, a revelar “adenomegalias mediastínicas paratraqueais
direitas, formando um conglomerado com cerc a de 3,5 cm
e adenomegalias no espaço paratraqueal retrocava e janela
a o r t o p u l m o n a r ” . C l i n i c a m e n t e a s s i n t o m á t i c a . Re a l i z o u
broncofibroscopia que mostrou ligeiro abaulamento da traqueia
por compressão extrínseca, com mucosa conservada. Exame
microbiológico e citológico de aspirado e lavado brônquicos
negativos. Realizada biópsia transtraqueal que não foi
conclusiva. Foi proposta broncoscopia rígida e bióspia brônquica
guiada por ecografia que a doente recusou. Em Abril de 2011,
recorreu ao Hospital de Braga por febre, anorexia, astenia e
melenas. Analiticamente com anemia de novo (Hb 9,6 g/dL).
Ficou internada para estudo. Realizou TC toracoabdominopélvico
que mostrou múltiplas adenopatias mediastínicas e extenso
padrão micronodular difuso no parênquima pulmonar, com
uma área de maior densificação no segmento anterior do lobo
superior direi to, com derrame pleural de pequeno volume à
direita. Endoscopia digestiva alta e baixa sem alterações.
Exame microbiológico e micobacteriológico de expectoração
novamente negativos. Realizou nova broncofibroscopia que
demonstrou abaulamento da traqueia. Aspirado brônquico com
exame directo positivo para bacilos álcool ácido resistentes.
Biópsia pulmonar transbrônquica mostrava inflamação
granulomatosa. Iniciou terapêutica antibacilar com melhoria
clínica significativa, apirexia sustentada e resolução dos
episódios de melenas. Exame cultural de aspirado brônquico
positivo para Mycobacterium tuberculosis complex sensível a
terapêutica antibacilar de primeira linha. A doente encontra-se
actualmente com bom estado geral, sem sintomas respiratórios
significativos, mantendo vigilância regular em consultas e
cumpre terapêutic a antibacilar.
Discussão: Embora não seja um diagnóstico raro, a tuberculose
mimetiza muitas vezes outros diagnósticos mais frequentemente
considerados. É importante manter um alto índice de suspeição,
uma vez que nem sempre as manifestações clínicas e radiológicas
mais frequentes são as apresentadas no dia-a-dia do clínico.
Palavras chave: Tuberculose pulmonar. Adenopatias.
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TUBERCULOSE, UM DIAGNÓSTICO DESAFIANTE A PROPÓSITO DE 3 CASOS CLÍNICOS
M. Saldanha Mendes, M.J. Valente, E. Magalhães,
I. Vicente, S. Valente
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE.
A tuberculose continua a ser um grande desafio, sobretudo ao
nível do diagnóstico e tratamento. O 18F-FDG PET tem sido muito
importante no diagnóstico, estadiamento e acompanhamento
de vários tipos de tumores. No entanto, outras doenças, quer
inflamatórias quer infecciosas, apresentam um aumento da
captação do FDG, diﬁcultando a diferenciação entre doença benigna
e maligna. De facto, a tuberculose é uma doença granulomatosa
causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que utiliza glicose
como fonte de energia, havendo uma captação aumentada de
FDG em concordância com as alterações anatómicas observadas
pela tomograﬁa computorizada. Os autores apresentam três casos
clínicos de tuberculose, semelhantes na sua forma de apresentação
e cujo diagnóstico diferencial com neoplasia pulmonar levou à
realização de PET/CT. A integração dos dados clínicos (pesquisa
negativa de micobactérias nos diversos líquidos biológicos),
radiológicos e a hipercaptação de FDG nas PET/CT tornou a hipótese
de neoplasia pulmonar a mais provável. Os três doentes acabaram
por ser submetidos a resseção cirúrgica das lesões nodulares. O
exame anátomo-patológico mostrou tratar-se de Tuberculose
Pulmonar. Os casos apresentados alertam para a interpretação
cautelosa dos exames, nomeadamente a análise dos resultados da
PET em países com elevada prevalência de tuberculose, e reforçam
o papel incontornável do exame histo-patológico na obtenção do
diagnóstico deﬁnitivo.
Palavras chave: Tuberculose. PET/CT.

IMPORTÂNCIA DO TESTE IGRA NA OPTIMIZAÇÃO
DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE LATENTE
C. António, L. Andrade, R. Saraiva
Centro de Diagnóstico Pneumológico de Viseu.
Introdução: A taxa de incidência de tuberculose em Portugal tem
vindo a aproximar-se de valores considerados de baixa incidência,
pelo que o desenvolvimento de estratégias de erradicação dos
casos de tuberculose latente assume um papel cada vez mais
preponderante na luta contra esta doença. O desenvolvimento dos
testes IGRA (Interferon Gamma Release Assays), permitiu evoluir
de forma mais segura no diagnóstico da tuberculose latente. O
presente trabalho tem como objectivo avaliar a importância do
teste IGRA no diagnóstico da tuberculose latente no sentido de
permitir uma melhor optimização do seu tratamento.
Métodos: Estudo retrospectivo com 154 doentes sem clínica ou
alterações radiológicas suspeitas de tuberculose doença activa,
que realizaram o teste IGRA, desde Janeiro de 2010 até Maio de
2011. Foram analisadas as variáveis: sexo, idade, factores de risco
para tuberculose, co¬morbilidades, nacionalidade, motivo para o
pedido do teste IGRA; resultado do teste IGRA, resultado da prova
de Mantoux, resultado do teste VIH e vacinação da BCG.
Resultados: A idade média dos doentes era de 33,7anos, 89 (57,8%)
não tinham comorbilidades, 13 (8,4%) eram provenientes de países
estrangeiros. Em 91 doentes (59,1%), o motivo para o pedido do
teste IGRA foi a prova de Mantoux positiva no contexto de rastreio
de contactos do caso índice de tuberculose, 45 doentes (29,2%)
eram candidatos a tratamento imunossupressor com terapêutica
biológica. Apenas 3 (1,9%) eram VIH positivo e 123 (79,9%) foram
vacinados com a BCG. Os valores do IGRA foram positivos em
44 doentes (28,6%). Veriﬁcou-se uma correlação positiva entre o
valor do IGRA e os valores da prova de Mantoux, com p = 0,471. Em
3 doentes (1,9%) a prova de Mantoux era negativa e o teste IGRA
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era positivo e em 78 (50,6%) de doentes a prova de Mantoux era
positiva e o teste IGRA era negativo.
Conclusões: A maioria dos doentes era homens portugueses, sem
comorbilidades nem factores de risco para tuberculose. A maioria
era VIH negativos e tinham sido vacinados com a vacina BCG. A
maior parte dos testes foram pedidos nos casos de prova de Mantoux
positiva no contexto de rastreio de contactos do caso índice de
tuberculose. A maioria dos doentes com teste IGRA positivo eram os
que apresentavam valores de prova de Mantoux mais elevada essa
correlação não teve signiﬁcado estatístico. Em 50,6% dos doentes
veriﬁcou-se prova de Mantoux positiva e teste IGRA negativo, foi
possível excluir a presença de tuberculose latente e portanto evitar
o tratamento. Em 1,9% de doentes a prova de Mantoux foi negativa
e o teste IGRA foi positivo, o que permitiu identiﬁcar doentes com
tuberculose latente que apresentavam um falso negativo na prova
de Mantoux. De acordo com o trabalho realizado conclui-se que
o teste IGRA permitiu uma melhor identiﬁcação dos doentes com
tuberculose latente e dessa forma a optimização do seu tratamento.
Palavras chave: Tuberculose latente. Teste IGRA.

QUANTIFERON® - TB GOLD IN TUBE NOS CANDIDATOS
A ANTI-TNFa
G. Sequeira Silva1, M.V. Martins1, P Cravo Roxo2, A.L. Basílio2
1
2

Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Coimbra, EPE.
Centro de Diagnóstico Pneumológico de Coimbra.

Introdução: A reactivação de tuberculose latente é uma
complicação frequente da administração dos anti-TNFa. O uso
do teste tuberculina é controverso devido aos falsos negativos
frequentes nestes doentes uma vez que a maioria se encontra com
tratamento imunosupressor.
Objectivo: Analisar os testes de Interferon-Gamma Release
Assay (IGRA) realizados no laboratório do Centro de Diagnóstico
Pneumológico (CDP) de Coimbra para doente candidatos ao
tratamento com anti-TNFa, no período de Janeiro de 2010 a
Janeiro de 2011, em termos de dados demográﬁcos, dados clínicos
disponibilizados e comparar a performance do QuantiFERON®-TB
Gold in tube com o Mantoux na detecção de tuberculose latente.
Resultados: Realizaram o teste de Interferon-Gamma Release
Assay (IGRA) 20 indivíduos, 15% do sexo masculino e 85% do sexo
feminino, com média de idade de 40 ± 15 DP (min = 20 e máx = 68). A
proveniência da requisição era 25% do CDP, 10% da Oftalmologia do
Hospital Universitário de Coimbra (HUC) e 50% da Gastroenterologia
HUC, 10% da Dermatologia do Hospital Distrital da Figueira da Foz
(HDFF) e 5% da Medicina do HDFF. A informação do diagnóstico
não foi apresentada em 50% dos indivíduos. Dos diagnósticos, 20%
tinham doença inﬂamatória intestinal (DII), 25% doença reumática
e 5% doença ocular. O estado vacinal com BCG (Bacilo Calmette e
Guérin) era desconhecido em 45% e 55% eram vacinados. O teste
do vírus da imunodeﬁciência humana (VIH) era desconhecido em
45% e negativo em 55%. Realizaram Mantoux 60% dos indivíduos,
dos quais apresentavam intradermorreacção < 5 mm 25% dos
indivíduos e ≥ 5 mm 35%. Dos testes IGRA realizados, 85% foram
negativos, 10% foram positivos e 5% indeterminados. Considerando
apenas os testes IGRA nos indivíduos em que era conhecido o
teste de Mantoux, a concordância foi de 50%. Dos 7 doentes com
Mantoux > 5 mm, apenas um teve IGRA positivo. Nos doentes com
anergia ao Mantoux (5), todos tiveram IGRA negativo com resposta
ao mitogénio normal (> 10 UI/mL) na maioria.
Conclusões: Os resultados preliminares, embora limitados, sugerem
que o IGRA poderá ser útil no diagnóstico de tuberculose latente em
candidatos a anti-TNFa, quer para conﬁrmar Mantoux positiva, quer
em casos de suspeita de falsos negativos. Estudos futuros nesta
área são necessários para deﬁnir o papel do IGRA na decisão clínica
de tratamento da tuberculose latente nos candidatos a anti-TNFa.
Palavras chave: IGRA. Candidatos anti-TNFa.
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COMPARAÇÃO DO QUANTIFERON®-TB GOLD IN TUBE
ENTRE IMUNODEPRIMIDOS E IMUNOCOMPETENTES –
RESPOSTA DO MITOGÉNIO RELEVANTE?
G. Sequeira Silva1, M.V. Martins1, P Cravo Roxo2, A.L. Basílio2
1
2

Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Coimbra, EPE.
Centro de Diagnóstico Pneumológico de Coimbra.

Introdução: Existem dados limitados relativamente a performance
do QuantiFERON®-TB Gold in tube em doentes imunocomprometidos.
Na imunodeﬁciência uma resposta ao mitogénio diminuída pode, ao
contrário do Mantoux, permitir discriminar verdadeiros negativos
de ausência de resposta por imunosupressão.
Objectivo: Analisar os testes de Interferon-Gamma Release
Assay (IGRA) realizados no laboratório do Centro de Diagnóstico
Pneumológico (CDP) de Coimbra, no período de Janeiro de
2010 a Janeiro de 2011, em doentes com informação de
estado de imunocompetência e comparar a performance do
QuantiFERON®-TB Gold in tube entre indivíduos imunocompetentes
e imunodeprimidos, nomeadamente em relação à resposta ao
mitogénio.
Resultados: Existia informação sobre o estado de imunocompetência
em 185 indivíduos, 47% do sexo masculino e 53% do sexo feminino,
com média de idade de 39 ± 18 DP (min = 1 e max = 91). Trinta e
um por cento eram vacinados com BCG (Bacilo Calmette-Guerin).
O teste do vírus da imunodeﬁciência humana (VIH) era negativo
em 15% e desconhecido nos restantes. Existia informação sobre
o Mantoux em 89% dos doentes. Sessenta e nove por cento
dos testes foram pedidos para contactos próximos de casos de
tuberculose activa, em 0,5% em candidatos para imunosupressão
não especificada e 9% eram candidatos a anti-TNFa. Eram
imunodeprimidos 14% dos doentes. Catorze doentes realizavam
corticoterapia e/ou outros imunosupressores, 4 doentes tinham
artrite reumatóide (AR), 4 doentes tinham doença inflamatória
intestinal (DII) e 2 doentes tinham neoplasia. Comparando os
imunodeprimidos versus os imunocompetentes, verificou-se:
Mantoux ≥ 10 mm em 40% vs 92%; IGRA indeterminado em 8% vs
1%; concordância Mantoux/IGRA em 47% vs 20%; valor de Nil
0,11 ± 0,07 vs 0,19 ± 0,43; valor de mitogenio > 10 UI/mL em 72%
vs 93%; valor ag-Nil em IGRA positivo 3,96 ± 2,4 vs 3,9 ± 3,3 UI/ml.
Dos doentes com mitogenio < 0,5 UI/mL, dois doentes estavam
sob corticoterapia e eram candidatos a anti-TNFa; 1 doente tinha
neoplasia e outro era uma criança de 11 anos.
Conclusões: Os resultados indeterminados foram mais prevalentes
nos doentes imunodeprimidos, no entando a resposta ao mitogenio e
a perfomance em geral foi, na maioria, sobreponível ao dos doentes
imunocompetentes. Posto isto, mesmo nos imunodeprimidos, o
IGRA é útil para conﬁrmar intradermorreação (IDR) positiva ou se
suspeita de anergia ao Mantoux.
Palavras chave: IGRA. Imunodeprimido. Imunocompetente.

PROVA DA MARCHA DOS 6 MINUTOS, UM INSTRUMENTO
VALIOSO PARA DOENTES COM PATOLOGIA DO INTERSTÍCIO
PULMONAR
C. Pereira, D. Grencho, J. Pimentel, N. Marçal, M. Aguiar,
S. Moreira, J. Valença, A. Bugalho de Almeida
Laboratório de Fisiopatologia Respiratória, Serviço
de Pneumologia I, Hospital de Santa Maria Centro Hospitalar
Lisboa Norte.
Introdução: A prova da marcha dos 6 minutos é uma forma de
avaliação da capacidade funcional sub-máxima dos doentes, de
uma forma simples e fácil. Mede a distância percorrida numa
superfíce plana durante um período de 6 minutos e é utilizada
para avaliação da resposta ao tratamento e prognóstico numa
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série de patologias crónicas cardio-pulmonares. O objectivo foi
avaliar as PM6m realizadas no laboratório de função respiratória
de um hospital universitário e comparar sub-populações com o
mesmo diagnóstico. Apenas os doentes com diagnóstico anterior
de doença do interstício pulmonar foram incluídos, tendo sido
avaliadas e comparadas as características demográﬁcas, provas
de função respiratória e resultados da PM6m. A análise estatistica
foi realizada pela utilização do SPSS®. Os resultados da estatística
descritiva são apresentados sob a forma de valor médio ± desvio
padrão, o T-teste e correlação de pearson foram utilizados para
estudos comparativos.
Resultados: Entre Junho de 2008 e Dezembro de 2010 foram
realizados no nosso departamento 516 exames. De todos os
doentes avaliados, 201 apresentavam o diagnóstico de doença
do interstício pulmonar (38,9%). 74,6% mulheres, idade média
59,8 +-14,0 anos, IMC 26,8 ± 6,2 Kg/m 2, FEV 1 82,1 ± 22,9%,
FEV1/FVC 85,2 ± 25,4, FVC 85,2 ± 25,4%, DLCOsb 51,9 ± 17,3,
DLCO/VA-74,1 ± 19,2, T88 24,2% ± 31,6%, distancia percorrida
372,8 ± 90,8 metros (mts). Sem diferenças signiﬁ cativas entre
homens e mulheres. No entanto, detectamos uma correlação fraca
mas estatisticamente significativa entre os valores das provas
de função respiratória FEV1, FVC e DLCO sb e o T88 (r = -0,156,
p = 0,034; r = -0,245, p = 0,001; r = -0,528, p = 0,000 (p = 0,05)).
(Tabela 1).
Discussão: Neste estudo retrospectivo analisámos a PM6m como
marcador da capacidade física em doentes com doença do
interstício pulmonar. Não encontrámos diferenças signiﬁcativas
entre homens e mulheres em relação aos parâmetros analisados.
Detectámos uma correlação negativa fraca entre os parâmetros
avaliados das provas de função respiratória e a saturação de
oxigénio. No entanto, o objectivo primário do exame, a distância
percorrida, não se relacionou signiﬁcativamente com os parâmetros
estudados. Isto poderá sugerir que nas doenças do interstício
pulmonar o desempenho físico não está relacionado com as provas
de função respiratória nem com a saturação de oxigénio durante a
prova. O facto de este grupo de doentes muitas vezes apresentarem
envolvimento também hemodinâmico e muscular poderá justiﬁcar
este resultado.
Palavras chave: Prova Marcha 6min. Patologia do interstício
Pulmonar. Prova funcional respiratória.

PROVA DA MARCHA DOS 6 MINUTOS EM HOMENS
E MULHERES COM DPOC. HAVERÁ DIFERENÇAS?
D. Grencho, C. Pereira, N. Marçal, J. Pimentel, M. Aguiar,
R. Staats, S. Moreira, J. Valença, A. Bugalho de Almeida
Laboratório de Fisiopatologia Respiratória, Serviço de
Pneumologia I, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar
Lisboa Norte.
Introdução: A medição da capacidade de exercício é um elemento
fundamental na avaliação de doentes com patologia cardiopulmonar.
A prova da marcha dos 6 minutos (PM6M) dá-nos informação
relativamente à capacidade funcional, resposta à terapêutica e
prognóstico numa série de patologias cardio-pulmonares crónicas.
O objectivo foi avaliar as PM6m realizadas no laboratório de função
respiratória de um hospital universitário e comparar sub-populações
com o mesmo diagnóstico. Foram seleccionados doentes com
doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e foram avaliadas
as características demográﬁcas, provas de função respiratória e
resultados da PM6m. A análise estatistica foi realizada utilizando
o SPSS®. Os resultados da estatística descritiva são apresentados
sob a forma de média ± desvio padrão, o T-teste e correlação de
Pearson foram utilizados para os estudos correlacionais.
Resultados: Entre Junho de 2008 e Dezembro de 2010 foram
realizados no nosso departamento 516 exames. De todos os
doentes avaliados, 112 apresentavam o diagnóstico de DPOC
(21,7%). 60,4% homens, idade média 65,8 ± 9,55 anos, IMC
27,4 ± 7,0 Kg/m2, FEV 1 67,0 ± 26,5%, FEV1/FVC 57,4 ± 17,5, FVC
89,4 ± 20,7%, DLCO/VA-77,3 ± 25,9, T90 21,7% ± 33%, distancia
percorrida 357,3 ± 78,4 metros (m). Quando as variáveis foram
comparadas com T teste, foram encontradas diferenças signiﬁcativas
no IMC (t = 3,177, p = 0,002) a na distância alcançada (t = -2,245,
p = 0,027) entre homens e mulheres. Aplicando o teste de correlação
de Pearson foi encontrada uma correlação negativa fraca mas
estatisticamente signiﬁcativa entre T90 e FEV1 (r = 0,201, p = 0,0446)
e FEV1/FVC (r = -0,313, p = 0,002) respectivamente. (Tabela 2).
Discussão: Neste estudo retrospectivo com mais de 100 doentes
com DPOC, detectámos uma diferença estatisticamente
signiﬁcativa na distância alcançada e no IMC quando comparados
homens e mulheres. A diferença do IMC poderá ser o suficiente
para justiﬁcar esta diferença ou o resultado poderá indicar que a
resposta ﬁsiopatológica das mulheres (no caso alteração funcional
respiratória) poderá ser comparativamente mais grave levando a
uma diminuição da sua capacidade de exercício. Por outro lado,

Tabela 1
Idade
(anos)

IMC
(Kg/m2)

FEV1
(L)

FEV1/FVC
(L)

FVC
(L)

DLCO SB
DLCO VA
T88
mmol/min/kPa mmol/min/kPa (%)

Mulheres 58,2 ± 14,33 26,9 ± 6,4 81,1 ± 22,3 81,5 ± 10,5 84,2 ± 26,1 55,01 ± 16,5
n = 151
Homens 64,5 ± 11,9 26,4 ± 5,4 85,1 ± 24,9 76,1 ± 12,8 88,2 ± 23,1 50,8 ± 17
n = 50

Distancia
(metros)

71,8 ± 18,1

0,25 ± 0,31 366,85 ± 89,2

80,3 ± 20,9

0,21 ± 0,31 391,1 ± 94

Tabela 2 Análise descritiva apresentada em função do sexo
Idade
(Anos)
Mulheres 63,0 ± 9,4
n = 45
Homens 67,7 ± 9,2
n = 67

IMC
(kg/m2)

FEV1
(L)

FEV1/FVC
(L)

FVC
(L)

DLCO SB
DLCO VA
T90
mmol/min/kPa] mmol/min/kPa] (%)

Distancia
(metros)

29,9 ± 7,5 73,1 ± 25,4 64,7 ± 16,0 93,3 ± 22,1 62,9 ± 19,4

76,1 ± 24,7

0,22 ± 0,37 337,1 ± 71,7

25,9 ± 6,2 63,0 ± 26,6 52,6 ± 16,9 86,9 ± 19,5 59,5 ± 19,7

77,8 ± 26,7

0,21 ± 0,30 370,6 ± 80,2
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os resultados poderão também levar a pensar que as frases padrão
para o encorajamento durante a PM6m terão menos impacto nas
mulheres que nos homens o que poderá alertar para a necessidade
de algum cuidado na interpretação dos resultados.
Palavras chave: Prova marcha 6min. DPOC. Prova funcional
respiratória.

Discussão: Os resultados obtidos revelam que as manobras forçadas
durante a realização de uma espirometria induzem marcadas
alterações nos PHs. Em relação à respiração a volume corrente,
evidencia-se a presença de uma queda abrupta dos PHs durante a
realização da expiração forçada, podendo esta queda explicar os
episódios de síncope desenvolvidos durante a realização da manobra.
Palavras chave: Prova de função respiratória. Hipotensão
arterial. Débito cardíaco.

COMPROMISSO HEMODINÂMICO INDUZIDO PELA MANOBRA
DE EXPIRAÇÃO FORÇADA - A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
C. Pereira, R. Staats, D. Fernandes, D. Grencho, M. Aguiar,
S. Moreira, J. Valença, A. Bugalho de Almeida

I. Ladeira1, C. Ribeiro1, C. Martins2, T. Shiang1, A. Oliveira1,
D. Ferreira1, R. Lima1, M. Guimarães1

Laboratório de Fisiopatologia Respiratória, Serviço de
Pneumologia I, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar
Lisboa Norte.

Pneumologia (Dra. Bárbara Parente); 2Cardiopneumologia,
CH de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE.

1

Introdução: Tal como a manobra de Valsava, os testes de função
respiratória têm um efeito na função hemodinâmica. E muitos são
os doentes que se queixam de sensações pré-sincopais, durante
a realização de uma espirometria forçada. No entanto, existe
pouca informação acerca do impacto hemodinâmico das manobras
respiratórias forçadas.
Caso clínico: Indivíduo do sexo masculino, 77 anos, referenciado
para a consulta de Pneumologia do Hospital de Santa Maria,
pelo médico de família, com o diagnóstico de doença pulmonar
obstrutiva crónica (DPOC) tabágica. Ex-fumador com uma carga
tabágica de 20 unidades maço ano (UMA) e sem antecedentes de
doença cardíaca. A prova de função respiratória revela a presença
de uma alteração ventilatória obstrutiva de grau ligeiro com
insuﬂação pulmonar, negativa á prova de broncodilatção (American
Thoracic Society/European Respiratory Society 2005). Durante
a realização da manobra expiratória máxima lenta, o doente
desenvolve uma síncope, recuperando da mesma após estimulação
verbal. Na realização das manobras expiratórias máximas forçadas
veriﬁca-se a repetição da perda de consciência, descritas como
breves períodos de sono sem memória do acontecimento. As
alterações nos parâmetros hemodinâmicos (PHs) foram avaliadas
de forma não invasiva pelo método de “volume clamp” (Nexﬁn HD®)
durante as seguintes manobras de espirometria: volume corrente
e expiração máxima forçada. Os PHs estudados foram: pressão
arterial sistólica/diastólica (Psist/Pdiast), frequência cardíaca
(FC), débito cardíaco (DC), volume de ejecção (VE) e resistência
vascular sistémica (RVS) (Tabela).

Tabela Avaliação basal
PFR

%

FEV1/FVC
FVC
FEV1
ITGV
RV
TLC
Rtot
SGtot

55,34
106
78
148
166
127
157
45

VC (valor médio)
PFR (valor médio)
Valores mínimos

AVALIAÇÃO FUNCIONAL RESPIRATÓRIA EM DOENTES
COM HIPERTENSÃO PULMONAR

Introdução: A hipertensão pulmonar (HP) é uma doença de rápida
evolução, com uma elevada taxa de mortalidade, que se caracteriza
por pressões elevadas na artéria pulmonar e consequente falência do
ventrículo direito. A limitação física é uma característica importante
nos doentes com HP, de evolução progressiva, que frequentemente
não pode estimar-se apenas pela severidade da doença. Assim, são
necessárias medidas objectivas da capacidade de exercício, sendo
que, actualmente, podemos utilizar quer a prova da marcha de
6-minutos (PM6M), quer a prova de exercício cardiorrespiratória
(PECR) para melhor caracterização da doença (diagnóstico e
prognóstico), bem como para avaliação da resposta à terapêutica.
Métodos e objectivos: Análise retrospectiva, com caracterização
funcional respiratória, de um grupo de doentes com Hipertensão
Pulmonar, observados entre Janeiro de 2007 a Maio de 2011.
Análise e discussão dos resultados: no período de tempo analisado,
foram observados 51 doentes com HP (62,7% sexo feminino), com
idade média 63,3 anos (± 16,3). Destes, 36 foram submetidos a
cateterismo cardíaco direito, 20 iniciaram terapêutica especíﬁca e
6 faleceram neste período. Relativamente à classiﬁcação funcional
(NYHA), 2 classe I, 12 classe II, 34 classe III e 3 classe IV. Utilizando
a classiﬁcação de Dana Point 2008, 16 incluem-se no grupo 1, 8 no
grupo 2, 2 no grupo 3, 12 no grupo 4 e 13 doentes apresentavam
mais de uma causa para a sua HP.
Resultados: Funcionalmente, veriﬁcaram-se os seguintes valores:
FEV1 de 80,8% ± 25,0, FVC 85,4% ± 23,1, FEV1/FVC 78,1% ± 13,
DLCO 73,3% ± 22,5 TLC 97,3% ± 19,6 e RV 119,4% ± 27,9. Na P6M6
(realizada em 38 doentes, dos quais 32 à data de diagnóstico), foi
percorrida uma distância média de 389m ± 96 à data de diagnóstico,
com dessaturação média de 6% ± 4,9. A PECR em cicloergómetro, foi
realizada em 13 doentes, dos quais 7 foram submetidos ao exame
aquando do diagnóstico tendo-se obtido os seguintes resultados:
VO2 máx 19,1 ml/min/kg ± 3,1 (74,6% ± 13,9 do previsto), AT 46% ± 10,
VE/VCO2@AT 41,8 ± 6,9, pulso de O2 em pico 8,6 ml/bpm ± 1,6 e
VEmáx 57 ml/min ± 8 (73 ± 19% do MVV). Veriﬁcou-se uma correlação
positiva muito fraca entre classe funcional (NYHA) e dessaturação
na PM6M (r 0,17). A correlação encontrada entre classe funcional
e VE/VCO2@AT foi positiva moderada (r 0,48). Verificaram-se
correlações negativas da classe funcional e distância percorrida
na PM6M – muito fraca (r -0,05), DLCO – moderada (r -0,41) e
VO2 máximo na PECP – moderada (r -0,48). O VO2 máximo no PECR

PSist (mmHg)

PDiast (mmHg)

FC (bpm)

DC (L)

VE (ml)

RVS (dyn.s/cm5)

124
115 (± 23)
41

63
96 (± 20)
22

63
65 (± 23)
17

7.3
1,8 (± 2,3)
0.2

89
25 (± 24)
6

955
8.554 (± 7.859)
34.978

VC: parâmetros medidos a volume corrente estável. PFR; parametros medidos durante a manobra de expiração forçada. Valores mínimos: valores mínimos
durante a manobra de expiração forçada.
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apresentou correlação positiva forte com distância percorrida na
PM6M (R 0,78), e positiva fraca com a DLCO (R 0,34).
Conclusões: A utilização dos estudos funcionais para melhor
caracterização da HP, nomeadamente no estabelecimento do
diagnóstico, prognóstico e avaliação da resposta à terapêutica
instituída carece de mais investigação, parecendo, no entanto,
constituir uma boa forma de avaliar e fazer o seguimento destes
doentes. A PM6M é actualmente utilizada no seguimento dos
doentes com HP, todavia, e ao contrário do que esperávamos, não
encontramos relação signiﬁcativa entre a PM6M e a classe funcional.
A PECR revelou-se útil nestes doentes, já que encontramos
correlações signiﬁcativas entre diversos parâmetros do teste, como
VO 2 máximo e VE/VCO2@AT, quer com a classe funcional, quer
com a DLCO, o que reforça a validade da utilização do PECR como
auxiliar no diagnóstico e prognóstico de doentes com HP.
Palavras chave: Hipertensão pulmonar. PECR. PM6M.

EFEITOS IMEDIATOS E A LONGO PRAZO DA VENTILAÇÃO
NÃO INVASIVA DOMICILIÁRIA POR PRESSÃO POSITIVA
EM DOENTES COM CIFOESCOLIOSE
F. Soares Pires1, F. Coelho1, T. Pinto1, M. Sucena1, M. Gonçalves1,2,
J. Winck1,2
1

Serviço de Pneumologia, Hospital de São João. 2Faculdade
de Medicina, Universidade do Porto.

Introdução: A Ventilação Não Invasiva por Pressão Positiva (NIPPV)
domiciliária é o tratamento de eleição em doentes com insuﬁciência
ventilatória por cifoescoliose.
Objectivo: Determinar os efeitos imediatos e a longo prazo da
NIPPV em doentes cifoescolióticos.
Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo, incluindo
doentes cifoescolióticos com insuﬁciência respiratória tipo II e/ou
hipoventilação nocturna. Foi adoptado como critério de exclusão
a presença de doenças parenquimatosas pulmonares ou das vias
aéreas. Antes de iniciar NIPPV, os doentes foram submetidos a
uma adaptação à ventilação em regime de ambulatório, no sector
de Fisiopatologia Respiratória do Hospital de São João, e foram
avaliados os efeitos imediatos. Registaram-se os dados de adesão
dos doentes estudados. Os parâmetros clínicos e ventilatórios
a longo prazo foram avaliados e comparados com os parâmetros
iniciais. Foi realizada análise estatística emparelhada com modelos
univariados, usando SPSS v.18, com um nível de signiﬁcância de 5%.
Resultados: Foram identificados 22 doentes cifoescolióticos,
3 destes excluídos por doença parenquimatosa pulmonar ou das
vias aéreas. Foram incluídos 19 doentes, com uma idade média de
62,3 ± 12,7 anos. Os parâmetros ventilatórios iniciais mostraram
uma síndrome restritiva grave (CVF: 1,05 ± 0,49 L; 44,2 ± 22,3%).
Apresentaram uma PaO2 média de 65,3 ± 16,5 mmHg e PaCO2 de
53,5 ± 9,0 mmHg. Como efeitos imediatos, veriﬁcou-se um aumento
da saturação de O2 (88,3 ± 6,0 versus 96,6 ± 1,1%, p = 0,000), aumento
do volume corrente (213,3 ± 66,7 vs 402,8 ± 97,5 mL, p = 0,001),
decréscimo da frequência respiratória (25 ± 5 vs 17 ± 3 cpm,
p = 0,000) e dos níveis de CO2 (54,4 ± 12,4 vs 45,7 ± 13,3 mmHg,
p = 0,001). Após a adaptação, os doentes iniciaram NIPPV
domiciliária, com pressão positiva bi-nível (BiPAP) em 73,7% e
ventilação volumétrica em 26,3%, a maioria sob interface nasal
(64,7%). A duração da NIPPV foi entre 1 mês e > 10 anos. A adesão
média diária foi superior a 4h em todos os doentes estudados. Como
efeitos da NIPPV a longo prazo, veriﬁcou-se aumento da saturação
de O2 (86,9 ± 5,4 vs 95,1 ± 2,4%, p = 0,001) e redução nos níveis de
CO2 (52,8 ± 9,5 vs 40,5 ± 5,3 mmHg, p = 0,001).
Conclusões: A NIPPV tem benefícios a curto e a longo prazo e é
bem aceite por esta população de doentes.
Palavras chave: Cifoescoliose. Ventilação não invasiva.
Insuﬁciência ventilatória.
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PAPEL DA VNI NO PERÍODO PERIOPERATÓRIO
DE DOENTES DO FORO NEUROMUSCULAR
A. Machado1, M.J. Guimarães2, N. Lages1, C. Correia1
1

Anestesiologia; 2Pneumologia, CHAA, Hospital de Guimarães.

Introdução: Os doentes com doença neuromuscular, pela diminuição
da força muscular respiratória, pela tosse ineﬁcaz e pela acumulação
de secreções orofaríngeas, possuem risco elevado de falha na
extubação orotraqueal após ventilação com pressão positiva, sendo
por isso considerados doentes de elevado risco para anestesia
geral, situação condicionantes à realização de intervenções
cirúrgicas nestes doentes. São, ainda, habitualmente doentes com
co-morbilidades associadas, o que os torna candidatos preferenciais
a técnicas de anestesia loco-regional. Adicionalmente, dada a
eﬁcácia demonstrada da ventilação não invasiva (VNI) associada
às técnicas de tosse assistida nas doenças neuromusculares, estas
deverão ser continuadas no período-perioperatório nos doentes que
já se encontrem previamente a realizar VNI, simpliﬁcando desta
forma quer o acto cirúrgico quer o anestésico.
Caso clínico: Mulher, 71 anos, com risco anestésico ASA III (miosite
de corpos de inclusão, hipertensão arterial e ﬁbrilação auricular),
com BiPAP no domicílio (18h/dia) proposta para cifoplastia por
fractura T11-T12, acidental. Foi realizada anestesia epidural
torácica a nível de T12-L1 com a doente em decúbito ventral.
Manteve durante toda a intervenção cirúrgica ventilação por BiPAP
com máscara nasal nas pressões de 5 cm de H2O de EPAP e 18 cm de
H2O de IPAP, em módulo espontâneo-temporizado (ST). Não houve
necessidade de técnicas de tosse assistida no intra-operatório,
facto atribuído à sua extensa utilização no pré-operatório. Não
ocorreram episódios de dessaturação, dispneia ou acumulação de
secreções. A doente permaneceu hemodinamicamente estável e
com SatO2 > 97%, ao ar ambiente, ao longo de todo o procedimento
(cerca de 120 minutos).
Discussão: A anestesia epidural ao evitar a manipulação da via
aérea oferece inúmeras vantagens em doentes com patologia
neuromuscular com necessidade de serem submetidos a
intervenções cirúrgicas.
Palavras chave: VNI. Doentes. Neuromusculares. Anestesia.

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA NO SÍNDROME
CORONÁRIO AGUDO: PREVALÊNCIA E PROGNÓSTICO
S. Silva, I. Sanches, F. Caetano, P. Mota, J. Moita
Serviço de Pneumologia, Hospital de Santarém, EPE.
Serviço de Pneumologia; Serviço de Cardiologia,
Centro Hospitalar de Coimbra, EPE.
Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e o
Síndrome Coronário Agudo (SCA) são duas doenças prevalentes que
se encontram frequentemente associadas. Para além dos vários
factores de risco que partilham, a inﬂamação sistémica tem sido
apontada como base etiológica comum. Apesar desta associação, é
escassa a informação na literatura sobre a prevalência de DPOC em
doentes com SCA e o seu impacto no prognóstico.
Objectivo: Avaliar a prevalência de DPOC (critérios clínicos
e funcionais GOLD) em doentes com SCA sobreviventes e sua
caracterização; avaliar o impacto da DPOC nos outcomes dos
doentes com SCA internados numa Unidade de Cuidados Intensivos
Coronários (UCIC).
Material e métodos: Foram realizados os seguintes procedimentos:
a) avaliação clínico-funcional respiratória dos doentes com
SCA sobreviventes internados numa UCIC de Março a Agosto de
2010 baseada na revisão de ﬁcheiros clínicos e realização de Estudo
Funcional Respiratório (EFR), incluindo curvas de débito-volume
(espirometria), volumes pulmonares, difusão alvéolo-capilar e
gasometria; b) realização de um registo de caracterização do
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evento coronário, a sua evolução, as complicações e as principais
comorbilidades associadas; c) comparação dos outcomes dos doentes
com SCA com e sem DPOC. Os dados foram tratados estatisticamente
em SPSS, utilizando o test t Student para comparação de variáveis
contínuas e testes x2 para variáveis categóricas.
Resultados: Analisados 112 doentes, 87 do sexo masculino (77,7%),
com idade média de 66,1 anos (SD: 13,2). A prevalência de DPOC
foi de 21,4% (24 dos 112 doentes). Destes, apenas dois doentes
tinham efectuado previamente EFR e conheciam o diagnóstico. Dos
24 doentes com o diagnóstico de DPOC 20 foram do sexo masculino
(83%), com idade média de 72,3 anos (SD: 11,4) e fumadores ou
ex-fumadores em 7 casos (29%). Em termos de EFR apresentavam um
FEV1 médio de 74,9%. Dos vários parâmetros analisados e comparando
os dois grupos, os doentes com DPOC apresentaram: uma idade média
superior (71,6 vs 64,6 anos, p = 0,021); a nível ecocardiográﬁco um
aumento das dimensões da aurícula esquerda (43,3 vs 39,3 cm2,
p = 0,004); uma terapêutica em ambulatório incluindo aspirina mais
frequente (54,2% vs 27,2%, p = 0,0013) e à data do SCA um score
na classificaçã o de Killip mais grave (p = 0,005). Relativamente
a outros scores de gravidade analisados e outcomes destes
doentes, nomeadamente tempo de internamento e complicações
intra-hospitalares verificaram-se também piores resultados nos
doentes com DPOC, embora sem signiﬁcado estatístico.
Conclusões: A prevalência de DPOC nos doentes com SCA
internados na UCIC foi de 21,4% correspondendo a 24 doentes dos
quais apenas dois conheciam previamente este diagnóstico. Os
doentes com DPOC apresentaram um maior compromisso cardíaco
à data do SCA traduzido por um score na classiﬁcação de Killip mais
grave. Os outcomes dos doentes com SCA com DPOC revelaram-se
tendencialmente piores.
Palavras chave: DPOC. SCA.

SHRINKING LUNG SYNDROME EM DOENÇA MISTA
DO TECIDO CONJUNTIVO – CASO CLÍNICO
E. Silva1, J. Cemlyn-Jones1, M. Couto2, A .Simões Torres1
1
Serviço de Pneumologia; 2Serviço de Reumatologia,
H. S. Teotónio, EPE–Viseu.

Introdução: O Shrinking lung syndrome (SLS) é uma entidade de
etiologia não esclarecida, caracterizada por dispneia não explicada
por outra doença ou complicação cardiopulmonar, padrão funcional
restritivo e elevação do hemidiafragma na ausência de doença
pleuroparenquimatosa subjacente.
Caso clínico: Mulher de 42 anos com doença mista do tecido
conjuntivo diagnosticada há 4 anos que recorreu à consulta com
quadro clínico com 3 semanas de evolução de dispneia progressiva
e fadiga. Sem patologia respiratória conhecida. Ao exame objectivo
apresentava uso da musculatura respiratória acessória e diminuição
global do murmúrio vesicular com hipoxémia ligeira na gasometria
arterial. O estudo funcional respiratório mostrou um padrão
restritivo com diminuição da pressão inspiratória máxima e pressão
expiratória máxima normal. Imagiologicamente apresentava
uma elevação da hemicúpula diafragmática direita sem causa
aparente. Outras patologias foram excluídas, estabelecendo-se o
diagnóstico de SLS. Iniciou tratamento com corticóides, aminoﬁlina
e beta-2 agonistas inalados com boa evolução.
Discussão: Apesar da associação entre DTCs especíﬁcas e algumas
complicações pulmonares a sua sobreposição é frequente. O SLS
tem sido descrito associado ao lúpus eritematoso sistémico; a sua
prevalência exacta não é conhecida com poucos casos descritos
na literatura. O SLS associado a outras DTCs é ainda mais raro.
Contudo, a sua detecção precoce e tratamento adequado podem
diminuir a morbilidade associada a esta síndrome.
Palavras chave: Shrinking lung syndrome. Doença mista
do tecido conjuntivo. Elevação do hemidiafragma.
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SARCOIDOSE: DA REMISSÃO À CRONICIDADE
C. Ferreira, L. Fernandes, A. Arrobas, M.Y. Martins,
F. Barata
Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de Coimbra (CHC),
EPE.
Introdução: A sarcoidose é uma doença de causa desconhecida,
caracterizada pela presença de granulomas epitelióides sem
caseiﬁcação. Tem apresentação clínica variável de assintomática
até envolvimento multissistémico, sendo o pulmão atingido em
cerca de 90% dos casos.
Objectivo: Caracterizar a apresentação clínica, bioquímica,
radiológica e histopatológica e função pulmonar à altura do
diagnóstico de sarcoidose.
Métodos: Estudo retrospectivo dos processos clínicos de doentes
seguidos em Consulta de Patologia Profissional Respiratória e
do Interstício do CHC, entre 2006 e 2011, com diagnóstico de
Sarcoidose. Avaliados dados clínicos, bioquímicos, radiológicos,
anátomo-patológicos, função pulmonar e terapêutica na altura do
diagnóstico assim como evolução clínica.
Resultados: Incluídos 55 doentes seguidos em consulta, 58% do
sexo feminino, com idade média na altura do diagnóstico de 39,4
(± 12,5) anos, 58% com idade entre 20 e 40 anos. Idade média
actual de 47,1 (± 13,0) anos, com tempo médio de seguimento
em consulta de 6 anos e 4 meses. No momento do diagnóstico,
7% dos doentes encontrava-se assintomático, apresentando
apenas alterações radiológicas. Dos doentes sintomáticos, 35%
apresentava exclusivamente sintomas torácicos, 8% apenas
manifestações extra-torácicas e 57% associação de sintomas
torácicos e extra-torácicos. Dos sintomas torácicos, a dispneia
foi o mais frequente (71%), seguido por tosse (41%) e pieira
(18%). As manifestações extra-torácicas mais frequentes foram:
emagrecimento (22%), alterações cutâneas (20%) e artralgias
(14%). Noventa e seis por cento dos doentes realizaram provas
funcionais respiratórias no momento do diagnóstico, não se tendo
observado alterações em 22%. Veriﬁcou-se alteração ventilatória
obstrutiva em 28%, restritiva em 11% e mista em 11%. A capacidade
de difusão do monóxido de carbono encontrava-se diminuída em
58%. Veriﬁcou-se aumento da enzima conversora de angiotensina
sérica em 64%, com valor médio de 77,0 U/L. Dos doentes que
realizaram lavado broncoalveolar, 68% apresentava alveolite
linfocítica e relação linfócitos CD4/CD8 superior a 3,5. Obtida
confirmação anátomo-patológica em 62%, dos quais 71% por
biópsia pulmonar transbrônquica, 26% por biópsia cirúrgica por
mediastinoscopia e 3% por biópsia de lesão cutânea. Quanto à
classiﬁcação radiológica, 31% dos doentes apresentava Sarcoidose
estadio I, 44% estadio II, 22% estadio III e 3% estadio IV. Nenhum
doente apresentou radiograﬁa de tórax normal no momento do
diagnóstico. Iniciada corticoterapia sistémica em 58% dos doentes,
tendo sido associado outro imunossupressor em 13%. Ocorreu
evolução para a cronicidade em 78%, na maioria doentes com
manifestações extra-torácicas. Nos doentes com Síndrome de
Löfgren veriﬁcou-se maior remissão da doença.
Conclusões: A maioria dos doentes, adultos jovens, apresentava
sintomatologia respiratória à data do diagnóstico. A imagiologia
revelou-se um exame fundamental no diagnóstico. Os
marcadores laboratoriais e funcionais de actividade mostraram
igualmente importância diagnóstica. Foi obtida confirmação
histológica na maioria dos doentes. Um quarto dos doentes
apresentava estadios mais graves da doença mas uma
percentagem superior apresentou evolução para a cronicidade. A
corticoterapia sistémica foi a terapêutica mais utilizada. Assim,
a sarcoidose é uma doença com vários fenótipos e gravidade,
consequentemente com distintas abordagens, no entanto, há
exames sistemáticos e essenciais no algoritmo de diagnóstico e
seguimento.
Palavras chave: Sarcoidose. Diagnóstico. Cronicidade.
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INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DE NOVO E SARCOIDOSE
ASSOCIADA AO TRATAMENTO COM INFLIXIMAB
N.S. Marçal, M. Aguiar, A.C. Mendes, A. Bugalho de Almeida
Serviço de Pneumologia 1, Hospital de Santa Maria,
Centro Hospitalar Lisboa Norte.
A terapêutica com Inﬂiximab está associada a bons resultados no
tratamento de determinados doentes com sarcoidose, contudo,
tal como em outras novas terapêuticas, o seu uso na prática
clínica leva ao aparecimento de efeitos adversos até então
desconhecidos. Apesar de inicialmente se acreditar que o TNFa
desempenhava um papel na evolução e progressão da insuﬁciência
cardíaca, o estudo ATTACH não demonstrou benefício na utilização
da terapêutica anti-TNFa nesta patologia. Actualmente há vários
trabalhos que evidenciam uma tendência para o aumento da
incidência de insuficiência cardíaca em doentes submetidos a
terapêutica anti-TNFa, no entanto, nenhum demonstrou que esta
fosse estatisticamente signiﬁcativa. Os autores descrevem o caso
clínico de uma doente de 59 anos com sarcoidose pulmonar e ocular
que foi inicialmente submetida a tratamento com Ciclosporina
e Prednisolona, contudo devido ao aparecimento de efeitos
adversos intoleráveis fui submetida a terapêutica com Inﬂiximab.
Poucos meses após o seu início, a doente apresentou quadro de
insuﬁciência cardíaca de novo, documentado por ecocardiograﬁa
(dilatação do ventrículo esquerdo, hipocinésia generalizada e uma
fracção de ejecção de 19%). Foi excluída doença coronária, bem
como envolvimento cardíaco pela sarcoidose. Os autores crêem que
existe uma ligação entre o aparecimento de insuﬁciência cardíaca
de novo e o uso de Inﬂiximab nesta doente. Este é o primeiro caso
descrito na literatura de um doente com sarcoidose a manifestar
este efeito adverso.
Palavras chave: Sarcoidose. Inﬂiximab. Insuﬁciência cardíaca.

SARCOIDOSE CARDÍACA, AS INCERTEZAS MANTÊM-SE...
A PROPÓSITO DE 3 CASOS CLÍNICOS..
N.S. Marçal, J. Pimentel, M. Aguiar, A.C. Mendes,
A. Bugalho de Almeida
Serviço de Pneumologia I, Hospital de Santa Maria, CHLN.
A sarcoidose é uma doença multissistémica caracterizada pela
formação de granulomas em diversos órgãos. Os principais atingidos
são os pulmões e gânglios torácicos contudo nenhum órgão é
poupado. A incidência documentada do envolvimento cardíaco é
de 4-5%, no entanto, estes números são consideravelmente mais
elevados quando confrontados com os resultados de autópsias onde
rondam os 20-25%. Os autores apresentam 3 casos de sarcoidose
que nos chamam a atenção para a variabilidade na apresentação
clínica, evolução da doença, resposta ao tratamento e reforçam
a incerteza da terapêutica a longo prazo. Todos os doentes
apresentavam granulomas nas biópsias, níveis elevados de ECA e
cálcio, diminuição da DLCO e envolvimento pulmonar em estádio
II-III. O primeiro doente tinha 74 anos, encontrava-se assintomático
e foi diagnosticado na sequência de alterações radiográﬁcas. Devido
à presença no ecocardiograma de hipertroﬁa do VE e elevação da
PSAP (46 mmHg), foi recentemente submetido a RMN cardíaca que
foi compatível com envolvimento pela sarcoidose. Encontra-se
sob corticoterapia há 2 anos. A segunda doente, de 53 anos, com
sarcoidose pulmonar estádio III referia tosse à apresentação tendo
sido tratada com corticóide e metotrexato. Foi ainda submetida
durante 1 ano a tratamento com inﬂiximab por doença pulmonar
não controlada. Apesar de ter ecocardiograma e holter-24h
normais, realizou RMN cardíaca por queixas de dispneia de
esforço e fadiga que conﬁrmou envolvimento cardíaco. O terceiro
doente, de 41 anos, apresentou-se com febre e perda ponderal. O
holter-24h demonstrou inúmeras extrassístoles supra-ventriculares

71
e ventriculares com condução aurículo-ventricular aberrante e o
ecocardiograma evidenciava função sistólica global moderadamente
comprometida. A PET foi compatível com envolvimento cardíaco
pela sarcoidose. O doente ainda se mantém sob corticoterapia
passados 12 meses apresentando melhoria clínica e um holter-24h
e ecocardiograma quase normais. A conﬁrmação do envolvimento
cardíaco é difícil dado que os granulomas podem estar presentes
sem evidência clínica. A sarcoidose, sendo uma doença inﬁltrativa,
tem uma predilecção para afectar o sistema condutor. Diversos
doentes referem palpitações e sensação de “falha cardíaca”
contudo nem todos têm evidência de sarcoidose na PET ou RMN
cardíaca e são tratados sintomaticamente com beta-bloqueantes.
Na nossa clínica apenas os doentes com evidência imagiológica de
envolvimento cardíaco são submetidos a corticoterapia em alta
dose que é progressivamente diminuída. Concluindo, salientamos
que todos deveriam ser rastreados com ECG, ecocardiograma
e holter-24h na medida em que diversos doentes apresentam
arritmias signiﬁcativas apesar de se encontrarem assintomáticos.
Nós avaliamos a doença cardíaca com exames eléctricos e de
imagem uma vez que estes determinam a actividade da doença.
Os corticóides devem ser mantidos até não existirem sinais da
doença, no entanto existe uma lacuna na literatura relativamente
às recomendações quanto à dosagem e duração do tratamento.
Palavras chave: Sarcoidose. Sarcoidose cardíaca.

PNEUMONITE DE HIPERSENSIBILIDADE,
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
D.M. Silva, M.B. Paiva
Hospitais da Universidade de Coimbra.
Face a alterações imagiológicas presentes em TC torácicas, torna-se
essencial fazer o diagnóstico diferencial, de modo a planear
qualquer estratégia de orientação e tratamento de um doente. Neste
caso clínico, pretende-se reforçar a necessidade de um correcto
e exaustivo diagnóstico diferencial de alterações imagiológicas
pulmonares. Os autores descrevem o caso de uma doente de
56 anos de idade, sexo feminino, que deu entrada no serviço de
urgência por um quadro de toracalgia posterior direita, astenia,
associada a dispneia e tosse pouco produtiva, sem antecedentes
pessoais de relevo. A telerradiograﬁa de tórax evidenciou refoço
hilar direito, tendo sido medicada com antibioterapia empírica
e realizado TC torácica em ambulatório. Esta revelou a presença
de focos de densificação parenquimatosa em ambos os lobos
superiores, no lobo médio e segmento antero-basal dos lobos
inferiores. Realizou vários exames complementares posteriormente,
de salientar o estudo analítico sem alterações de relevo, uma
velocidade de sedimentação de 33 mm/1ªhora, marcadores
tumorais dentro da normalidade e gasometria com insuﬁciência
respiratória parcial ligeira. Realizou ainda broncofibroscopia,
ecograﬁa abdominal e estufo funcional ventilatório sem alterações
de relevo. Aquando da realização da biópsia trans-torácica, a
TC de controlo revelou melhoria das alterações imagiológicas,
não havendo necessidade de realização da biópsia. Teve por isso
alta, mantendo seguimento em consulta de Pneumologia, uma
vez que referia persistência de astenia. Cerca de 6 meses após
o início do seguimento, realizou nova TC torácica de controlo,
apresentando alterações inflamatórias localizadas ao segmento
posterior do LSE, com resolução das alterações inflamatórias
que apresentava inicialmente no lobo médio. Efectuou biópsia
trans-torácica e obteve-se o diagnóstico histológico, uma vez que o
fragmento colhido apresentava características histomorfológicas de
Pneumonia de Hipersensibilidade. Realizou ainda broncoﬁbroscopia
com lavagem broncoalveolar, que apresentava um predomínio
de linfócitos. A relação CD4/CD8 era de 1,66 com CD4 de 17,4%
e CD8 de 30,2%. Fez estudo de precipitinas séricas anti-aviárias,
com positividade para o pombo. A doente foi orientada para a
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consulta de Interstício Pulmonar, onde se encontra a ser seguida.
Estamos perante um caso de Pneumonite de Hipersensibilidade,
com precipitinas séricas positivas para o pombo. Não havendo
história proﬁssional que explique o diagnóstico, trata-se assim de
uma exposição recreacional, não tão frequente como as exposições
proﬁssionais que surgem no pulmão do criador de pombo. Com este
caso, pretende-se também realçar a importância do diagnóstico
diferencial e da história clínica, face a alterações imagiológicas
pulmonares detectadas, uma vez que nem sempre o que é sugerido
pelas imagens corresponde ao diagnóstico ﬁnal.
Palavras chave: Alterações imagiológicas pulmonares.
Diagnóstico diferencial. Pneumonite de hipersensibilidade.
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neoplásicas pulmonares, tuberculose, silicose, sarcoidose e
hamartoma. Mais ainda, a consistência dura do tecido amilóide
torna difícil a obtenção de amostras por biopsia trans-torácica
ou trans-brônquica e a maioria dos diagnósticos é feita por
toracotomia, como neste caso.
Palavras chave: Hemoptises. Massa pulmonar. Amiloidose.

ALTERAÇÕES DIFUSAS DO PARÊNQUIMA PULMONAR
EM DOENTE ASSINTOMÁTICA
C. Matos, J. Soares, A. Oliveira, J. Roldão Vieira
Hospital Garcia de Orta.

HEMOPTISES
C. Barbosa, V. Bettencourt, V. Melo, A. Garrido, O. Gaspar
Hospital S. Teotónio, Viseu.
A amiloidose caracteriza-se pelo depósito extracelular de proteínas
de estrutura ﬁbrilar. As manifestações clínicas são muito variadas,
contudo, nas formas mais comuns de amiloidose sistémica
(primária e secundária), o rim, coração e fígado são os órgãos
mais afectados. O atingimento pulmonar pela amiloidose sistémica
não é raro, constatando-se mais de 50% dos casos. Contudo, os
doentes raramente apresentam queixas respiratórias signiﬁcativas.
Apresenta-se o caso de um homem de 71 anos de idade, com
antecedentes de hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2,
hiperplasia benigna da próstata, epilepsia, ex-fumador e história
de exposição proﬁssional a fumo (fundição de ferro), internado no
serviço de Pneumologia por queixas, com 2 meses de evolução,
de emagrecimento (10 Kg), disfonia e hemoptises. Ao exame
objectivo apresentava-se apirético, eupneico, com saturação
de oxigénio de 98%, auscultação pulmonar sem alterações. A
radiograﬁa do tórax mostrava imagem de opacidade pulmonar no
lobo superior esquerdo, de limites mal deﬁnidos e discretamente
heterogénea. No internamento realizou-se estudo analítico
(anemia macrocítica, sem outras alterações relevantes), pesquisa
de micobactérias (expectoração, secreções bronco-alveolares
e lavado bronco-alveolar - incluindo pesquisa de ADN por PCR;
negativa), tomograﬁa computorizada torácica (múltiplas imagens
nodulares em ambos os campos pulmonares e massa no lobo
superior esquerdo com 6,7 × 3,4 cm), broncoﬁbroscopia (sangue
proveniente do segmento ápico-posterior esquerdo, sem lesão
endobrônquica visível) e biopsia trans-torácica (tecido necrosado
indeterminado para diagnóstico). Após realização de segunda
biopsia trans-torácica (igualmente inconclusiva) o doente foi
submetido a biopsia cirúrgica da massa pulmonar cujo resultado
histopatológico revelou amiloidose pulmonar. O doente foi então
orientado para consulta para rastreio de amiloidose sistémica. A
pesquisa de atingimento por Amiloidose a nível do coração, fígado,
rim e gordura abdominal foi negativa. Por apresentar alterações
no esfregaço de sangue periférico (“mononucleares atípicos,
alguns apresentam vilosidades”), foram realizados medulograma
e imunofenotipagem da medula óssea que revelaram alterações
compatíveis com linfoma não Hodgkin B. Assim, foi solicitada
tomograﬁa computorizada tóraco-abdomino-pélvica, que para além
do envolvimento pulmonar, revelou no abdómen e na pelve várias
formações nodulares, e foi realizada também biopsia medular
óssea que foi inconclusiva. Repetiu-se biopsia medular óssea e foi
submetido a laparoscopia para excisão de nódulo abdominal. O
resultado da biopsia conﬁrmou doença linfoproliferativa de células
B e o exame anatomo-patológicos dos nódulos intra-abdominais
mostrou depósitos de amiloidose de tipo secundário. Trata-se de
um caso de atingimento pulmonar por Amiloidose sistémica, e não
de Amiloidose pulmonar primária. A diﬁculdade em estabelecer o
diagnóstico deve-se ao facto de não existirem achados radiológicos
típicos que permitam distinguir amiloidose pulmonar de lesões

Doente de 31 anos, mulher, fumadora, com história de
hipercolesterolémia. Referia contacto com pássaros. Assintomática,
realizou radiograﬁa de tórax solicitada ao médico assistente do pai
(falecido com neoplasia do pulmão), observando-se acentuação
difusa do parênquima pulmonar com 2 áreas de hipotransparência
hilares mal definidas no campo pulmonar esquerdo. Realizou
TC tórax que revelou várias condensações focais bilaterais e
difusas com distribuição centri-lobular com broncograma aéreo,
densificação retráctil de S4D, espessamento parietal brônquico
difuso bilateralmente, adenomegálias mediastínicas e hilares
bilaterais. Foi referenciada à consulta de Pneumologia. Mantinha-se
assintomática, com exame objectivo sem alterações. Na avaliação
laboratorial inicial, destacava-se ausência de leucocitose, VS
18 mm, PCR < 0,1 mg/dl; restante avaliação normal. Foi efectuada
avaliação mais completa: ECA 37 UI/L; calciúria 155,1 mg/24 h;
electroforese proteínas séricas e função tiroideia normal,
marcadores auto-imunidade negativos. Serologia HIV1+2 negativa.
Foram efectuados ECG (normal) e provas de função respiratória
com DLCO diminuida (68.3), gasimetria em ar ambiente normal.
Realizou broncoﬁbroscopia que mostrou árvore brônquica normal;
na biópsia pulmonar transbrônquica, observou-se fragmento de
parênquima com antracose ligeira, sem outras alterações; no LBA a
contagem diferencial revelou-se normal; os exames citopatológico,
microbiológico e micobacteriológico das secreções brônquicas e
LBA foram negativos. Fez cintigraﬁa Ga 67 com captação pulmonar
esquerda e ganglionar hilar homolateral. Foram doseadas as
precipitinas aviárias: resultado fracamente positivo para extracto
fecal de pombo. Repetiu TC tórax: aspectos imagiológicos
semelhantes à anterior. A doente foi referenciada a Cirurgia
Torácica, tendo sido submetida a VATS com biópsia pulmonar que
mostrou alterações compatíveis com doença granulomatosa crónica
predominantemente não necrotizante – a favor de alveolite alérgica
extrínseca. A doente mantém-se assintomática.
Palavras chave: Assintomática. Alveolite. Granulomatose.

SARCOIDOSE: O DESAFIO DIAGNÓSTICO
N. Ferreira, L. Santos, S. Ventura, A. Santos, J. Queiró,
F. Silva, J. Fortuna
Centro Hospitalar de Coimbra.
A sarcoidose é uma doença inﬂamatória de etiologia desconhecida
caracterizada histologicamente pela presença de granulomas
não caseosos nos órgãos envolvidos. A doença é habitualmente
multissistémica e requer a existência de dois ou mais órgãos
envolvidos para um diagnóstico especíﬁco. O achado de granulomas
não é especíﬁco para sarcoidose e outras patologias conhecidas por
causar estas alterações devem ser excluídas. Apesar da sarcoidose
poder afectar virtualmente qualquer órgão, o pulmão é de longe
o mais afectado, em cerca de 90% dos casos. Outros órgãos
habitualmente afectados incluem o fígado (50-80%), baço (40-80%),
olho (30-50%), pele (20%), sistema nervoso periférico (10%), entre
outros. O desfecho clínico é variável, com cerca de metade dos
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doentes a desenvolver uma doença crónica que poderá durar
décadas. A propósito deste tema, os autores apresentam o caso de
uma doente de 70 anos avaliada no Serviço de Urgência há cerca de
3 anos por quadro de erupção maculo-papular em ambas as pernas
com prurido, tosse de características irritativas, astenia e edema.
Antecedentes de uveíte anterior. Efectuado estudo radiológico
do tórax que mostrou alteração do padrão parenquimatoso, pelo
que efectuou TC tórax que revelou ﬁbrose em favo de mel bem
como múltiplas formações adenopáticas mediastínicas. Admitida
em internamento para esclarecimento da situação clínica que
foi consistente com diagnóstico de Sarcoidose com atingimento
pulmonar, dermatológico, oftalmológico e esplénico. Medicada
inicialmente com prednisolona 1 mg/Kg/dia, com “desmame”
gradual para 10 mg id, que cumpre actualmente com franca
melhoria dos sintomas. O presente resumo pretende alertar
para o facto de uma doente com lesões cutâneas praticamente
assintomáticas ter frequentemente manifestações importantes de
outros órgãos de doença sistémica.
Palavras chave: Sarcoidose. Remissão. Patologia pulmonar
intersticial.

ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO ALÉLICA DO HLA
COM A EVOLUÇÃO CLÍNICA DA SARCOIDOSE
H.N. Bastos1,4, B. Lima2, S. Tafulo2, H. Alves2, A. Morais1,3
1

Serviço de Pneumologia do Hospital São João.
Centro de Histocompatibilidade do Norte.
3
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
4
Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho.
2

Introdução: Os estudos sobre as associações alélicas do HLA na
sarcoidose, têm usado um critério de cronicidade que não considera
as diferentes formas de evolução crónica, nomeadamente a
distinção entre doença estável, frequentemente sem necessidade
de intervenção terapêutica e uma evolução progressiva da doença,
com necessidade de intervenção terapêutica permanente, sendo
absolutamente necessário efectuar esta divisão para a obtenção de
associações genéticas mais adequadas e precisas a cada grupo de
evolução clínica.
Objectivo: Avaliação de associações alélicas do HLA classe I e II à
evolução clínica de um grupo de doentes com sarcoidose.
Material e métodos: Foram estudados 162 doentes com sarcoidose,
cujo diagnóstico se baseou no consenso ATS/ERS/WASOG. Foi
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efectuada genotipagem por PCR-SSO para as classes I e II do HLA. As
frequências alélicas foram determinadas por contagem directa e foi
utilizado o teste x2 (ou o teste exacto de Fisher quando apropriado)
para comparar a distribuição dessas frequências entre grupos.
Para estas comparações foi considerado um nível de signiﬁcância
estatística de 5%. O Risco Relativo (RR) e os respectivos intervalos
de confiança (IC) a 95% foram calculados para quantificar as
possíveis associações.
Resultados: Os doentes incluídos apresentavam uma média
de idades de 36 ± 4,2 anos, sendo 91 (56,2%) do sexo feminino.
Em 43 (26,5%) doentes observou-se a presença de síndrome de
Löfgren (LS). Relativamente à evolução clínica, 81 (50%) doentes
apresentaram resolução da doença, enquanto os restantes
81 evoluíram para formas crónicas. Destes, 44 tiveram evolução
crónica estável, enquanto que 37 (45,6%) apresentaram uma
evolução crónica progressiva. Da comparação das frequências
alélicas dos doentes com resolução da doença com as dos
doentes crónicos não se encontraram diferenças estatisticamente
signiﬁcativas relativamente ao alelos da classe I do HLA. Na classe
II, observaram-se frequências aumentadas dos alelos DRB1*03
(p < 0,01; RR 1,62; IC95% 1,32-2,01) e DQB1*02 (p < 0,01; RR 1,39;
IC95% 1,12-1,72) no grupo de doentes com resolução. As frequências
dos alelos DRB1*15 (p = 0,04; RR 1,39; IC95% 1,07-1,8) e DQB1*06
(p = 0,01; RR 1,36; IC95% 1,10-1,69) estão aumentadas no grupo dos
doentes crónicos, não tendo os valores de p signiﬁcância estatística
quando corrigidos para as múltiplas comparações. Estes resultados
mantiveram-se quando foram comparados os doentes com resolução
com os crónicos estáveis e crónicos progressivos separadamente.
Não foram detectadas diferenças alélicas signiﬁcativas entre os
doentes com evolução crónica estável com aqueles de evolução
progressiva. Após a remoção dos doentes com LS, encontraram-se
frequências aumentadas do alelo DRB1*01 (p = 0,04; RR = 1,62;
IC95% 1,08-2,42) com a regressão e do alelo C*05 igualmente com
os doentes com regressão quando comparados apenas com os
doentes crónicos estáveis.
Conclusões: Neste grupo de doentes com sarcoidose, veriﬁcou-se
que os alelos DRB1*03 e DQB1*02 se associam com a regressão
nos doentes com LS, e o DRB1*01 nos doentes não-LS. Por outro
lado, o alelo DRB1*15 encontra-se associado à evolução crónica,
apenas quando considerados todos os doentes, e desaparece após a
retirada dos doentes com LS. Não foi detectada qualquer associação
alélica com o grupo de doentes com evolução crónica progressiva.
Palavras chave: Sarcoidose. Evolução crónica. HLA.

