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P1: Tumor escondido em Síndrome Depressiva 

Ana Carolina Vieira Rodrigues1, Patrícia Moreira1, Ana Catarina Gonçalves1 

1USF Condestável - Batalha 

Relato de Caso 

Enquadramento: A patologia tumoral cerebral abarca uma imensa quantidade de doenças, benignas e 

malignas que, pela localização, apresentam particularidades de diagnóstico interessantes. A presença de uma 

lesão tumoral no cérebro pode causar sintomas variados e inespecíficos, mimetizando inúmeras outras 

patologias. É nosso dever enquanto médicos estar atentos a todos os sinais e manter um elevado nível de 

suspeição de patologias graves, sejam elas ou não as mais prováveis em determinada faixa etária. 

Descrição do Caso: Jovem de 31 anos, recorre à consulta aberta acompanhada pelo pai, com queixas de 

esquecimento fácil, perda de memória de trabalho, insónia e anedonia. Refere que as coisas no trabalho não 

estão muito bem e que a situação lhe causa alguma ansiedade. O pai refere que os esquecimentos tiveram 

início há cerca de 1 mês e que, desde então, notou um aumento de peso considerável. Realiza-se Mini Mental 

Test (MMT) com um resultado de Défice Ligeiro, que se valoriza no contexto de uma Depressão. Medicada 

com SSRI, pedem-se análises de sangue com função tiroideia e marca-se consulta de reavaliação para dentro 

de 2 semanas. 

Quando vem à consulta de reavaliação, vem acompanhada pelo pai e pela a chefe de trabalho. Ambos referem 

que não houve melhoria do quadro e que, pelo contrário, sentiram uma degradação marcada da memória e da 

capacidade cognitiva da jovem. Realiza-se novo MMT com resultado de Défice Grave. Exame neurológico 

sumário normal. Pede-se então TC cerebral. 

Quando regressa à terceira consulta, na semana seguinte, traz análises com função tiroideia normal e relatório 

de TC com a seguinte informação: “estudo revela a presença de uma lesão expansiva aparentemente com 

origem na região hipotalâmica e extensão inferior para a região da cisterna interpeduncular. Tem densidade 

sobreponível à do parênquima cerebral. Apagamento dos espaços cisternais circundantes. O diagnóstico 

diferencial inclui hamartomahipotalâmico e lesão da série glial. A lesão tem limites algo imprecisos nesta 

modalidade de imagem, com dimensões de aproximadamente 19 mm no plano axial”. Perante o diagnóstico, a 

doente é enviada para consulta urgente de Neurocirurgia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, 

estando neste momento a aguardar consulta. 

Discussão: O grau de suspeição para tumores na população jovem é baixo e, na maioria das vezes, estamos 

mais sensibilizados para ponderar diagnósticos diferenciais de outras etiologias. A verdade é que as surpresas 

negativas acontecem e temos de estar constantemente atentos a evoluções rápidas de sintomatologia, ainda 

que inespecífica, bem como a sinais e sintomas que não respondem à terapêutica. 

Este é um dos casos em que sintomas depressivos eram muito mais do que isso. É nosso dever estar atentos 

e manter um elevado nível de suspeição para patologias graves ainda que pouco prováveis. 
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A	patologia	tumoral	cerebral,	pela	localização,	apresenta	particularidades	diagnósticas	interessantes,	causando	sintomas	variados	e	inespecíficos,	

que	podem	mimetizar	inúmeras	outras	patologias.	

OBJETIVO:	Alertar	para	a	necessidade	de	manter	um	elevado	nível	de	suspeição	de	patologias	graves,	 sejam	elas	ou	não	as	mais	prováveis	em	

determinada	faixa	etária.	

	

	
Sintomas	desde	há	3	meses	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

O	 grau	 de	 suspeição	 para	 neoplasias	 nos	 jovens	 é	 baixo.Pensar	 neste	 diagnóstico	 se	 à	 Evoluções	 rápidas	 de	 sintomatologia	 (mesmo	 se	

inespecífica)	e/ou	sinais	e	sintomas	que	não	respondam	à	terapêutica.	

Este	é	um	dos	casos	em	que	sintomas	depressivos	eram	muito	mais	do	que	 isso.	 Suspeitar	de	patologias	graves,	ainda	que	pouco	prováveis,	é	

essencial	para	não	deixar	escapar	nenhum	diagnóstico	importante.	

Rodrigues	A.C.1,	Moreira	P.	1,	Gonçalves	C.B.1	

1	USF	Condestável,	ACeS	Pinhal	Litoral	

•  	P20	Alteração	da	memória	

•  	P03	Sensação	de	depressão	

•  	P01	Sensação	de	ansiedade/nervosismo/tensão	

•  	P04	Sentir-se/comportar-se	de	forma	irritável/zangada	

S	

•  	Humor	aparentemente	eutímico,	mas	muito	calada	+	Dificuldade	em	
expressar	sentimentos	

•  	Mini	Mental	Test:	26/30	
O	

•  	P76	Perturbação	depressiva	A	

• R/	Fluoxetina	20	mg	(1+0+0)	+	Mexazolam	1	mg	(esquema	12	
semanas)	

• Marca-se	consulta	de	revisão	dentro	de	8	semanas	
P	

• 	P20	Alteração	da	memória	S	

•  	Aumento	ponderal	de	7	Kg	em	3	meses	

•  	Mini	Mental	Test:	15/30	

•  	ENS	sem	alterações	
O	

•  	N76	Neoplasia	do	sistema	neurológico	de	natureza	incerta	?	

•  	N73	Infeção	neurológica,	outra	?	

•  	P70	Demência	?	
A	

• Pede-se	TC	crânio-encefálico	P	

TC	crânio-encefálica	(25.01.2019):		

“…lesão	expansiva	aparentemente	de	origem	hipotalâmica	e	extensão	

inferior	para	a	região	da	cisterna	interpeduncular.	Densidade	sobreponível	à	

do	parênquima	cerebral.	Apagamentos	dos	espaços	cisternais	circundantes.	

Diagnóstico	diferencial:	Hamartoma	Hipotalâmico	e	Lesão	da	Série	Glial...	

Limites	imprecisos	e	dimensões	19	mm	no	plano	axial.”	

Biópsia	tumoral	(20.02.2019):		

“Revelou	Astrocitoma	Anaplásico	-	GRAU	III”	

RMN	cerebral	(29.01.2019):		

“…lesão	expansiva...região	hipotalâmica	...	No	HCE	atinge	o	tálamo,	região	

núcleo-capsular,	ínsula,	região	fronto-opercular	envolvendo	a	área	de	

Broca.	No	HCD	envolve	a	região	talamo-caudada	com	extensão	para	a	

região	subtalâmica	e	mesencéfalo	esquerdos.	Anteriormente	invade	a	

comissura	anterior	e	atinge	os	giros	do	cíngulo	e	frontais	superiores	

bilateralmente.	Lateralmente	envolve	os	lobos	temporais,	designadamente	

o	hipocampo,	uncus	e	otpo-quiasmático	e	a	vertente	antero-lateral	

esquerda	do	mesencéfalo,	com	abaulamento	anterior	do	quiasma	ótico.”	

Enquadramento	

Descrição	do	caso	

Discussão	

Mulher	

	32	anos	

1ª	Consulta	15.01.2019		 2ª	Consulta	22.01.2019		

Bibliografia:	(1)	“Modelling	MR	and	clinical	features	in	grade	II/III	astrocytomas	to	predict	IDH	mutation	status”,	Hyare	H1,	Rice	L2,	Thust	S3,	Nachev	P4,	Jha	A4,	Milic	M2,	Brandner	S5,	Rees	J3	,	Eur	J	Radiol.	2019	May;

114:120-127.	doi:	10.1016/j.ejrad.2019.03.003.	Epub	2019	Mar	14;	(2)		“A	young	man	with	visual	disturbances	and	a	mild	headache”,	Walker	JD1,	JAAPA.	2018	Apr;31(4):1-3.	doi:	10.1097/01.JAA.0000531047.74384.8e.	

Para	Radioterapia	e	posterior	Quimioterapia	

http://www.escoladepostura.com.br/main.asp?link=noticia&id=303		

Imagem	publicada	a	06.03.2009	e	site	consultado	a	18.04.2019.	

Tumor	escondido	em	Síndrome	Depressiva		
Relato	de	um	caso	clínico	
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P2: Algoritmo de abordagem da hemorragia uterina anormal 

Francisco Ferreira e Silva1, Catarina Avillez1, Cristiana Antunes1, Filipe Bacalhau1, Andreia Alves de Castro1 

1USF Amora Saudável 

Revisão de Tema 

Introdução e Objetivo: Hemorragia uterina anormal (HUA) é a definição, da Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), para a hemorragia de origem uterina anormal em duração, volume, 

frequência e/ou regularidade, na idade reprodutiva da mulher e na ausência de gravidez. Distúrbios 

relacionados com a menstruação são relativamente comuns, com cerca de 30% das mulheres a reportarem 

hemorragia uterina abundante em alguma fase da sua vida. Por essa razão é um problema comumente 

encontrado nos cuidados de saúde primários e que pode influenciar a qualidade de vida e ser fonte de 

ansiedade. Para além disso, a hemorragia persistente pode levar a anemia e ser indicativo de patologia grave. 

O objetivo desta revisão é criar um algoritmo de abordagem, diagnóstico, tratamento e referenciação da 

hemorragia uterina anormal em mulheres não grávidas e em idade reprodutiva. 

Metodologia: Pesquisa bibliográfica de artigos de revisão, meta-análises e normas de guidelines nas bases 

de dados Pubmed/MEDLINE, UpToDate, NICE e CochraneLibrary. Foram pesquisados artigos escritos em 

língua inglesa ou portuguesa publicados nos últimos 5 anos e utilizados os termos MeSH “abnormal 

uterinebleeding” e “management”. 

Resultados: Numa primeira abordagem é necessário fazer uma anamnese completa e cuidada: caracterizar a 

hemorragia, sintomas acompanhantes, excluir gravidez, avaliar problemas psicológicos e impacto na qualidade 

de vida, medicação habitual, história menstrual, antecedentes ginecológicos e obstétricos e história familiar. No 

exame objectivo devem ser avaliados os sinais vitais, peso, índice de massa corporal (IMC), avaliação cutânea 

e da tiróide, exame abdominal e mamário. No exame ginecológico deve ser feita a inspeção da vulva, vagina, 

colo, uretra e ânus, juntamente com um toque bimanual para avaliação do útero e fundo de saco e 

esvaziamento vesical para despiste de hematúria. O toque retal deve ser realizado se houver suspeita de 

hemorragia do trato digestivo ou patologia concomitante. A avaliação laboratorial inicial baseia-se no pedido 

de hemograma, teste de gravidez e, se a clínica assim o indicar, provas de coagulação e TSH (thyroid-

stimulatinghormone). A ecografia ginecológica é o exame de imagem de primeira linha, preferencialmente por 

via transvaginal. Deve ser pedido a mulheres com HUA e alterações no exame físico, quando há risco de 

malignidade ou quando os sintomas persistem apesar do tratamento farmacológico instituído. Depois de feita 

a colheita, o acrónimo PALM-COEIN (pólipos, adenomiose, leiomioma, malignidade, coagulopatia, disfunção 

ovulatória, endometrial, iatrogénica e não classificável) criado pela FIGO define sistematicamente as causas 

mais comuns de HUA e auxilia na investigação etiológica da HUA. De acordo com a hipótese diagnóstica é 

feita nova investigação se necessária e iniciado tratamento ou referenciação para os cuidados de saúde 

secundários. 

Discussão: HUA é uma queixa comum e sua avaliação pode ser complexa e desafiadora, por esse motivo é 

importante para o médico de família saber como abordar estes distúrbios. A nova terminologia e esquema 

diagnóstico da FIGO ajudam na investigação etiológica da HUA. O aumento dos tratamentos médicos 

disponíveis fez com que cada vez menos seja necessário realizar histerectomias com potenciais complicações 

e infertilidade, sendo que o tratamento deve ser individualizado. 

 



 

 

 

8 

 

Hormonal: 
- Dispositivo de libertação 

intrauterina – DLIU (1ªlinha) 
- Contraceptivos hormonais 

combinados (CHC) 
- Progestativos orais cíclicos ou 

injetável (HUA anovulatórios) 
 

Não hormonal: 
- Anti-inflamatórios: ácido 

mefenâmico (500mg 3x dia), 
naproxeno (500mg no início e 

3-5 horas após, depois 
250-500mg 2x dia), ibuprofeno 
(600mg 4xdia durante 4/5dias) 

- Anti-fibrinolíticos: ácido 
tranexâmico (1g 3xdia, 4 dias) 

 
Hemorragia uterina anormal (HUA) é definida pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) como uma hemorragia de origem uterina anormal em duração, volume, frequência, 

regularidade e relação com o cataménio, na idade reprodutiva da mulher, na ausência de gravidez e com mais de 6 meses de duração. Esta nova classificação inclui também a hemorragia 
menstrual abundante, intermenstrual, pós coital e amenorreia. Distúrbios relacionados com a menstruação são relativamente comuns, com cerca de 30% das mulheres a reportarem hemorragia 

uterina abundante em alguma fase da sua vida. Por este motivo, é um problema comummente encontrado nos Cuidados de Saúde Primários e que pode influenciar a qualidade de vida, ser fonte 
de ansiedade e até ser indicativo de patologia grave. O objetivo desta revisão é rever a abordagem diagnóstica e terapêutica e a referenciação da hemorragia uterina anormal não aguda em 

mulheres não grávidas e em idade reprodutiva, criando um algoritmo que auxilie o Médico de Família na sua prática clínica. 

Algoritmo de abordagem da 
Hemorragia Uterina Anormal 

Introdução 

Francisco Ferreira e Silva1#, Filipe Bacalhau1#, Cristiana Antunes1#, Catarina Avillez1#, Andreia Alves de Castro2# 

1- Interno de Medicina Geral e Familiar; 2- Especialista de Medicina Geral e Familiar; #- USF Amora Saudável	

 
Pesquisa bibliográfica de artigos de revisão, meta-análises e guidelines nas bases de dados Pubmed/MEDLINE, UpToDate, NICE e Cochrane Library. Foram 

pesquisados artigos escritos em língua inglesa ou portuguesa, publicados nos últimos 5 anos e utilizados os termos MeSH “abnormal uterine bleeding” e “management”. 

Metodologia 

	

HUA	é	uma	queixa	comum	e	sua	avaliação	pode	ser	complexa	e	desafiadora,	por	esse	motivo	é	importante	para	o	médico	de	família	saber	como	abordar	estes	distúrbios.		A	nova	terminologia	e	

esquema	diagnóstico	da	FIGO	ajudam	na	 investigação	etiológica	da	HUA.	O	aumento	dos	 tratamentos	médicos	disponíveis	 tornou	a	abordagem	cirúrgica,	 e	as	 suas	 complicações,	 cada	vez	

menos	necessária.	No	entanto	o	tratamento	deve	ser	individualizado	e	de	acordo	com	a	vontade	da	mulher.	

Hemorragia Uterina Anormal 

Anamnese 

Exame objetivo 

Caraterizar hemorragia: origem, gravidade, cor, volume, 
frequência, duração, regularidade, intermenstrual ou pós-coital. 
Sintomas acompanhantes: dor pélvica, dismenorreia, dispareunia, 
corrimento vaginal, tensão mamária, sintomas vesicais e/ou 
intestinais, alteração ponderal recente, galactorreia e sintomas de 
anemia. 
Antecedentes ginecológicos e obstétricos, incluindo história 
menstrual. 
História de distúrbios da coagulação, comorbilidades, antecedentes 
cirúrgicos, medicação habitual, antecedentes familiares (neoplasias, 
eventos tromboembólicos, coagulopatias), impacto da HUA na 
qualidade de vida, tabagismo e outros hábitos tóxicos. 

Avaliação geral: sinais vitais, peso, IMC, palpação da tiróide, avaliação 
cutânea (palidez, hematomas, petéquias, estrias, hirsutismo, acne, 
acantose nigricans), avaliação abdominal (hepatoesplenomegália, 
massas), avaliação mamária (galactorreia). 
Exame ginecológico: inspeção (vulva, vagina, colo, uretra e ânus), 
toque bimanual, esvaziamento vesical (hematúria) e toque rectal se 
suspeita de hemorragia digestiva ou patologia concomitante 

Avaliação 
laboratorial 

Hemograma com plaquetas 
Teste de gravidez (urina ou β-HCG) 
Função tiroideia e provas da coagulação (se história sugestiva) 
Citologia cervical e rastreio de IST’s (hemorragia pós-coital - cervicite) 

Exame objetivo normal? 

Tratamento médico 

Não	

Ecografia 
ginecológica 

Fatores de risco? 
Fatores de risco para cancro 

do endométrio: 
Idade >45 anos 

Obesidade (IMC >30Kg/m2) 
Nuliparidade 

Hemorragia persistente após 
tratamento 

Síndrome dos Ovários Poliquísticos  
Diabetes mellitus 

Terapêutica com tamoxifeno ou 
estrogénios isolados 

Síndrome de Lynch e Síndrome de 
Cowden 

Sim	

Não	

Referenciar 

PALM-COEIN 

Pólipos Adenomiose Leiomioma 
Hiperplasia, 
Malignidade 

Coagulopatias 
Disfunção 
ovulatória 

Endometrial Iatrogénica 
Não 

classificável 

Alterações	estruturais	 Alterações	não	estruturais	

- Benignos  
- Risco é 
neoplasia 
- Assintomáticos 
ou hemorragia 
intermenstrual 

Critérios de 
Excisão 

- >1.5 cm 
- Múltiplos 
- Cervicais 
- Infertilidade 
- Sintomáticos 

- Patologia 
benigna 
- Tecido 
endometrial no 
miométrio 
- Útero é, HMA 
e dismenorreia 

- Tumor sólido 
mais comum do 
aparelho genital 
feminino 
- Maioria 
assintomáticos 
- HMA, dor ou 
compressão 
pélvica e 
disfunção 
reprodutiva 
- Tratamento se 
sintomas ou 
infertilidade 

- Carcinoma do 
colo ou do 
endométrio 
- Sarcomas 
- Neoplasia 
gestacional do 
trofoblasto 
Metástases 
uterinas  
- HMA, 
intermenstrual 
ou irregular 

Referenciar 

- Mais comum em 
adolescentes 
- Doença de Von 
Willebrand é a 
mais frequente 
(1% da população) 
- Coagulopatias 
adquiridas 
- HMA e 
prolongadas desde 
menarca. 

Referenciar 
Imunohemoterapia 

- Conjunto de 
patologias mal 
definidas ou até 
agora 
desconhecidas. 
- Malformações 
arteriovenosas, 
pseudoaneurismas 
endometriais, 
istmocelo, 
hipertrofia uterina e 
endometrite 
crónica. 

Referenciar 

- Hemorragia 
irregular e 
amenorreia  
- SOP, 
hipotiroidismo, 
hiperprolactinemia, 
obesidade, 
anorexia, doença 
hipofisária, 
falência ovárica 
prematura, 
excesso de 
exercício físico, 
iatrogenia e 
fármacos, entre 
outras. 
- Tratamento da 
causa. 

- Diagnóstico de 
exclusão 
- Disfunção 
primária da 
hemostase 
endometrial local 
- Inclui doença 
inflamatória 
pélvica 
(usualmente 
devido a 
clamídia) 

Biópsia 
endometrial  

Discussão 

Resultados 

- Hormonas 
exógenas 
(estrogénios, 
progestativos, 
androgénios) 
- Medicação 
(anticoagulantes
,antiagregantes, 
antidepressivos, 
ácido valpróico) 
- DIU cobre ou 
DLIU 

Hemorragia persistente?* 

Sim	

Tranquilizar 

Não	

Legenda:	IMC	–	índice	de	cassa	corporal;	IST	–	infeção	sexualmente	transmissível;	HMA	–	hemorragia	menstrual	abundante;	SOP	–	síndrome	dos	ovários	poliquísticos;	DIU	–	dispositivo	intrauterino		

Outros sintomas 
ginecológicos? 

Não	

39 artigos  

*Se	hemorragia	persiste	apesar	de	

tratamento	médico	e	sem	causa	

aparente,	referenciar	para	Ginecologia	

10 leitura integral  

1 Consenso 
1 Guideline 

8 Artigos de revisão 

Tratamento 
médico 

Sim	

Bibliografia 
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P3: Cervicalgia anterior persistente – Um caso de Tiroidite de Quervain 

Sandra Correia1, Sofia Ribeiro1, Gustavo Trindade Coelho1 

1USF Fernão Ferro mais 

Relato de Caso 

Enquadramento: O Médico de família, ao contactar com estadios precoces de patologias, lida frequentemente 

com sintomas inespecíficos, como febre, tosse ou sensação de mal-estar geral. Nestas situações, as hipóteses 

diagnósticas são múltiplas e a prevalência epidemiológica revela-se uma ferramenta fundamental no processo 

de decisão clínica. 

O presente caso, ao representar uma exceção ao exposto, evidencia a importância de não descurar as 

hipóteses menos prevalentes, realçando que apenas uma abordagem criteriosa poderá prevenir diagnósticos 

tardios e suas eventuais complicações.  

Descrição do Caso: Mulher de 40 anos, autónoma, família unitária, sem problemas de saúde relevante.Em 

fevereiro de 2019, recorreu à consulta de doença aguda (DA) com queixas de cervicalgia anterior, odinofagia, 

tosse irritativa e arrepios de frio com duas semanas de evolução. À observação, apresentava apenas palpação 

cervical anterior dolorosa. Admitiu-se quadro de infeção viral, tendo sido medicada com anti-inflamatório. Na 

semana seguinte, regressa à consulta de DA por manter cervicalgia anterior, acompanhada por febre 

(temperatura axilar máxima 38.3ºC), mialgias e tosse seca persistente. Ao exame objetivo não se detetaram 

alterações de novo. Assumiu-se novamente tratar-se de uma infeção respiratória viral e possível doença do 

refluxo gastro-esofágico devido ao consumo de anti-inflamatórios. Decidiu-se substituir o fármaco por 

paracetamol e iniciar o sucralfato. Duas semanas depois, a doente volta à consulta DA por persistência da 

cervicalgia anterior, sensação de inchaço cervical, dor à mobilização do pescoço e astenia. Ao exame objetivo, 

apresentava-se normotensa, com frequência cardíaca de 115 bpm; à palpação cervical verificou-se glândula 

tiroideia ligeiramente aumentada, simétrica, com contornos bem definidos, dolorosa e de consistência dura, 

sem sinais inflamatórios cutâneos ou flutuação; sem sinais meníngeos.  Solicitou-se ecografia e função 

tiroideia. Analiticamente, apresentava TSH 0.013 mUI/L, T4 livre 2.8 ng/dl, T3 livre 7.8 ng/dl e anticorpos 

tiroideus negativos. Os achados imagiológicos foram compatíveis com tiroidite subaguda/crónica.  

Conclusão: A tiroidite subaguda ou de DeQuervain é uma inflamação auto-limitada da tiróide, sendo 

habitualmente causada por uma infeção viral. Esta é a principal causa de dor associada à glândula tiroideia e 

afeta maioritariamente adultos entre os 30-50 anos, sobretudo mulheres. Caracteriza-se por um período inicial 

de sintomas sistémicos como febre, mialgias e astenia, sendo facilmente confundida com uma infeção 

respiratória, tal como ocorreu no caso descrito.   

Pretende-se alertar para a dificuldade diagnóstica desta patologia, que embora pouco frequente e de evolução 

benigna, implicará um necessário e adequado seguimento, dada a possibilidade de progressão para um quadro 

de hipotiroidismo.  
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CERVICALGIA ANTERIOR PERSISTENTE
UM CASO DE TIROIDITE DE QUERVAIN

Sandra Tomé Correia1, Sofia Ribeiro1, Gustavo Trindade Coelho2

1 IFE MGF, USF Fernão Ferro mais; 2 Assistente de MGF, USF Fernão Ferro mais

O Médico de Família, ao contactar com estadios precoces de patologias, lida frequentemente com sintomas inespecíficos como febre, tosse ou sensação

de mal-estar geral. Nestas situações, as hipóteses diagnósticas são múltiplas e a prevalência epidemiológica revela-se uma ferramenta fundamental no

processo de decisão clínica.

O presente caso ao representar uma exceção, evidencia a importância de não descurar as hipóteses menos prevalentes, realçando que apenas uma

abordagem criteriosa poderá prevenir diagnósticos tardios e suas eventuais complicações.

Recorre a doença aguda:

A tiroidite subaguda de Quervain é uma inflamação auto-limitada da tiróide, sendo habitualmente associada a infeção viral. Esta é a principal causa de dor

referida à glândula tiroideia e afeta maioritariamente adultos entre os 30-50 anos, sobretudo mulheres. Caracteriza-se por um período inicial de sintomas

sistémicos como febre, mialgias e astenia, sendo facilmente confundida com uma infeção respiratória, tal como ocorreu no caso descrito.

Pretende-se alertar para a dificuldade diagnóstica desta patologia, que embora pouco frequente e de evolução benigna, implicará um necessário e

adequado seguimento, dada a possibilidade de progressão para um quadro de hipotiroidismo.

Bibliografia:

Alfadda AA, Sallam RM, Elawad GE, AlDhukair H, Alyahya MM. Subacute Thyroiditis:Clinical Presentation and Long Term Outcome. Int J Endocrinol. 2014;2014:1–7. Pité H, Moitinho M, Silva A, Ortigueira I, Dias L, Gomes V. Dor à palpação da tiróide. Acta Med Port. 2011;
24(5):821–6. Fadeyev V V. Review of American Thyroid Association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. Clin Exp Thyroidol. 2017;13(3):45–56.Rakel RE, Rakel DP. Textbook of Family Medicine. 9th editio. 2016. 828–
834 p. Lee SL, Ananthakrishnan S, Khardori R. Subacute Thyroiditis. Medscape; 2019.

ENQUADRAMENTO

DESCRIÇÃO

CONCLUSÃO

26/02/2019

11/02/2019

05/02/2019

22/02/2019

S
Odinofagia, cervicalgia anterior, tosse irritativa e arrepios de frio com 2
semanas de evolução.
Nega outra sintomatologia acompanhante.

O
Orofaringe sem alterações. Sem adenomegálias cervicais.
Palpação cervical anterior dolorosa.
AP: murmúrio vesicular mantido e simétrico, sem ruídos adventícios.

A INFEÇÃO AGUDA DO APARELHO RESPIRATÓRIO SUPERIOR (R74)

P Ibuprofeno 600mg 12/12h, durante 3-5 dias.

S
Mantém odinofagia e "dor na região esofágica", que relaciona com
refeições. Refere tosse não produtiva e mialgias.

Há 3 dias com febre (T.máx. 38ºC) que cede ao ibuprofeno.

O Exame objetivo sobreponível.

A
AZIA (D03) - associada ao consumo de AINEs?
GRIPE (R80)

P
Paracetamol 1000mg de 8/8h, em SOS.
Sucralfato 1 saq. 15 min antes da refeição

S
Recorre por persistência de cervicalgia anterior, sensação de inchaço
cervical, com dor à mobilização e astenia

O

PA 132/86 mmHg, FC 113 bpm. Apirética

Palpação cervical – glândula tiroideia aumentada, simétrica, com
contornos bem definidos, dolorosa e consistência elástica.

Sem adenopatias. Sem sinais meníngeos.

A DOENÇA ENDÓCRINA / METABÓLICA / NUTRICIONAL, OUTRA (T99)

P
Ecografia tiroideia e função tiroideia.
Analgesia com Paracetamol. Explicam-se os sinais de alarme.
Agenda-se consulta com Médico de Família.

• Sem problemas de saúde relevantes
• Antecedentes familiares de patologia 

tiroideia
• Medicação habitual: Ø
• Hábitos tabágicos ou etílicos: Ø

• 40 anos
• Educadora de Infância
• Autónoma

Fig.1: Genograma (11/03/2019)

S Mostra MCDTs. Refere melhoria da sintomatologia.

O

Função Tiroideia:

Ecografia Tiroideia: "Ecoestrutura é heterogénea de forma difusa,
multinodular, aspetos em provável relação com Tiroidite

Subaguda/crónica, destacando-se ainda 2 nódulos mais proeminentes
no lobo direito com 6 mm.”

A DOENÇA ENDÓCRINA / METABÓLICA / NUTRICIONAL, OUTRA (T99)

P Referenciação para Endocrinologia

TSH 0.013 mUI/L

T4 livre 2.8 ng/dL

T3 livre 7.8 ng/dl 

Ac. Anti-tiroideus Negativos
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P4: Alopécia Areata 

Inês Santos Silva1, Valter Ferreira1 

1USF Ars Médica 

Relato de Caso 

Enquadramento: Asalopécias englobam toda a diminuição ou ausência definitiva do revestimento piloso, 

situação que pode ser definitiva ou transitória. No entanto podem ser causadas por diferentes factores 

etiológicos e podem apresentar-se com distribuição e evolução muito heterogéneas entre si.  

De seguida apresentamos o caso clínico de um utente de 23 anos que recorre a consulta com o médico de 

família por queda localizada de cabelos e pêlos da barba. 

Descrição do caso: Utente do sexo masculino, 23 anos, estudante. AP: Ansiedade Generalizada, medicado 

habitualmente com valdispert.  

Recorreu à consulta aberta do centro de saúde no dia 14/03/2018 muito ansioso por queixas de perda de cabelo 

localizada no couro cabeludo com cerca de 2 meses de evolução. Foi inicialmente medicado com fluconazol e 

tedol loção para aplicar à noite nas lesões. Cerca de 1 mês depois, no dia 17/04/2018 recorre novamente por 

evolução das lesões, apesar de terapia instituída.  

Ao exame objetivo apresentava lesões localizadas na região occipital, temporal e na barba, sobretudo à direita, 

redondas e ovais, a maior com 3cm de maior diâmetro, sem pêlo. As lesões não apresentavam sinais 

inflamatórios, descamação, prurido ou outras alterações.  

Foi assumido o diagnóstico de Alopécia Areata e iniciou-se tratamento com dermovate aplicado 1x/dia nas 

lesões do couro cabeludo, e nas lesões da barba 10 dias de advantan + 10 dias de advantan alternado com 

protopic + 10 dias de protopic. Simultaneamente fez-se referenciação a consulta de dermatologia e pediram-

se análises gerais.  

No dia 09/08/2018 teve consulta de dermatologia onde foi relatada repilação espontânea já com 1 mês de 

evolução devido à terapia instituída na consulta do Médico de Família (MF). Ao exame objetivo observou-se 

alopécia areata da barba (sobretudo à direita) e do couro cabeludo com 3 lesões occipitais esquerdas (a maior 

com 2cm). Realizou injeção betametasona e foi ajustado tratamento com dermovate loção a alternar com 

minoxidil no couro cabeludo e protopic a alternar com minoxidil na barba.  

A 28/08/2018 recorre novamente à consulta no MF, muito satisfeito, com melhoria franca da alopécia, todas as 

lesões com repilação. Não tendo iniciado medicação prescrita na dermatologia por incapacidade económica.  

Discussão: A alopécia areata é uma doença rara, crónica e recidivante cuja etiologia não foi ainda esclarecida. 

Apesar de ser uma doença benigna e assintomática, ela pode causar grande stress emocional e psicossocial 

para o doente e sua família, por verem lesões em evolução com importante impacto na sua aparência física. 

Uma abordagem holística, atenta e cuidadosa pelo MF desta situação, tendo em conta factores psicossociais 

e sócio-económicos do utente e sua família foi fundamental para a tranquilização e bom encaminhamento deste 

utente. 
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CONSULTA DERMATOLOGIA 
Foi relatada repilação espontânea com 1 mês de evolução devido à terapia instituída no centro de saúde. 
EO: Alopécia areata da barba (sobretudo à direita) e do couro cabeludo com 3 lesões occipitais esquerdas (a maior com 2cm).  
Realizou injeção betametasona e foi ajustado tratamento: Couro cabeludo - dermovate loção//minoxidil; Barba - protopic//minoxidil. 

As alopécias englobam toda a diminuição ou ausência definitiva do revestimento piloso, situação que pode ser definitiva ou transitória. 

Podem ser causadas por diferentes factores etiológicos e podem apresentar-se com distribuição e evolução muito heterogéneas entre si.

A alopécia areata é uma doença crónica e recidivante, que afeta cerca de 2% da população, de provável etiologia auto-imune.[1] Apesar de 

ser uma doença benigna e assintomática, pode ter um grande impacto no estado psicossocial do doente, por ver lesões em evolução com 

importante impacto na sua imagem corporal, levando a um impacto psicológico negativo com baixa auto-estima e baixa auto-confiança.[2;3] 

Uma abordagem holística, atenta e cuidadosa pelo Médico de Família desta situação, tendo em conta factores psicossociais e sócio-

económicos do utente e sua família foi fundamental para a tranquilização e bom encaminhamento deste utente.

Alopécia Areata 
Relato de caso clínico

Inês Santos Silva; Válter Ferreira, Internos de Medicina Geral e Familiar, USF Ars Médica, Santo António dos Cavaleiros (Loures, Lisboa)

Enquadramento: 

Discussão: 

23 anos, estudante.  
AP: Ansiedade Generalizada, medicado com escitalopram 10mg 1x/dia e loflazepato de etilo 2mg em SOS.

S: Queixas de perda de cabelo localizada no couro cabeludo com cerca de 2 meses de evolução.  
O: Lesões localizadas no couro cabeludo. 
A: Sintoma/Queixa do cabelo/Couro cabeludo (S24) 
     Distúrbio Ansioso/Estado de Ansiedade (P74) 
P: Fluconazol e tedol loção para aplicar à noite nas lesões.  
     Diazepam 5mg em SOS. 

S: Recorre novamente por evolução das lesões, apesar de terapia 
instituída, muito ansioso pelo evoluir da situação.  
O: Lesões localizadas na região occipital, temporal e na barba, 
redondas e ovais, a maior com 3cm de maior diâmetro, sem pêlo. Sem 
sinais inflamatórios, descamação, prurido ou outras alterações.  
A: Sintoma/Queixa do cabelo/Couro cabeludo (S24) - Alopécia Areata  
     Distúrbio Ansioso/Estado de Ansiedade (P74) 
P: Couro cabeludo - Dermovate 1x /dia;  
     Barba - 10d advantan + 10d advantan//protopic + 10d protopic.  
    - Referenciação a consulta de dermatologia 
    - Análises gerais. 

S: Recorre novamente, muito satisfeito, com melhoria franca da 
alopécia.  
Não iniciou medicação prescrita na consulta de dermatologia por 
incapacidade económica.  
Não trouxe as análises requisitadas. 
O: Todas as lesões com repilação.  
A: Sintoma/Queixa do cabelo/Couro cabeludo (S24) - Alopécia Areata.      
     Distúrbio Ansioso/Estado de Ansiedade (P74) 
P: Mantém tratamento e seguimento em consulta de dermatologia.

1. The Changing Landscape of Alopecia Areata: The Therapeutic Paradigm. 2. The role of psychological factors in alopecia areata and the impact of the disease on the quality of life. 3. 

Psychosomatic aspects of alopecia areata.

Bibliografia: 



 

 

 

13 

P5: Abordagem da disfunção eréctil nos cuidados de saúde primários 

Eduardo Sousa1, Andreia Alves de Castro1, Catarina Avillez1, Joana Ferreira Amaral1 

1USF Amora Saudável  

Revisão de Tema 

Introdução: A disfunção eréctil (DE), definida como a incapacidade de atingir ou manter uma erecção 

prejudicando uma relação sexual satisfatória, é uma patologia com um forte impacto na qualidade de vida (QdV) 

e bastante prevalente, afectando em média 30% dos homens.  

A abordagem da DE inclui rastreio, avaliação e controlo de outras comorbilidades, nomeadamente no que diz 

respeito à patologia cardiovascular, da qual a DE constitui um marcador precoce. 

Objectivos: Rever e estruturar em algoritmo a abordagem da DE em contexto de consulta nos CSP. 

Métodos: Pesquisa bibliográfica de artigos científicos nas bases de dados Pubmed e UpToDate, utilizando os 

termos MeSH “male sexual dysfunction” e “erectiledysfuncion”. Foram seleccionados 5 artigos científicos 

escritos em inglês, publicados de Janeiro de 2010 a Fevereiro de 2019. Foram ainda incluídos 2 artigos da 

Associação Portuguesa de Urologia. 

Resultados: A DE pode ter causas orgânicas e psicogénicas (generalizadas ou situacionais). A par da 

classificação etiológica da DE, é importante conhecer os factores de risco subjacentes, incluindo a medicação 

crónica do doente, uma vez que o controlo dos mesmos pode reverter a situação. Muitos destes factores de 

risco são partilhados com algumas das patologias mais prevalentes na prática clínica em Medicina Geral e 

Familiar (MGF), como é o caso das doenças cardiovasculares e da diabetes.  

Todos estes dados devem ser adquiridos através da colheita da história clínica em ambiente propício e 

confortável, privilegiando-se a importância da relação médico-doente, tendencialmente mais próxima no 

contexto da MGF. A entrevista ao doente deve também recorrer a questionários padronizados, de forma a 

quantificar o impacto da DE na QdV do doente e a auxiliar a definição dos objectivos a atingir. O diagnóstico 

não deve dispensar o exame físico e, em casos específicos, pode depender de análises laboratoriais ou outros 

métodos complementares de diagnóstico. 

O tratamento da DE deve ser definido com o doente, envolvendo-o na tomada de decisão, e informando-o 

relativamente aos custos, à eficácia, à segurança e ao carácter invasivo de cada um dos métodos disponíveis. 

Numa fase inicial o tratamento deve ser farmacológico, recorrendo aos inibidores da fosfodiesterase 5 (PDE5). 

Em caso de refractariedade, intolerância ou contra-indicação o doente dispõe ainda de terapêutica injectável, 

tópica, mecânica e cirúrgica. Porém estas últimas são melhor geridas por urologistas especializados, pelo que 

devem ser conhecidos os critérios de referenciação à consulta da especialidade. A abordagem da DE deve 

ainda incluir em todas as fases uma intervenção psicológica adequada. 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

 

ABORDAGEM DA DISFUNÇÃO ERÉCTIL
NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

Eduardo Sousa1, Andreia Alves de Castro2, Catarina Avillez1, Filipe Bacalhau1, Joana Amaral1

1Médicos Internos de Medicina Geral e Familiar, 2Médica Especialista de Medicina Geral e Familiar 

USF Amora Saudável

INTRODUÇÃO

A disfunção eréctil (DE), definida como a incapacidade de atingir ou manter uma erecção

prejudicando uma relação sexual satisfatória, é uma patologia com um forte impacto na

qualidade de vida (QdV) e bastante prevalente, afectando em média 30% dos homens.

A abordagem da DE inclui rastreio, avaliação e controlo de outras comorbilidades,

nomeadamente no que diz respeito à patologia cardiovascular (CV), da qual a DE constitui um

marcador precoce.

OBJECTIVO

Rever e estruturar em algoritmo a abordagem da DE em contexto de consulta nos Cuidados de Saúde Primários (CSP).

RESULTADOS

Pesquisa bibliográfica de artigos científicos escritos em inglês ou português, publicados de Janeiro de 2010 a Fevereiro

de 2019 nas bases de dados Pubmed, BMJ e UpToDate, utilizando os termos MeSH “sexual dysfunction, physiological” e

“erectile dysfunction”. Dos 246 artigos encontrados foram selecionados 5 artigos. Incluíram-se ainda 2 artigos da

Associação Portuguesa de Urologia.

BIBLIOGRAFIA

DISCUSSÃO

A abordagem da DE deve ser o mais completa possível de forma a permitir o correcto diagnóstico e tratamento da mesma, utilizando os recursos

possíveis no contexto da MGF e conhecendo os critérios de referenciação aos Cuidados de Saúde Secundários. Barreiras como o constrangimento

por parte do doente e do médico em abordar esta temática, devem ser ultrapassadas de forma a permitir a detecção precoce, o controlo de

factores de risco e o tratamento atempado da DE nos CSP.

MÉTODOS

PACIENTE COM DISFUNÇÃO ERÉCTIL

∙ Autorreportada

∙ Questionada:

→ Doente com fortes factores preditores
→ Doente com sintomas do tracto urinário (LUTS)

HISTÓRIA CLÍNICAHISTÓRIA CLÍNICA

EXAME FÍSICO

Identificar factores de risco envolvidos

Idade,  Doença CV (hipertensão, doença coronária, dislipidémia, 

doença arterial periférica), Diabetes mellitus, outras 

Endocrinopatias, Obesidade, Síndrome Apneia Obstructiva do Sono, 

Doenças Neurológicas, LUTS/Patologia Prostática, Trauma/Cirurgia 

Pélvica, Tabagismo, Hábitos Alcoólicos, Medicação
∙ Antidepressivos (SSRIs)
∙ Espironolactona
∙ Simpaticolíticos
∙ Diuréticos tiazídicos

História Sexual
∙ Líbido

∙ Rapidez de instalação (súbito vs espontâneo)

∙ Reserva eréctil (erecções espontâneas?)

∙ Excluir outros problemas sexuais

∙ Conflitos interpessoais

Índice Internacional de Função Eréctil (IIEF)

Exame físico geral: 
∙ Exame cardíaco, pressão arterial, perímetro 

abdominal e Índice de Massa Corporal (IMC)

Exame dirigido:
∙ Pesquisa de pulsos femorais e periféricos

∙ Exame do pénis flácido

∙ Pesquisa do reflexo cremastérico

∙ Padrão de distribuição pilosa

∙ Volume testicular

∙ Ginecomastia
AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Glicose jejum/ HbA1c Perfil lipídico Testosterona total

TSH e Prolactina 
A necessidade de avaliação CV 

mais aprofundada deve basear-

se nos critérios definidos pelo 

Consenso de Princeton III

ABORDAGEM TERAPÊUTICA

∙ Alteração do estilo de vida 

∙ Controlo de factores de risco 

∙ Educação 

∙ Gestão de necessidades e expectativas

∙ Considerar abordagem psicossocial

Inibidores da 

Fosfodiesterase 5 

(iPDE5)

Contra-indicações:

→Doença CV não compensada

→Uso de nitratos

Devem ser usados com cautela em doentes 

medicados com bloqueadores α adrenérgicos

Hipertrofia Benigna da Próstata (HBP)

On demand Contínuo

Sildenafil (25 - 100mg) Tadalafil (2.5 - 5mg)

Tadalafil (5 - 20mg)

Vardenafil (5 - 20mg)

Avanafil (50 - 200mg)

Avaliar resposta terapêutica

∙ Resposta eréctil/Satisfação (IIEF)

∙ Efeitos adversos

Revisão 
terapêutica

Insucesso terapêutico 

ou insatisfação

REFERENCIAÇÃO 

Cuidados de Saúde Secundários

→ Alterações hormonais

→ História de trauma pélvico ou perineal

→ Deformações penianas 

→ Alterações neurológicas

→ Patologia psiquiátrica 

→ DE exclusivamente psicogénica

Dispositivos de vácuo

Injecções intracavernosas

Alprostadil tópico

Alprostadil intra-uretral

Kim, E. D. (2019). Erectile dysfunction. Retrieved February 15, 2019, from https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/213, Last updated: February 2019; Yafi, F. A., Jenkins, L., Albersen, M., Corona, G., Isidori, A. M., Goldfarb, S., Hellstrom, W. J. (2016, February 04).
Erectile dysfunction. Retrieved February 15, 2019, from https://www.nature.com/articles/nrdp20163; Cunningham, G. R., Rosen, R.C., (2019). Overview of male sexual dysfunction. In K. Martin (Ed.), UpToDate. Retrieved February 15, 2019, from https://www.uptodate
.com /contents/overview-of-male-sexual-dysfunction?search=erectile%20dysfunction&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1; Cunningham, G. R., Khera, M., (2019). Evaluation of male sexual dysfunction. In K. Martin (Ed.),
UpToDate. Retrieved February 15, 2019, from https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-male-sexual-dysfunction?search=erectile%20dysfunction&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_ rank=3; Hatzimouratidis, K.,
Giuliano, F., Moncada, I., Muneer, A., Salonia, A., & Verze, P. (2016). EAU guidelines on erectile dysfunction, premature ejaculation, penile curvature and priapism. European Association of Urology; Patrício, A. (2015). LUTS e Disfunção Sexual. Urologia Na Medicina

Familiar, 9. Associação Portuguesa de Urologia; Tomada, N., & Neves, D. (2010). Disfunção Eréctil : Doença ( Cardio ) Vascular. Acta Urológica, 27–34. Associação Portuguesa de Urologia
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P6: "Doutora, as unhas da minha filha estão a cair”– Um caso de ferropénia infantil 

Patrícia Filipa Conde Figueiredo1, Patrícia Isabel Ribeiro Santos1, Ana Cristina Daniel Prata1 

1USF Sobreda 

Relato de Caso 

Enquadramento: A ferropénia é uma doença multissistémica que na primeira infância afeta o crescimento, a 

imunidade, o comportamento e o desenvolvimento psicomotor. É mais frequente nas crianças entre os 6 meses 

e os 3 anos de idade e na puberdade. O diagnóstico é feito quando a concentração de ferritina sérica é inferior 

a 12 µg/L, sendo que a abordagem recomendada inclui a correção de erros alimentares e a suplementação 

com ferro. De seguida, apresenta-se um caso de uma criança com ferropénia.  

Descrição do caso: Criança de 2 anos de idade, sexo feminino, caucasiana, primeira filha de pais portugueses. 

Período neonatal sem complicações. Aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses. Diversificação alimentar 

sem intercorrências. Atualmente, consome mais de 500 ml de leite por dia, cumpre duas refeições com carne 

ou peixe e não ingere leguminosas. Desenvolvimento estaturo-ponderal e psicomotor adequados. Mãe recorre 

à consulta da médica de família, referindo quadro de irritabilidade e insónia intermédia há cerca de 2 meses, 

associado a geofagia e fragilidade do leito ungueal há 1 semana. Negava outra sintomatologia. À observação, 

apresentava irritabilidade marcada e coiloníquia associada a destacamento do leito ungueal. Sem outras 

alterações. Colocou-se a hipótese diagnóstica de ferropénia e pediram-se análises que revelaram: Hb 12,3 

g/dL; Htc 37,9%; VGM 74 fL; HGM 24 pg; CHGM 32 g/dL e Ferritina 8,5 µg/L. Realizou-se aconselhamento 

alimentar e iniciou-se terapêutica com hidróxido férrico adequado ao peso. Um mês após o início da 

suplementação, apresentava melhoria gradual da sintomatologia.  

Discussão: O estado das reservas de ferro na primeira infância é um determinante major da capacidade 

intelectual futura e consequentemente, da capacidade de sucesso social e pessoal. Dada a prevalência de 

ferropénia nos primeiros três anos de vida, o médico de família deve saber reconhecer e tratar estes quadros, 

de forma a prestar melhores cuidados aos seus utentes.  
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“DOUTORA, AS UNHAS DA MINHA FILHA
ESTÃO A CAIR!” -

UM CASO DE FERROPÉNIA INFANTIL
Patrícia Figueiredo1, Ana Cristina Prata1, Patrícia Ribeiro Santos1, 
1 Interna de Formação Específica em Medicina Geral e Familiar –

USF Sobreda, ACES Almada-Seixal

ENQUADRAMENTO:
A ferropénia é uma doença multissistémica que na primeira infância afeta o crescimento, a imunidade, o

comportamento e o desenvolvimento psicomotor. É mais frequente nas crianças entre os 6 meses e os 3 anos
de idade e na puberdade. O diagnóstico é feito quando a concentração de ferritina sérica é inferior a 12
µg/L, sendo que a abordagem recomendada inclui a correção de erros alimentares e a suplementação com
ferro. De seguida, apresenta-se um caso de uma criança com ferropénia.

DISCUSSÃO:
O estado das reservas de ferro na primeira infância é um determinante major da capacidade intelectual futura e consequentemente, da capacidade
de sucesso social e pessoal. Dada a prevalência de ferropénia nos primeiros três anos de vida, o médico de família deve saber reconhecer e tratar
estes quadros, de forma a prestar melhores cuidados aos seus utentes.

Bibliografia: 1- Pivina L, Semenova Y, Doşa MD, Dauletyarova M, Bjørklund G. Iron Deficiency, Cognitive Functions, and Neurobehavioral Disorders in Children. J Mol Neurosci. 2019 Feb 18. doi: 10.1007/s12031-019-01276-1.
2- Palaré MJ, Ferrão A, Carreira M, Morais A. Défice de Ferro na Criança. Acta Pediatr. Port., 2004: Nº3: Vol. 35: 243-247. 3- Levy AG. O cérebro e o ferro. Acta Pediatr. Port. 2004; 35:129-33.

DESCRIÇÃO DO CASO:

Nome: M.C.P.
Idade: 2 anos
Sexo: Feminino
Raça: Caucasiana

Antecedentes familiares: irrelevantes.

Família nuclear; Estadio II do Ciclo de Duvall;
Graffar classe III.

Antecedentes pessoais:
- Gravidez vigiada. Cesariana por miomas uterinos, às 39

semanas. Peso ao nascer: 2885g; Comprimento: 47 cm;
Perímetro cefálico: 34,5 cm. Apgar 9/10/10. Período
neonatal sem intercorrências.

- Aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses.
Diversificação alimentar sem intercorrências.

- Saudável. Desenvolvimento estaturo-ponderal e psicomotor
adequados.

- Sem medicação habitual.

- Nega internamentos ou cirurgias.

- Desconhece alergias.

- PNV atualizado.

- Frequenta a creche desde os 7 meses de idade.

29/01/2019

30/01/2019

S

O

A

P

- Mãe refere quadro de irritabilidade e
insónia intermédia há cerca de 2 meses,
associado a geofagia e fragilidade do leito
ungueal há 1 semana. Nega outra
sintomatologia.

- Atualmente, consome mais de 500 ml de
leite por dia, cumpre 2 refeições com carne
ou peixe e não ingere leguminosas.

- Peso: 12,680 Kg. Irritabilidade marcada e
coiloníquia associada a destacamento do
leito ungueal.

- T91: Deficiência vitamínica/nutricional?
▪ Défice de ferro?

- Pede-se avaliação analítica.
- Realiza-se ensino alimentar.

S - Mãe envia resultados das análises via e-
mail.

O

- Análises: Erit 5,14x1012/L; Hb 12,3 g/dL; 
Htc 37,9%; VGM 74 fL; HGM 24 pg; 
CHGM 32 g/dL e Ferritina 8,5 µg/L. 

A - T91: Deficiência vitamínica/nutricional.

P
- Inicia-se suplementação com hidróxido 

férrico-polimaltose, 178.6 mg/ml, 12 gotas 
2x/dia.

06/03/2019

O
- Melhoria da irritabilidade e das alterações

ungueais, mantendo alguma fragilidade
ungueal.
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P7: Doença de Behçet: Um diagnóstico improvável face a um achado 
comum 

Filipa Fernandes Órfão1, Joana Bragança2, José Feliz1 

1USF Cuidar Saúde, USF Cova da Piedade2 

Relato de Caso 

Enquadramento: A doença de Behçet (DB) é uma doença inflamatória heterogénea caracterizada por úlceras 

orais recorrentes e dolorosas, que podem ser acompanhadas por manifestações de diversos órgãos e 

sistemas. Úlceras genitais e lesões cutâneas são frequentes. Tipicamente afeta adultos, sendo pouco frequente 

na infância. A maioria dos casos ocorre esporadicamente.  O diagnóstico é clínico e o tratamento tem como 

objetivo a supressão da inflamação para evitar exacerbações da doença e prevenir o dano de órgão 

irreversível.   

Descrição do Caso: BMC, 16 anos, sexo masculino, sem antecedentes pessoais relevantes. Recorreu à 

consulta por aftas orais desde a infância e lesões violáceas pustulosas, dolorosas, nas regiões tibiotársicas, 

com aparecimento há mais de 1 ano. Quando questionado, referiu lesões no pénis e escroto, não presentes à 

data. Negava febre, emagrecimento, rigidez matinal, artrite periférica, uveítes, tromboses, queixas respiratórias, 

gastrointestinais ou urinárias. Ao exame objetivo apresentava bom estado geral e lesões acneicas na face, sem 

outras alterações relevantes. Colocou-se a hipótese diagnóstica de DB e foi pedida avaliação analítica, 

nomeadamente para exclusão de outras causas, revelando apenas elevação dos parâmetros inflamatórios. Foi 

referenciado para a consulta de Reumatologia Pediátrica onde corroboraram a hipótese diagnóstica, tendo 

iniciado colchicina diariamente. Foi requisitado o aleloHBLA 51, revelando-se positivo em heterozigotia. 

Posteriormente foi encaminhado para as consultas de Oftalmologia, e Dermatologia. Atualmente, apresenta 

regressão das queixas, com aftose oral menos frequente assim como lesões cutâneas mais esporádicas.  

Discussão: O diagnóstico de DB é difícil, em parte pela sobreposição com outras doenças auto-inflamatórias, 

e baseia-se em características clínicas. Rapazes jovens apresentam pior prognóstico, com envolvimento 

neurológico e ocular mais frequente, pelo que o papel do médico de família se torna essencial na suspeição 

clínica e orientação precoces, de maneira a prevenir a morbimortalidade inerente a esta condição. 
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DOENÇA DE BEHÇET: UM DIAGNÓSTICO 
IMPROVÁVEL FACE A UM ACHADO COMUM

Referências bibliográficas: Koné-Paut, Behçet’s disease in children, an overview , Pediatric Rheumatology (2016) 14:10 ; Batu, E.D., Diagnostic/classification criteria in pediatric Behçet’s disease, Rheumatology International (2018); Emmi, G. Vascular Behçet’s
syndrome: an update, Internal and Emergency Medicine (2018)

A
B

A doença de Behçet (DB) é uma doença inflamatória heterogénea caracterizada por úlceras orais recorrentes e dolorosas, que podem ser
acompanhadas por manifestações de diversos órgãos e sistemas. Úlceras genitais e lesões cutâneas são frequentes. Tipicamente afeta adultos,
sendo pouco frequente na infância. A maioria dos casos ocorre esporadicamente. O diagnóstico é clínico e o tratamento tem como objetivo a
supressão da inflamação para evitar exacerbações da doença e prevenir o dano de órgão irreversível.

Relato de caso

O diagnóstico de DB é difícil, em parte pela sobreposição com outras doenças auto-inflamatórias, e baseia-se sobretudo na clínica. Rapazes
jovens apresentam pior prognóstico, com envolvimento neurológico e ocular mais frequente, pelo que o papel do médico de medicina geral e
familiar se torna essencial na suspeição clínica e orientação precoces, de maneira a prevenir a morbimortalidade inerente a esta condição.

Novembro 2017 Janeiro 2018 Fevereiro 2018

November 2017 January 2018 February 2018

Hospital

Referenciação

Filipa Fernandes Órfão1 ;  Joana Bragança2; José Feliz3

1 Interna de Medicina Geral e Familiar, USF Cuidar Saúde ; 2 Interna de Medicina Geral e Familiar, , USF Cova da 
Piedade; 3 Assistente Graduado em Medicina Geral e Familiar, USF Cuidar Saúde

Fevereiro

Consulta aguda

S-Queixas de lesões dolorosas bilaterais ao nível dos

tornozelos associadas a aftas orais recorrentes desde na
infância. Refere lesões não especificadas no escroto e
pénis, no passado. Nega febre, emagrecimento, rigidez
matinal, artrite periférica, uveítes, tromboses, queixas
respiratórias, gastrointestinais, ou urinárias

O-Lesões violáceas pustulosas na região tibiotársica

bilateralmente, múltiplas aftas orais e lesões acneiformes
na face. Sem outras alterações de relevo

A-Doença de Behçet?

P-Hemograma, PCR, VS

O-Mantinha as mesmas queixas

Hemograma normal
PCR 1.4; VS 22

P-Enviado a consulta de pediatria

geral com hipótese de diagnóstico
de doença de Behçet

• Múltiplas aftas orais de grandes dimensões

• Foliculite/pseudofoliculite nos membros inferiores

• Úlcera genital

Exame Objetivo

• VS 38

• Serologias negativas, ANA/Anti-dsDNA, FR/anti-CCP negativos, 
função hepática, função tiroideia, função renal normal

• Radiografia tórax, mãos pés e bacia sem alterações

• HLAB51 positivo em heterozigotia

ECDs

• Colchicina diária 

• Mycostatin gotas

Medicação

• Melhoria sintomática

• Mantém seguimento multidisciplinar por doença de Behçet

Atualmente

Oftalmologia pediátrica

Dermatologia pediátrica

IDENTIFICAÇÃO

Sexo: Masculino

Idade: 16 anos

Raça: Caucasiana

Antecedentes pessoais: 3 internamentos por

bronquiolite em 2002; 1 internamento por

pneumonia em 2005

Antecedentes familiares: Desconhecidos

Medicação habitual: Nega

Alergias: Nega

Cuidados Primários

Março

Aftose oral recorrente Pelo menos 3 episódios/ano 1

Úlceras genitais Tipicamente com cicatriz 1

Envolvimento cutâneo 
Foliculite necrótica, lesões 

acneiformes, eritema nodoso
1

Envolvimento ocular
Uveíte anterior ou posterior, vasculite 

retiniana
1

Sinais/sintomas neurológicos Com exceção de cefaleias isoladas 1

Sinais vasculares Trombose venosa, arterial, aneurisma 1

São necessários 3 em 6 para se poder classificar como DB pediátrica

Aftose oral recorrente 2

Úlceras genitais 2

Envolvimento ocular
Uveíte anterior ou posterior, vasculite 

retiniana
2

Envolvimento cutâneo Pseudofoliculite, eritema nodoso 1

Sinais/sintomas neurológicos 1

Sinais vasculares Trombose venosa, arterial, flebite 1

Teste da patergia positivo (critério adicional) 1

Diagnóstico de DB se score ≥4

Critérios internacionais de classificação de DB pediátrica 2015

Critérios internacionais de classificação de DB 2014

Em idade pediátrica os 
sintomas são normalmente 
escassos e o tempo até ser 
feito o diagnóstico é entre 3 a 
5 anos

Idade média 
de 

aparecimento 
de DB é aos 

30 anos

HLA-B51, predomina em 
homens afetados com DB e 
está associado a maior 
prevalência de úlceras 
genitais, manifestações 
dermatológicas e oculares, e 
a uma prevalência diminuída 
de envolvimento 
gastrointestinal

Aparecimento em 
idade pediátrica é 
raro e está ligado 

a uma forte 
componente 

genética

Sem alterações

Enquadramento

Discussão

Realizada biópsia
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P8: Dissecção Arterial Cervical: A propósito de um caso clínico 

Ana Teresa Antunes1, Carlos Júlio1, Vânia Rodrigues1 

1USF Lavradio 

Relato de Caso 

Enquadramento: A dissecção arterial cervical (DAC) é causa importante de acidente vascular cerebral (AVC) 

isquémico no adulto jovem, sendo responsável por cerca de 20% destes episódios, é mais frequente na artéria 

carótida do que na artéria vertebral. Etiologicamente pode ser classificada como traumática, com grande 

espectro de gravidade, ou espontânea, sendo neste último caso fundamental excluir patologia subjacente, 

como doenças do tecido conjuntivo ou distúrbios vasculares. A maioria dos casos ocorre de forma espontânea 

ou associado a traumas minor, neste caso o seu papel etiológico permanece incerto e questionável. 

Descrição do caso: Doente do sexo feminino, 33 anos de idade, antecedentes pessoais irrelevantes, sem 

fatores de risco cardiovascular e neurológicos conhecidos. Sem toma de medicação habitual. Foi admitida no 

Serviço de Urgência (SU) do Centro Hospitalar Barreiro Montijo por quadro de mal-estar generalizado, náuseas 

e vómitos, ataxia da marcha e hemiparésia direita com cerca de 12h de evolução progressiva. Destaca-se 

história de traumatismo occipital minor cinco dias prévios à ida ao SU, com cefaleia occipital desde essa altura, 

sem outra sintomatologia acompanhante. O estudo imagiológico, com ressonância magnética crânio-

encefálica, revelou “sinais de enfarte isquémico agudo multifocal no território vertebro-basilar, com afecção do 

bulbo, cerebelo e medula e estenose difusa e irregular da artéria vertebral com um hematoma mural 

excêntrico, traduzindo sinais de disseção arterial da artéria vertebral esquerda”. No internamento foi excluída 

patologia subjacente. Após o diagnóstico de AVC isquémico pós dissecção da artéria vertebral, iniciou 

anticoagulação com enoxaparina e tratamento precoce de reabilitação motora. Teve alta com melhoria clínica 

e recuperação funcional favorável. 

Discussão: As manifestações clínicas da dissecção arterial cervical são muito variáveis. Sintomas 

inespecíficos, síndrome de Horner, parésia de nervos cranianos, sintomas de isquémia cerebral, como AVC, 

são apresentações possíveis, sendo na grande maioria dos casos precedidas por queixas de cervicalgia ou 

cefaleia. O intervalo de apresentação entre os sintomas iniciais e o AVC pode ser muito variável, desde 

segundos a semanas. Desta forma, a existência de sintomatologia neurológica associada a cefaleia ou 

cervicalgia tem grau de suspeição considerável para DAC. Neste caso clínico as queixas precedidas por trauma 

occipital levantam hipótese de DAC, contudo o seu papel etiológico mantem-se questionável e a relação causal 

com dissecção arterial vertebral é incerta. O diagnóstico e tratamento atempado foram essenciais para o 

prognóstico final. Conclui-se então que o diagnóstico de AVC isquémico em adultos jovens é desafiante dado 

a sua variada etiologia. A DAC apesar de rara é causa importante de AVC isquémico em idade jovem e 

potencialmente muito incapacitante. Uma avaliação clínica com a devida valorização dos dados semiológicos 

é fundamental para o reconhecimento precoce desta patologia de forma a otimizar o diagnóstico e melhoria do 

prognóstico clínico e funcional. 
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A dissecção arterial resulta da laceração longitudinal da parede vascular por hematoma mural.

Dissecção Arterial Cervical (DAC) é responsável por cerca de 20% dos casos de AVC isquémico em idade jovem.

Etiologia

Maioria dos casos ocorre de forma espontânea ou associado a trauma minor.

Traumática: grande espectro de gravidade

Espontânea: excluir patologia subjacente

Enquadramento

Neste caso clínico as queixas precedidas por trauma occipital

levantam hipótese de DAC, contudo o seu papel etiológico é

questionável e a relação causal com dissecção arterial vertebral é

incerta.

O diagnóstico de AVC isquémico em adultos jovens é desafiante

tendo em conta a sua variada etiologia.

A DAC apesar de rara é causa importante de AVC isquémico em

idade jovem e potencialmente muito incapacitante.

Avaliação clínica com a devida valorização dos dados

semiológicos é fundamental para o reconhecimento precoce desta

patologia de forma a otimizar o diagnóstico e melhoria do

prognóstico clínico e funcional.

Discussão

Dissecção Arterial Cervical: A propósito de um caso clínico
Ana Teresa Antunes, Carlos Júlio, Vânia Rodrigues. USF Lavradio

o Sem antecedentes pessoais e medicação habitual

História da doença atual 

o Mal-estar generalizado, náuseas, vómitos, ataxia da marcha e hemiparésia direita com cerca de 12h de evolução
progressiva.

o Traumatismo occipital minor cinco dias prévios à ida ao SU, com cefaleia occipital desde essa altura, sem outra
sintomatologia acompanhante

o RM-CE: “sinais de enfarte isquémico agudo multifocal no território vertebro-basilar, com afecção do bulbo, cerebelo
e medula. Estenose difusa e irregular da artéria vertebral com um hematoma mural excêntrico, traduzindo sinais de
disseção arterial da artéria vertebral esquerda”.

Descrição do caso Género feminino, 33 anos

As manifestações clínicas da dissecção
arterial cervical são muito variáveis.

Sintomas inespecíficos, síndrome de Horner,
parésia de nervos cranianos, sintomas de
isquémia cerebral, como AVC, são
apresentações possíveis. Na maioria dos
casos precedidas por queixas de cervicalgia
ou cefaleia.

O intervalo de apresentação entre os
sintomas iniciais e o AVC pode ser muito
variável, desde segundos a semanas.

Sintomatologia neurológica associada a
cefaleia ou cervicalgia tem grau de
suspeição considerável para DAC.

Bibliografia

• Arnold M, Sturzenegger M. Cervico-cephalic arterial dissections, In: Arnold M, Sturzenegger M, editors. Uncommon Causes of Stroke. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2008.p. 433-50.

• Morel A, Naggara O, Touzé E, et al. Mechanism of ischemic infarct in spontaneous cervical artery dissection. Stroke 2012; 43:1354.

• Arnold M, Cumurciuc R, Stapf C, et al. Pain as the only symptom of cervical artery dissection. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77:1021.

• Touzé E, Gauvrit JY, Moulin T, et al. Risk of stroke and recurrent dissection after a cervical artery dissection: a multicenter study. Neurology 2003; 61:1347.

• Engelter ST, Grond-Ginsbach C, Metso TM, et al. Cervical artery dissection: trauma and other potential mechanical trigger events. Neurology 2013; 80:1950.

• Warlow C, Gijn J, Dennis M, Wardlaw J, Bamford J, Hankey G. Cervical arterial dissection, In: Warlow C, Gijn J, Dennis M, editors. Stroke – Practical Management. 3th ed. Cambridge: Blackwell Publishing;

2008. P. 355-8.

Internamento

Excluída patologia subjacente (doenças do tecido conjuntivo e distúrbios vasculares).

Diagnóstico de AVC isquémico pós dissecção da artéria vertebral

Iniciou anticoagulação com enoxaparina e tratamento precoce de reabilitação motora.

Alta com melhoria clínica e recuperação funcional favorável. Mantendo seguimento em consulta
hospitalar de Neurologia e tratamentos de reabilitação em clínica convencionada.



 

 

 

21 

P9: Uma anemia de difícil diagnóstico 

Joana Bragança1, Filipa Fernandes Orfão2, Célia Pinheiro1 

1USF Cova da Piedade, USF Cuidar Saúde2 

Relato de Caso 

Enquadramento: A acalásia caracteriza-se pela incapacidade de relaxamento do esfíncter esofágico inferior 

e pela ausência de peristaltismo no esófago distal. Manifesta-se maioritariamente entre os 25 e os 60 anos de 

idade e clinicamente caracteriza-se por disfagia, regurgitação alimentar e pirose. Existem várias opções 

médicas, endoscópicas e cirúrgicas para o seu tratamento. No entanto, nenhuma opção consegue normalizar 

por completo a função esofágica e a sua eficácia diminui ao longo do tempo. Deste modo, frequentemente, os 

doentes necessitam de tratamentos alternativos adicionais. O refluxo gastro-esofágico (RGE) é uma 

complicação conhecida do tratamento cirúrgico da acalásia. A longo prazo pode condicionar esofagite e 

evolução para esófago de Barrett. A esofagite é uma causa conhecida de hemorragia gastro-intestinal, que 

tipicamente se manifesta por hematemeses e, menos frequentemente, por melenas. A classificação 

endoscópica de Los Angeles correlaciona-se com a gravidade da hemorragia. 

Descrição do caso: JCRSM, de 67 anos, caucasiano, com antecedentes de intervenção cirúrgica para 

tratamento da acalásia aos 45 anos, RGE, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidade e asma. Em 

2013, por queixas de cansaço sem perdas hemáticas visíveis, realizou hemograma e estudo da cinética do 

ferro que revelou anemia ferropénica. Foi medicado com ferro oral e foram pedidos exames endoscópicos que 

o doente não realizou. Em 2014, por recorrência da anemia, foram pedidos novos exames endoscópicos. A 

endoscopia revelou hérnia do hiato e esofagite de refluxo. Por não existir resposta ao ferro oral e queda 

progressiva dos valores de hemoglobina, o doente foi encaminhado para consulta de Hematologia. A nível 

hospitalar repetiu endoscopia que mostrou esofagite de refluxo grau A. Foi dada indicação para manter inibidor 

da bomba de protões (IBP) e após estabilização dos valores de hemoglobina teve alta. Em 2018, por cansaço, 

palpitações e síncope foi pedida nova avaliação analítica que revelou recorrência da anemia ferropénica, 

novamente sem perdas hemáticas visíveis. Realizou nova endoscopia que revelou dilatação esofágica com 

abundante quantidade de refluxo gastro-esofágico e esofagite grau D com duas lesões ulceradas. Foi duplicada 

a dose de IBP, novamente prescrito ferro oral e feito encaminhamento para consulta de gastrenterologia, que 

aguarda. 

Discussão: O RGE é uma patologia frequente e provavelmente subdiagnosticada. A esofagite como causa da 

hemorragia gastro-intestinal, é evitável através do tratamento do RGE. No nosso caso, o doente apresenta, 

nos seus antecedentes de acalásia e seu tratamento, uma causa importante para o RGE, encontrando-se o 

médico de família numa posição privilegiada para a identificar. Pela esofagite severa que apresenta, necessita 

de tratamento de manutenção com IBP, dada a elevada probabilidade de recorrência dos sintomas e 

complicações após a sua descontinuação. Apresenta diversos fatores de risco para evolução para esófago de 

Barrett e adenocarcinoma do esófago, nomeadamente, idade superior a 50 anos, sexo masculino, raça 

caucasiana, hérnia do hiato, obesidade e RGE crónico. Desta forma necessita de follow-up endoscópico 

regular, sendo papel do médico de família alertar o doente para a vigilância necessária, dada a sua posição de 

proximidade e o seu conhecimento dos antecedentes do doente. 
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Uma anemia de difícil diagnóstico 
 

Referências bibliográficas: Uptodate -  Achalasia: Pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis [ última actualização a 9 Fev 2018]; 2) Uptodate - Overview of the treatment of achalasia [última actualização a 15 Mar 2019]; 3) Uptodate - Clinical manifestations and diagnosis of 

gastroesophageal reflux in adults [última actualização a 6 Mar 2018]. 
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A acalásia caracteriza-se pela incapacidade de relaxamento do esfíncter esofágico inferior e pela ausência de peristaltismo no 

esófago distal. Clinicamente manifesta-se por disfagia, regurgitação alimentar e pirose. O seu tratamento inclui opções médicas, 

endoscópicas e cirúrgicas. Nenhum tratamento consegue normalizar por completo a função esofágica e a sua eficácia diminui ao 

longo do tempo. Deste modo, frequentemente, os doentes necessitam de tratamentos alternativos adicionais.  

 

Enquadramento 

Caso Clínico 

Discussão 
O RGE é uma patologia frequentemente observada nos Cuidados de Saúde Primários. A esofagite, como causa da hemorragia gastro-intestinal, é 

evitável através do seu tratamento. No caso descrito, o doente apresenta, nos seus antecedentes de acalásia e seu tratamento, uma causa importante 

para o RGE, encontrando-se o médico de família numa posição privilegiada para a identificar. Pela esofagite grau D que apresenta, necessita de 

tratamento de manutenção com IBP, dada a elevada probabilidade de recorrência dos sintomas após a sua descontinuação. Apresenta fatores de risco 

para evolução para esófago de Barrett e adenocarcinoma do esófago: idade > 50 anos, sexo masculino, raça caucasiana, hérnia do hiato, obesidade e 

RGE crónico. Desta forma necessita de follow-up endoscópico regular, sendo papel do médico de família alertar o doente para as complicações da sua 

patologia e a vigilância necessária, promovendo assim o seu empowerment. 

• JCRSM 

• Sexo: masculino; Idade: 67 anos; Raça: Caucasiana 

• Antecedentes pessoais: acalásia submetida a intervenção cirúrgica aos 45 

anos; RGE; hipertensão arterial; diabetes mellitus tipo II; asma; obesidade 

• Medicação habitual: omeprazol 20, telmisartan 80, clorotalidona 50, 

lercanidipina 10, metformina + vidagliptina 1000 + 50, gliclazida 30, 

salbutamol SOS 

Janeiro 2018  Janeiro 2018 Fevereiro 2018 

O - Endoscopia: hérnia do hiato e esofagite de refluxo grau A; 

Colonoscopia: pólipos hiperplásicos e 2 adenomas com displasia de baixo 

grau 

A - hérnia de hiato (D90); doença do esófago (D84); neoplasia do aparelho 
digestivo benigna (D78) 
P - alta com Hb de 14,5g/dL após terapêutica com ferro oral e IBP; indicação 

para manter IBP em ambulatório 

2013 2014 2018 

O refluxo gastro-esofágico (RGE) é uma complicação conhecida do tratamento cirúrgico da 

acalásia. A longo prazo pode condicionar esofagite e posterior evolução para esófago de 

Barrett. A esofagite é uma causa conhecida de hemorragia gastro-intestinal, que tipicamente 

se manifesta por hematemeses e, menos frequentemente, por melenas. A classificação 

endoscópica de Los Angeles correlaciona-se com a gravidade da hemorragia. 

Grau A:  ≥ 1 erosões da mucosa com ≤ 5mm 

Grau B: pelo menos 1 erosão com > 5mm, não 

contínua entre duas pregas esofágicas 

Grau C: pelo menos 1 erosão contínua entre o ápice 

de duas pregas esofágicas 

Grau D: Erosão que envolve ≥ 75% da circunferência 

esofágica 

Identificação 

S - queixas de cansaço, sem perdas hemáticas 

visíveis 

O - Hb 9,7 g/dL; VGM 66 fL; HGM 20 pg 

A - anemia por deficiência de ferro (B80) 
P - prescrito ferro oral e pedido estudo da cinética 

do ferro, endoscopia digestiva alta e colonoscopia  

S - mantém sintomas apesar de cumprimento terapêutico; não 

realizou exames endoscópicos e avaliação analítica 

O - mucosas descoradas 

A - anemia por deficiência de ferro (B80) 
P - pedida endoscopia digestiva alta e colonoscopia 

 

O - Hb 8.9 g/dL; VGM 65 fL; HGM 19,5 pg; Ferritina 7 µg/L; Ferro 

15 µg/L; Endoscopia: hérnia do hiato e esofagite de refluxo 

Colonoscopia: adenoma com displasia de baixo grau 

A - hérnia de hiato (D90); doença do esófago (D84); neoplasia 
do aparelho digestivo benigna (D78) 
P - referenciado a consulta de Hematologia 

2015 

S - cansaço, palpitações e lipotímia 

O - Hb 8,4g/dL; VGM 59 fL; HGM 16 pg; ferro 10 µg/L; ferritina 3 µg/L 

A - anemia por deficiência de ferro (B80) 
P - pedidos exames endoscópicos e reiniciou terapêutica com ferro oral 

 

O - Endoscopia: dilatação esofágica com abundante quantidade de refluxo 

gastro-esofágico. Lesão ulcerada com 6mm, cárdia fixamente aberto com 

úlcera linear em fase de cicatrização » Esofagite grau D; Histologia: gastrite 

crónica de grau ligeiro, sem atividade, metaplasia intestinal (10%); 

Colonoscopia: 1 adenoma tubular com displasia de baixo grau e 1 pólipo 

hiperplásico 

A - doença do esófago (D84); neoplasia do aparelho digestivo benigna (D78) 
P - duplicada a dose de IBP e de ferro oral; referenciado a consulta de 

Gastrenterologia 

Classificação de Los Angeles 

HGO 



 

 

 

23 

P10: Diarreia a Olmesartan – A propósito de um caso 

Magda Coutinho1 

1USF Costa do Estoril 

Relato de Caso 

Enquadramento:A diarreia crónica tem um extenso diagnóstico diferencial. A história clínica, nomeadamente 

o contexto epidemiológico e o exame objetivo são frequentemente sugestivos da etiologia, mas nem sempre o 

diagnóstico mais provável corresponde ao diagnóstico final.  

Descrição do caso:Utente com 57 anos de idade, sexo masculino, apresenta como antecedentes pessoais 

hipertensão arterial controlada com associação de olmesartan e amlodipina desde 2014. Recorre a consulta 

do dia da sua médica de família com queixas de diarreia com cerca de dez dejeções por dia sem sangue ou 

muco, náuseas e dor abdominal difusa. Quadro com dez dias de evolução, com início durante uma viagem ao 

Japão. Medicado no início do quadro com ciprofloxacina com melhoria transitória dos sintomas. Ao exame 

objetivo apresenta-se corado, hidratado, anictérico, abdómen mole e depressível, indolor à palpação. É 

medicado com probiótico e aconselhada dieta anti-diarreica com melhoria discreta do quadro. Foram pedidas 

coproculturas e exame parasitológico das fezes que se revelaram negativas. Passado cerca de um mês, 

mantém queixas de náuseas e dejeções com fezes pastosas/líquidas, apesar de apresentar apenas uma 

dejeção diária. Recorreu à consulta de Gastroenterologia, onde realizou exames complementares de 

diagnóstico nos quais se destaca apenas um aumento das transaminases (AST 63 e ALT 99) e da calprotectina 

nas fezes, sendo que o hemograma, ferro, ferritina, glicemia, PCR, GGT, FA, bilirrubinas não revelaram 

alterações e foram ainda pedidos os anticorpos p-ANCA, Anti-Saccharomyces e Anti-transglutaminase 

tecidular, todos com resultados negativos. Realizou ainda endoscopia digestiva alta e colonoscopia sem 

alterações aparentes, tendo sido colhidas biópsias nos vários segmentos. Em nova consulta com a MGF é 

ainda pedida ecografia abdominal e serologias das hepatites virais que se revela sem alterações e tentado 

novo tratamento empírico com ciprofloxacina e albendazol, com melhoria aparente, mas novamente com 

recorrência dos sintomas 3 dias depois. Desde o início do quadro há uma perda ponderal de 8kg. O resultado 

histológico da colonoscopia e endoscopia digestiva alta revelou infiltrado linfoplasmocitario moderado em vários 

segmentos (antro gástrico, duodeno, íleo, colon e reto) e atrofia vilositária moderada no duodeno, sendo 

colocada a hipótese de alterações secundárias a olmesartan. Perante esta hipótese, foi então suspenso o 

olmesartan com remissão do quadro um dia após a sua suspensão. Atualmente, passado cerca de um mês da 

suspensão do fármaco, o utente recuperou 1,5kg do peso e mantém os valores tensionais controlados, sem 

necessidade de terapêutica anti-hipertensora.  

Discussão:Trata-se de um caso de diarreia crónica secundária a olmesartan, inicialmente com quadro 

sugestivo de diarreia do viajante, que não reverteu após terapêutica adequada. A enteropatia induzida por 

fármacos é uma causa de atrofia vilosa e infiltrado linfoplasmocitário, havendo alguns casos reportados de 

enteropatia a olmesartan, que reverte após suspensão do fármaco. O olmesartan tem sido associado a diarreia 

crónica, severa e associada a perda de peso em pacientes expostos ao fármaco pelo período de meses a anos, 

tratando-se de um diagnóstico de exclusão.  
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P11: Doutor, não consigo andar! A propósito de um caso clínico 

Francisco Ferreira e Silva1, Andreia Alves de Castro1, Luís Filipe Eusébio1 

1USF Amora Saudável 

Relato de Caso 

Enquadramento: O síndrome de Miller-Fisher (SMF), a variante mais comum do síndrome de Guillain-Barré 

(SGB), é uma doença desmielinizante inflamatória aguda que ocorre em 10% dos casos de SGB nos países 

ocidentais e 20% nos países asiáticos. A apresentação típica é caracterizada pela tríade oftalmoplegia, ataxia 

e arreflexia e aproximadamente um quarto dos doentes desenvolvem fraqueza muscular nas extremidades. 

SMF pode ainda apresentar-se nas suas formas incompletas com oftalmoplegia sem ataxia e ataxia sem 

oftalmologia. Em dois terços dos casos está descrita uma intercorrência infecciosa, precedendo os sintomas 

neurológicos em cerca de 1-3 semanas, sendo o Haemophilusinfluenzae e Campylobacterjejuni os 

microorganismo mais frequentemente implicados. O diagnóstico inicial é clínico, podendo observar-se 

hiperproteinorraquia no líquido cefalorraquidiano em 60% dos casos e alteração no estudo eletrofisiológico. Os 

anticorpos anti-IgG GQ1b estão presentes em 85-90% dos casos e associam-se ao envolvimento dos nervos 

oculomotores. Os únicos tratamentos modificadores da doença disponíveis são a imunoglobulina e a 

plasmaferese. Este síndrome tem, usualmente, uma evolução favorável, a ataxia e oftalmoplegia resolvem-se 

após 1-3 meses do início do quadro e praticamente todos os doentes têm completa ou quase completa 

recuperação ao fim de 6 meses. 

Descrição do caso: Sexo feminino, 47 anos, independente para as actividade de vida diária, com 

antecedentes pessoais de febre reumática aos 14 anos, infecções do trato urinário de repetição, taquicardia 

sinusal e hiperhidrose palmar. Sem medicação habitual ou alergias medicamentosas conhecidas. Recorre no 

dia 15/2/2018 ao Médico de Família (MF) por dificuldade na marcha com necessidade de apoio, ao acordar e 

de forma súbita. Ao exame objetivo apresentava marcha atáxica, alteração na prova calcanhar-joelho e 

arreflexia e paraparésia dos membros inferiores. Foi enviada ao serviço de urgência do hospital de referência 

onde realizou Tomografia Computorizada crânio-encefálica e dorso-lombo-sagrada sem alterações e teve alta, 

com manutenção da sintomatologia. Dois dias depois notou falta de coordenação do membro superior direito 

e contactou o MF, tendo sido aconselhada a consultar neurologista no particular que a enviou ao serviço de 

urgência com a hipótese diagnóstica de SGB. À entrada apresentava-se hemodinamicamente estável, sem 

sinais de dificuldade respiratória e com exame neurológico com marcha em linha impossível, prova calcanhar-

joelho com ataxia cerebelosa bilateral e arreflexia generalizada. Assumiu-se como diagnóstico provável um 

SGB com variante Miller-Fisher e foi internada. Realizou punção lombar que evidenciou anticorpo 

BorreliaburgdorferriIgG positivo. Iniciou curso de imunoglobulina durante 5 dias com melhoria da 

sintomatologia, teve alta referenciada às consultas de Neurologia e Fisioterapia. Na última avaliação pelo MF, 

em Setembro de 2018, a doente encontrava-se melhorada, ainda com discreta alteração da marcha, mantendo 

programa de fisioterapia e seguimento pela Neurologia. 

Discussão: O SGB e a sua variante Miller-Fisher são motivos pouco frequentes de procura dos Cuidados de 

Saúde Primários. No entanto é importante estar alerta para esta possibilidade diagnóstica quando nos 

deparamos com esta sintomatologia num período, por exemplo, pós-infeccioso.  

O papel do MF enquadra-se na necessidade duma referenciação atempada para confirmação de diagnóstico 

e instituição terapêutica, diminuindo o risco de sequelas motoras. 
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                                   O	

O SGB e a sua variante Miller-Fisher são motivos pouco frequentes de consulta nos Cuidados de Saúde Primários. No entanto, tendo em conta o caso exposto, é importante 

estar alerta para esta possibilidade diagnóstica quando nos deparamos com esta sintomatologia num período pós-infeccioso, por exemplo. O papel do MF enquadra-se na 

necessidade duma referenciação atempada para confirmação de diagnóstico e instituição célere de terapêutica, diminuindo assim o risco de sequelas motoras.	

O síndrome de Miller-Fisher (SMF), a variante mais comum do síndrome de Guillain-Barré (SGB), é uma doença desmielinizante inflamatória aguda que ocorre em cerca de 10% dos casos de 

SGB nos países ocidentais e em 20% nos países asiáticos. A apresentação típica é caracterizada pela tríade oftalmoplegia, ataxia e arreflexia. Aproximadamente um quarto dos doentes 

desenvolve fraqueza muscular nas extremidades. O SMF pode ainda apresentar-se nas suas formas incompletas com oftalmoplegia sem ataxia e ataxia sem oftalmoplegia. Em dois terços dos 

casos está descrita uma intercorrência infecciosa, precedendo os sintomas neurológicos em cerca de 1 a 3 semanas, sendo o Haemophilus influenzae e Campylobacter jejuni os microrganismos 

mais frequentemente implicados. O diagnóstico inicial é clínico, podendo observar-se hiperproteinorraquia no líquido cefalorraquidiano em 60% dos casos e alteração no estudo eletrofisiológico. 

Os anticorpos anti-IgG GQ1b estão presentes em 85-90% dos casos e associam-se ao envolvimento dos nervos oculomotores. Os únicos tratamentos modificadores da doença disponíveis são 

a imunoglobulina e a plasmaferese. Este síndrome tem, usualmente, uma evolução favorável, a ataxia e oftalmoplegia resolvem após 1-3 meses do início do quadro e praticamente todos os 

doentes têm recuperação completa ou quase completa ao fim de 6 meses.	

DOUTOR, NÃO CONSIGO ANDAR! - 
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 

§  Sexo	feminino,	48	anos,	dextra	

§  Residente	em	Amora,	natural	de	Lisboa	

§  Desempregada	(assistente	financeira)	

§  Antecedentes	Pessoais:	

ü  Síndrome	de	Sjögren		

ü  Febre	reumática	aos	14	anos	

ü  Infeções	urinárias	de	repetição	

ü  Taquicardia	sinusal	

ü  Hiperhidrose	palmar		

§  Nega	medicação	habitual	

§  Sem	história	de	alergias		

§  Antecedentes	familiares	–	irrelevantes	

Introdução	

12	de	Fevereiro	de	2018	

S:	Refere	quadro	de	mialgias	generalizadas,	febre	(38ºC),	odinofagia	e	rinorreia	anterior	com	5	dias	de	evolução	

O:	Auscultação	cardio-pulmonar	sem	alterações,	orofaringe	e	otoscopia	normais.	Taquicardia	(FC	141	bpm)	

A:	Gripe	(R80)	

P:	Hidratação,	repouso	e	ibuprofeno	600mg	de	12/12h	

15	de	Fevereiro	de	2018	

S:	Recorre	por	aparecimento	de	dificuldade	da	marcha,	ao	acordar	e	de	forma	súbita,	com	necessidade	de	apoio.	

O:	Marcha	atáxica,	alteração	da	prova	calcanhar-joelho	e	paraparésia	do	membros	inferiores.	ROT	abolidos	bilateralmente.	

A:	Sintoma/queixa	neurológica	(N29)	

P:	Enviada	para	o	Serviço	de	Urgência	para	observação	por	Neurologia	

Serviço	de	Urgência	

Segundo	Neurologia	,	sem	alterações	do	exame	objectivo.	TC	crânio-encefálica	e	coluna	dorso-lombo-sagrada	sem	alterações.	

Utente	teve	alta	sem	outras	especificações.	

17	de	Fevereiro	de	2018	

Contacto	telefónico	com	médico	de	família	(MF)	–	agravamento	de	queixas	anteriores	e	aparecimento	de	falta	de	coordenação	do	

membro	superior	direito.	Aconselhada	a	consultar	Neurologista	no	particular	–	Neurologista	reencaminhou	utente	ao	SU	por	

suspeita	de	Síndrome	de	Guillain-Barré.	

Serviço	de	Urgência	–	Neurologia	

À	entrada	apresentava-se	hemodinamicamente	estável,	sem	sinais	de	dificuldade	respiratória	e	com	exame	neurológico	com	

marcha	em	linha	impossível,	prova	calcanhar-joelho	com	ataxia	cerebelosa	bilateral	e	arreflexia	generalizada.	

Hipótese	Diagnóstica	provável:	Síndrome	de	Guillain-Barré	com	variante	Miller-Fisher	e	foi	internada.	

Realizou	punção	lombar	que	evidenciou	anticorpo	Borrelia	burgdorferri	IgG	positivo	

Fez	curso	de	imunoglobulina	0.4mg/Kg/dia	durante	5	dias	com	melhoria	clínica	significativa	e	teve	alta	referenciada	à	consulta	de	

Neurologia	e	Fisiatria.	

28	de	Setembro	de	2018	

S:	Refere	melhoria	do	quadro	mas	ainda	com	algumas	limitações	e	alterações	da	marcha.	

O:	Discreta	alteração	da	marcha,	sem	outras	alterações	de	relevo.	

A:	Doença	do	Sistema	Neurológico,	outra	(N99)	

P:	Indicação	para	manter	seguimento	em	consulta	de	Neurologia	e	Fisiatria.		

Francisco Ferreira e Silva1#, Andreia Alves de Castro2#, Luís Filipe Eusébio2# 

1- Interno de Medicina Geral e Familiar 
2- Especialista de Medicina Geral e Familiar 

#- USF Amora Saudável	

Descrição	do	Caso	

Discussão	
Bibliografia	
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P12: A USF Vai à escola – Relato de Prática 

Rita Portugal1, Raquel Fernandes Moura1, Filipa Ribeiro1 

1USF Pinhal do Rei 

Relato de Prática 

Introdução: Na Europa surgem, anualmente, cerca de 400 mil novas crianças obesas ou com excesso de 

peso. Torna-se importante adotar uma alimentação saudável capaz de fornecer energia e nutrientes 

necessários ao bom funcionamento do organismo. Particularmente nas crianças e adolescentes, esta contribui 

para um adequado crescimento e desenvolvimento. A saúde oral está intimamente relacionada com a dieta 

quer no desenvolvimento craniofacial, no cancro oral ou nas doenças infeciosas orais. Contudo, é no 

desenvolvimento de cárie dentária e da erosão do esmalte dentário que a alimentação tem um maior impacto, 

essencialmente pela ingestão de alimentos ou bebidas açucaradas. A Organização Mundial da Saúde estima 

que 60 a 90% das crianças de todo o mundo apresentem lesões de cárie com cavitação evidente. Assim, urge 

alterar padrões alimentares com elevado aporte energético por forma a diminuir, no futuro, doenças crónicas 

incluindo patologia oral.Objetivo: As crianças e adolescentes encontram-se em etapas muito influenciáveis da 

sua vida e a escola, local onde passam a maior parte do seu tempo, desempenha um papel muito importante 

na promoção de saúde. O principal objetivo desta atividade foi a de capacitar o público alvo para a importância 

de uma alimentação saudável contributiva de uma excelente saúde oral. Como objetivo secundário, destacar 

o desejo da diminuição, no futuro, da proporção de doenças crónicas, como a obesidade e hipertensão arterial, 

entre outras.  

Pertinência: Pelo número crescente da prevalência de excesso de peso/obesidade e de cáries dentárias nas 

crianças e adolescentes, tornou-se pertinente enfatizar e valorizar a alimentação saudável e a saúde oral, 

muitas vezes desprezadas, num ambiente tão familiar para o seu público-alvo como a escola. 

Descrição: Este trabalho relata uma experiência de Educação para a Saúde, subordinada ao tema “Saúde 

Oral e Alimentação”, realizada às crianças do 1º ao 6º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas 

pertencentes à área de influência de uma USF, durante o mês de outubro de 2016. A abordagem foi efetuada 

através de uma apresentação oral do tema, com recurso a apresentação digital, seguida de discussão do tema 

com resposta às questões colocadas e jogos didáticos (desenhos para colorir, sopa de letras e palavras 

cruzadas). 

Discussão: Juntas, a saúde e a educação permitem promover estilos de vida saudáveis, contribuindo para a 

saúde das crianças e adolescentes e, consequentemente, de futuros adultos conscientes. As intervenções de 

Educação para a Saúde nas escolas permitem indiretamente influenciar os pais das crianças pois estas 

recordarão no domicílio o que aprenderam. 
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A USF vai à escola – Relato de Prática
Rita Portugal

1
Raquel Moura

1
Filipa Cerqueira Ribeiro

1

1
Interna do Complementar de Medicina Geral e Familiar. USF Pinhal do Rei, ACES Oeste Norte

Pereira AL, Ferreira, CS, Graça R, Calado R. Saúde Oral e alimentação. Direção-Geral da Saúde 2014;

× Na Europa surgem, anualmente, cerca de 400 mil novas crianças obesas ou com excesso de peso.

× Nas crianças e adolescentes torna-se importante adotar uma alimentação saudável, capaz de fornecer energia e nutrientes necessários ao bom

funcionamento do organismo, adequado crescimento e desenvolvimento.

× A saúde oral está intimamente relacionada com a dieta: quer no desenvolvimento craniofacial, no cancro oral ou nas doenças infeciosas orais.

× É no desenvolvimento de cárie dentária e da erosão do esmalte dentário que a alimentação, rica em alimentos ou bebidas açucaradas, tem um

maior impacto.

× A Organização Mundial da Saúde estima que 60 a 90% das crianças de todo o mundo apresentem lesões de cárie com cavitação evidente.

× Assim, urge alterar padrões alimentares com elevado aporte energético por forma a diminuir, no futuro, doenças crónicas como a patologia oral.

× As crianças e adolescentes encontram-se em etapas muito influenciáveis da sua vida e a escola, local onde passam a maior parte do seu tempo,

desempenha um papel muito importante na promoção de saúde.

× Principal objetivo: capacitar o público alvo para a importância de uma alimentação saudável contributiva de uma excelente saúde oral.

× Objetivo secundário: diminuição, no futuro, da proporção de doenças crónicas, como a obesidade e hipertensão arterial, entre outras.

× Pelo número crescente da prevalência de excesso de peso/obesidade e de cáries dentárias nas crianças e adolescentes, tornou-se pertinente

enfatizar e valorizar a alimentação saudável e a saúde oral, muitas vezes desprezadas, num ambiente tão familiar para o seu público-alvo como a

escola.

× Juntas, a Saúde e a Educação permitem promover estilos de vida saudáveis, contribuindo para a saúde das crianças e adolescentes e,

consequentemente, de futuros adultos conscientes. As intervenções de Educação para a Saúde nas escolas permitem, indiretamente, influenciar os

pais das crianças pois estas recordarão o que aprenderam, no domicílio.

OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO

DISCUSSÃO

×Apresenta-se uma experiência de Educação para a Saúde, subordinada ao tema “Saúde Oral e Alimentação”, realizada às crianças do 1º ao

6º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas pertencentes à área de influência de uma USF, durante o mês de outubro de 2016.

× Foi realizada uma apresentação oral do tema, em formato digital, com posterior discussão, resposta a questões e jogos didáticos (desenhos

para colorir, sopa de letras e palavras cruzadas).

PERTINÊNCIA
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P13: "Emoções Fortes”: Um caso de Síndrome de Takotsubo 

Ana Pacheco1, Joana Ferreira Amaral1, Lucinda Silveiro1 

1USF Amora Saudável 

Relato de Caso 

Enquadramento: A síndrome de Takotsubo, também conhecida como “síndrome do coração partido” (broken-

heartsyndrome), consiste num quadro cardíaco transitório, que envolve o ventrículo esquerdo (VE) e mimetiza 

um enfarte agudo do miocárdio (EAM). Resulta da exposição a emoções fortes ou stress físico severo, como 

doença, perda de pessoa significativa, acidente, trauma, desastres naturais, entre outros. Os sintomas 

principais são precordialgia e sensação de dispneia. Apresentam frequentemente elevação do segmento ST 

no ECG e enzimas cardíacas aumentadas, como no EAM, mas na angiografia não se evidencia estenose das 

coronárias e o  VE apresenta abaulamento apical (“ballooning”). 

Descrição do Caso: Mulher, 45 anos, antecedentes pessoais de hipertensão arterial controlada, excesso de 

peso, asma e rinite alérgica, medicada com ramipril 5mg, fluticasona+salmeterol 250/50 ug/dose, bilastina 

20mg, mometasona 50ug/dose para pulverização nasal, buspirona 5mg. A 16.05.2018, após assistir ao 

atropelamento de uma vizinha na noite anterior, recorreu a consulta com a médica de família por precordialgia 

persistente, referida ao membro superior ipsilateral, apresentando-se muito ansiosa. Exame objectivo sem 

alterações. Melhoria da ansiedade após administração de diazepam, mas mantinha a queixa de dor 

retroesternal, pelo que foi medicada com ácido acetilsalicílico 125mg e nitroglicerina sublingual e foi 

encaminhada ao serviço de urgência (SU). No SU realizou electrocardiografia que revelou bloqueio completo 

de ramo esquerdo e padrão de Brugada, com inversão das ondas T de V4 a V6 de novo; avaliação analítica 

com elevação de troponina (538); ecocardiograma com hipercontractilidade dos segmentos basais e médios e 

acinésia apical do VE. Não se podendo excluir EAM, foi submetida a cateterismo cardíaco emergente sem 

evidência de lesão coronária. Admitiu-se o diagnóstico de síndrome de Takotsubo e ficou internada no Serviço 

de Cardiologia. Evoluiu sem intercorrências cardíacas, mas teve uma complicação de diverticulite não 

perfurada, com diagnóstico secundário de diverticulose durante o internamento. Teve alta orientada para 

consultas de Cardiologia e de Arritmologia, mantendo a terapêutica habitual e indicação para nitroglicerina SL 

em SOS. 

Discussão: Como médicos de família (MF) devemos estar atentos e preparados para actuar em situações de 

suspeita de urgência ou emergência, que por vezes se apresentam primeiramente nos cuidados de saúde 

primários, para uma correcta abordagem inicial antes de encaminhar ao serviço de urgência. Este relato de 

caso corrobora esta vertente de actuação do MF e permite relembrar a síndrome de Takotsubo como uma 

causa menos frequente de dor retroesternal de origem cardíaca, fazendo diagnóstico diferencial com EAM. 
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A síndrome de Takotsubo, também conhecida como “síndrome do coração partido” (broken-heart syndrome), consiste num quadro cardíaco transitório, que

envolve o ventrículo esquerdo (VE) e mimetiza um enfarte agudo do miocárdio (EAM). Resulta da exposição a emoções fortes ou stress físico severo, como

doença, perda de pessoa significativa, acidente, trauma, desastres naturais, entre outros. Os sintomas mais comuns são precordialgia e sensação de

dispneia. Apresentam frequentemente elevação do segmento ST no ECG e enzimas cardíacas aumentadas, à semelhança do EAM, mas a angiografia não

evidencia estenose das coronárias e o VE apresenta abaulamento apical (“ballooning”), adquirindo o formato de uma armadilha de polvo, em japonês:

Takotsubo.

“EMOÇÕES FORTES”

- UM CASO DE SÍNDROME DE TAKOTSUBO -

ENQUADRAMENTO

Pacheco, Ana; Amaral, Joana; Silveiro, Lucinda

USF Amora Saudável

Como médicos de família (MF) devemos estar atentos e preparados para actuar em situações de suspeita de urgência ou emergência, que por vezes se

apresentam primeiramente nos cuidados de saúde primários, e executar uma correcta abordagem inicial antes de encaminhar ao serviço de urgência.

Este relato de caso corrobora esta vertente de actuação do MF e permite relembrar a síndrome de Takotsubo como uma causa menos frequente de dor

retroesternal de origem cardíaca, fazendo diagnóstico diferencial com EAM.

DESCRIÇÃO DE CASO

Após assistir ao atropelamento de uma vizinha na noite anterior, recorreu a consulta com a médica de família por precordialgia

persistente, referida ao membro superior ipsilateral. Apresentava-se muito ansiosa, sem outras alterações ao exame objectivo.

Referências bibliográficas: 1- Takotsubo Cardiomyopathy (actualizado a 17.1.17) consultado a 12.4.19 em https://emedicine.medscape.com/article/1513631-overview; 2 - Is Broken Heart Syndrome real?, consultado a 12.4.19 em

https://www.heart.org/en/health-topics/cardiomyopathy/what-is-cardiomyopathy-in-adults/is-broken-heart-syndrome-real; Takotsubo cardiomyopathy (broken-heart syndrome), consultado a 12.4.19 em https://www.health.harvard.edu/heart-

health/takotsubo-cardiomyopathy-broken-heart-syndrome.

DISCUSSÃO

Mulher, 45 anos, antecedentes pessoais de hipertensão arterial controlada, excesso de peso, asma e rinite alérgica, medicada com ramipril 5mg,

fluticasona+salmeterol 250/50 ug/dose, bilastina 20mg, mometasona 50ug/dose para pulverização nasal e buspirona 5mg.

16-05-2018
Melhoria da ansiedade após administração de diazepam, mas com manutenção da dor retroesternal, pelo que foi medicada

com ácido acetilsalicílico e nitroglicerina sublingual e foi encaminhada ao serviço de urgência (SU).

No SU realizou electrocardiografia que revelou bloqueio completo de ramo esquerdo e padrão de Brugada, com inversão das

ondas T de V4 a V6 de novo; avaliação analítica com elevação de troponina (538); e ecocardiograma com hipercontractilidade

dos segmentos basais e médios e acinésia apical do VE.

Não se podendo excluir EAM, foi submetida a cateterismo cardíaco emergente sem evidência de lesão coronária.

Admitiu-se o diagnóstico de síndrome de Takotsubo e ficou internada no Serviço de Cardiologia.

Evoluiu sem intercorrências cardíacas, mas teve episódio de diverticulite aguda durante o internamento.

Teve alta orientada para consultas de Cardiologia e de Arritmologia, mantendo a terapêutica habitual, indicação para

nitroglicerina SL em SOS, evicção de fármacos que condicionem padrão de Brugada e estudo genético.
24–05-2018

Fig.1 Explicação gráfica da

evolução e origem da designação

da Síndrome de Takotsubo.

16–05-2018
A

23-05-2018
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P14: Paralisia de Erb em lactente 

Ana Catarina Gonçalves1, Gabriela Amorim Reis1, Ana Carolina Rodrigues1 

1USF Condestável 

Relato de Caso 

Enquadramento: A paralisia perinatal do plexo braquial resulta habitualmente da lesão dos últimos nervos 

cervicais e primeiros torácicos, por estiramento, ruptura ou avulsão radicular, que ocorre frequentemente no 

momento do parto, geralmente por tracção lateral da cabeça e ombro. De acordo com as estruturas anatómicas 

envolvidas, esta pode dividir-se em: Paralisia de Erb-Duchenne, Paralisia de Klumpke e Paralisia Braquial Total. 

A paralisia de Erb é a forma mais frequente (75% dos casos), correspondendo à lesão das raízes nervosas de 

C5 e C6. Caracteriza-se por adução e rotação interna do ombro, extensão do cotovelo e pronação do antebraço. 

Os principais factores de risco para esta anomalia são: macrossomia, distocia de ombros, diabetes gestacional, 

obesidade materna, parto por via vaginal instrumentado e trabalho de parto prolongado. O diagnóstico 

diferencial inclui entidades como: fractura da clavícula ou do úmero, artrite séptica da articulação do ombro, 

osteomielite e lesão do sistema nervoso central ou medular. O prognóstico é bastante favorável, sendo que em 

cerca de 80% dos casos é conseguida uma recuperação completa. 

Sabe-se que o tratamento médico conservador leva à recuperação funcional total em 70-95% dos casos. No 

entanto, quando não há recuperação funcional até aos três meses, o tratamento cirúrgico está indicado, uma 

vez que a recuperação da mobilidade do membro superior é muito escassa nesses casos. 

Descrição do caso: Relata-se o caso de um lactente do sexo feminino de 4 meses que numa consulta de 

saúde infantil apresentava, ao exame objectivo, o membro superior esquerdo posicionado ao longo do corpo, 

hipotónico e pendente, em rotação interna, e o antebraço esquerdo tendencialmente em pronação. 

Apresentava força muscular do antebraço preservada (flexão e extensão do punho e dedos) e a capacidade 

de preensão da mão mantida. Sem défices sensitivos relativamente ao membro contralateral. O reflexo de moro 

era ausente no lado afectado. Estas alterações não haviam sido descritas em consultas anteriores. Tratava-se 

de uma criança cujo parto havia sido distócico (instrumentado por ventosa obstétrica).  

Deste modo, por suspeita de lesão do plexo braquial aquando do parto, colocou-se a hipótese diagnóstica de 

Paralisia de Erb. Foi solicitada ecografia osteoarticular do membro superior esquerdo e radiografia articular 

acrómio-clavicular para estudo imagiológico e exclusão de outras patologias. Os pais foram tranquilizados e foi 

feita referenciação para consulta de Medicina Física e Reabilitação e Neurologia Pediátrica. 

Discussão: Com o presente caso pretende-se sensibilizar os Médicos de Família para esta entidade 

nosológica, salientando a importância de uma anamnese e exame objetivo cuidados e completos para que, 

desta forma, seja assegurado um diagnóstico oportuno, adequada orientação terapêutica e, 

consequentemente, um melhor prognóstico. 

A correcta abordagem e orientação desta patologia permitirá a minimização das sequelas que, ainda que pouco 

frequentes, poderão ter um impacto significativo na qualidade de vida destas crianças. 
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Com o presente caso pretende-se sensibilizar os Médicos de Família para esta entidade nosológica, salientando a importância de uma anamnese e exame objetivo 

cuidados e completos para que, desta forma, seja assegurado um diagnóstico oportuno, adequada orientação terapêutica e, consequentemente, um melhor 

prognóstico. A correcta abordagem e orientação desta patologia permitirá a minimização das sequelas que, ainda que pouco frequentes, poderão ter um impacto 

significativo na qualidade de vida destas crianças.

ENQUADRAMENTO

DESCRIÇÃO DO CASO

DISCUSSÃO

BIBLIOGRAFIA

• Caldeira T.; Paralisia do Plexo Braquial. Acta Pediatr Port 2010:41(1):8-10.

• Marques J.B.; Distócia de ombros – uma emergência obstétrica, Acta Med Port. 2011; 24(4):613-620

• Narchi H., Kulaylat N.; Clavicle facture and brachial plexus palsy in the newborn: risk factors and outcome. Ann Saudi Med. 1996;16:707-10.

• Dodds S.D., Wolfe S.W.; Perinatal brachial plexus palsy. Curr Opin Pediatr. 2000;12:40-7.

TIPOS DE PARALISIAS

IDENTIFICAÇÃO: Lactente do sexo feminino de 4 meses. Parto havia sido distócico (instrumentado por ventosa obstétrica). 

A paralisia perinatal do plexo braquial resulta habitualmente da lesão dos últimos nervos cervicais e primeiros torácicos, por estiramento, ruptura ou avulsão 

radicular, que ocorre frequentemente no momento do parto, geralmente por tracção lateral da cabeça e ombro.

MS esquerdo ao longo do corpo, hipotónico e pendente, em rotação interna, e antebraço esquerdo tendencialmente em pronação. Força

muscular do antebraço preservada (flexão e extensão do punho e dedos) e capacidade de preensão da mão mantida. Sem défices sensitivos.

Reflexo de moro ausente no lado afectado. Estas alterações não haviam sido descritas em consultas anteriores.

O prognóstico é bastante favorável, sendo que em cerca de 80% dos casos é conseguida uma recuperação completa.

Sabe-se que o tratamento médico conservador leva à recuperação funcional total em 70-95% dos casos. No entanto, quando não há recuperação funcional até aos 

três meses, o tratamento cirúrgico está indicado, uma vez que a recuperação da mobilidade do membro superior é muito escassa nesses casos.

Paralisia de Erb-Duchenne

Paralisia de Klumpke

Paralisia Braquial Total.

CONSULTA SAÚDE INFANTIL 

PARALISIA DE ERB EM LACTENTE
RELATO DE CASO CLÍNICO

A.C. Gonçalves1; G.A. Reis1; A.C. Rodrigues1

1Médica Interna de Formação Específica de Medicina Geral e Familiar, USF Condestável, ACeS Pinhal Litoral

Forma mais frequente (75% dos casos)

Principais factores 
de risco

Macrossomia

Distocia de ombros

Diabetes gestacional

Obesidade materna

Parto por via vaginal instrumentado

Trabalho de parto prolongado

Diagnóstico diferencial

Fractura clavícula 

ou úmero
Artrite Séptica Osteomielite

Lesão do SNC ou 

medular

Lesão das raízes nervosas de C5 e C6.

Paralisia de Erb-Duchenne

Exame Objectivo

Deste modo, por suspeita de lesão do plexo braquial aquando do parto, colocou-se a hipótese diagnóstica de Paralisia de Erb.

Foi solicitada ecografia osteoarticular do membro superior esquerdo e radiografia articular acrómio-clavicular para estudo imagiológico e exclusão de outras 

patologias. Os pais foram tranquilizados e foi feita referenciação para consulta de Medicina Física e Reabilitação e Neurologia Pediátrica.

Adução e rotação interna do ombro

Extensão do cotovelo

Pronação do antebraço
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P15: “O frigorífico dá-me comichão!” 

Patrícia Isabel Ribeiro dos Santos1, Ana Cristina Prata1, Paulo Sameiro da Mata1 

1USF Sobreda 

Relato de Caso 

Enquadramento: A Urticaria cronica caracteriza-se pelo aparecimento de lesões cutâneas máculo-papulares 

eritematosas, de caráter transitório e migratório, e/ou angioedema durante um período superior a seis semanas. 

A urticária ao frio é uma forma de urticária crónica induzível, em que os sintomas ocorrem tipicamente minutos 

apos contacto com o frio e subsequente reaquecimento da pele. Nas suas formas mais graves pode mesmo 

apresentar-se sob a forma de choque anafilático. Tem uma incidência anual de 0.05% e pode surgir em 

qualquer fase da vida, embora seja ligeiramente mais prevalente em mulheres jovens. 

Descrição do caso: Sexo masculino, 60 anos, pasteleiro de profissão, fumador, com antecedentes de 

dislipidémia, medicado com rosuvastatina. Recorreu à consulta por episódios ocasionais de eritema cutâneo 

transitório e prurido aquando da exposição ao frio das câmaras frigoríficas do seu local de trabalho, com um 

ano de evolução. Referiu episodio, ocorrido há 4 anos, de hipotensão e eritema generalizado, sem relevo e 

com prurido, após mergulho na praia, que não se acompanhou, no entanto, de dispneia ou perda de 

consciência. Mais recentemente, notava sentir parestesias quando as pernas entravam em contacto com a 

água fria do mar seguidas, segundos depois de sair da água, de quadro de edema e eritema generalizado das 

pernas, acompanhado de prurido. Referia igualmente prurido na regiãosacrococcígea quando se sentava numa 

pedra fria.  Tinha ainda iniciado quadro de pieira intermitente, à noite, há 2 anos. Negava dispneia e lipotímia; 

nunca teve qualquer sintomatologia quando toma banho ou aquando da ingestão de gelados ou outros 

alimentos/líquidos frios. Realizou espirometria que documentou uma alteração ventilatória obstrutiva 

bronquiolar. Dada a historia sugestiva de urticária ao frio, foi ainda referenciado para a consulta de 

Imunoalergologia do Hospital S. Bernardo, onde realizou um teste de provocação com cubo de gelo, que foi 

positivo, resultando em macha eritematosa de 11mm com relevo, bastante pruriginosa. Foi assim assumido o 

diagnostico de urticária ao frio, tendo o doente sido medicado com fluticasona/vilanterol inalado diariamente e 

com ebastina e prednisolona em crise. Teve ainda indicação para evitar contacto com água fria e câmara 

frigorifica. Mantém-se sem crises desde então. 

Discussão: O diagnostico da urticária ao frio baseia-se na colheita meticulosa da historia clinica e no resultado 

do teste de provocação. O tratamento desta patologia passa sobretudo pela evicção dos factores precipitantes 

e pelo tratamento sintomático em crise. A urticária tem um impacto significativo na qualidade de vida dos 

doentes, resultando em elevados custos diretos e indiretos, nomeadamente com fármacos, consultas médicas, 

e absenteísmo laboral, podendo ter formas de apresentação graves, pelo que o seu diagnóstico e prevenção 

são fundamentais.  
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O FRIGORIFICO DÁ-ME COMICHÃO! 
 

Patrícia Ribeiro Santos1, Ana Cristina Prata1, Paulo S. Mata1  
1 - Interno da Formação Específica de Medicina Geral e Familiar, USF Sobreda, ACeS Almada-Seixal 

Enquadramento 

Descrição do Caso Clínico 

Discussão 
O diagnóstico da urticária ao frio baseia-se na colheita meticulosa da historia clínica e no resultado do teste de provocação 

(figura 2). O tratamento desta patologia passa sobretudo pela evicção dos factores precipitantes e pelo tratamento 

sintomático em crise. Este inclui anti-histaminicos H1 de segunda geração, em doses diárias que podem atingir, se 

necessário, 4x a dose standard, e eventualmente corticoide oral (ex: prednisolona) a 1mg/kg/dia durante um maximo de 10 

dias. 

A urticária tem um impacto significativo na qualidade de vida dos doentes, resultando em elevados custos diretos e indiretos, 

nomeadamente com fármacos, consultas médicas, e absentismo laboral, podendo ter formas de apresentação graves, pelo 

que um diagnóstico atempado e prevenção são fundamentais. 

A urticaria crónica caracteriza-se pelo aparecimento de lesões cutâneas máculo-papulares eritematosas (figura 1), de 

caráter transitório e migratório, e/ou angioedema durante um período superior a seis semanas. A urticária ao frio é uma 

forma de urticária crónica indutível, em que os sintomas ocorrem tipicamente minutos após contacto com o frio e 

subsequente reaquecimento da pele. Nas suas formas mais graves pode mesmo apresentar-se sob a forma de choque 

anafilático. Tem uma incidência anual de 0.05% e pode surgir em qualquer fase da vida, embora seja ligeiramente mais 

prevalente em mulheres jovens. 

Sexo masculino, 60 anos, Profissão: pasteleiro. 

AP: Dislipidémia; MH: Rosuvastatina 10 1 cp ao jantar; AF: Mãe asmática 

Hábitos:  fumador 1 maço/dia desde há 40 anos – 40 UMA;  Consumo de alcool: socialmente. Habitação/Animais: 1 cadela, 40 pássaros, 1 papagaio 

2018:  

 - episodios ocasionais de eritema cutâneo transitório e prurido com exposição ao frio 

das câmaras frigoríficas do seu local de trabalho. Parestesias quando as pernas entram 

em contacto com a água fria do mar seguidas, apos saída da agua, de edema e eritema 

generalizado das pernas, acompanhado de prurido.  

   - prurido na regiao sacrococcigea quando se senta numa pedra fria.   

Sem tosse, dispneia, lipotomia; nunca teve qualquer sintomatologia quando toma 

banho ou aquando da ingestão de gelados ou outros alimentos/líquidos frios.  

• Espirometria:  FVC e FEV1 Normais; Indice de Tiff 74,71%; FEF25-50% N, FEF75% 

diminuido. Conclusão: resistências bronquicas no limite superior; alteração ventilatoria 

obstrutiva bronquiolar. 

  

• Consulta de Imunoalergologia → teste de provocação com cubo de gelo: POSITIVO   

       - mancha eritematosa de 11mm com relevo, pruriginosa.  

Figura 2 - Teste do cubo de gelo – colocar cubo de gelo 
envolto em plastico sobre a superficie volar do 
antebraço durante 5 min. Fazer a leitura 10-15min 
depois. 
O teste é positivo se surge uma mácula/papula na 
região de contacto com o frio. 

Xerose cutânea, sem lesões visiveis 

PA 138-84mmHg 

AC: S1S2 ritmicos, sem sopros audíveis 

AP: MV mantido, simétrico, sem ruidos adventícios 

S 

O 

A 

P 
Espirometria 

Referenciação para consulta de Imunoalergologia 

PRURIDO 

ERUPÇÃO CUTÂNEA GENERALIZADA - Urticária ao frio? 

RESPIRAÇÃO RUIDOSA – pieira 

BIBLIOGRAFIA 

Costa C. et al., Urticária em Serviço de Urgência: recomendações para abordagem diagnóstica e Terapeutica. Acta Med Port (2017), 4: 347-349 

Zuberbier T. Et al., The EAACI/GALEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria, Allergy (2018), 73:1393-1414 

 

PLANO:  

• Ebastina 10 mg 3 cps + Prednisolona 20 mg 4 cps em crise 

• Evicção de contacto com água fria e camara frigorifica.  

• Fluticasona/Vilanterol 92ug+22ug, 1 inalação à noite  

• Dispositivo de injeção automática de adrenalina em crise se compromisso 

respiratorio/hipotensão. 

• Evicção Tabágica 

DIAGNÓSTICO: URTICÁRIA AO FRIO 

Figura 1 - lesões cutâneas máculo-papulares eritematosas  

- 2015: episódio de hipotensão + eritema cutâneo 
generalizado, sem relevo e com prurido, após mergulho 
na praia; sem dispneia ou perda de consciencia. 
 -    2017: quadro de pieira intermitente à noite 
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P16: Amigdalite aguda em idade pediátrica – Como estamos a tratar 

Cristiana Miguel1, Rita Clarisse Marques1, Alexandra Marujo1 

1USF Condestável 

Investigação 

Introdução e objetivos: A Amigdalite Aguda (AA) é das patologias mais comuns em idade pediátrica, sendo 

a maioria viral, benigna e autolimitada.  

Os casos bacterianos devem ser reconhecidos e tratados, a fim de diminuir o risco de complicações supurativas 

e febre reumática, devendo apenas nestes casos ser instituída terapêutica com antibiótico de primeira linha. 

Este trabalho pretende avaliar a prescrição de antibioterapia na AA em idade pediátrica no ano de 2017 na 

nossa Unidade, consoante a Norma de Orientação Clínica (NOC) da Direção Geral de Saúde (DGS) 

N020/2012. 

Metodologia:Estudo retrospetivo, descritivo, com colheita no MiM@UF® de todos os casos codificados com 

R72 – Infeção Estreptocócica da Orofaringe ou R76 – Amigdalite Aguda no “A” do SClínico® no ano de 2017 e 

consulta individual posterior dos mesmos. Excluiu-se casos medicados fora da Unidade e idade ≥ 18 anos. 

Resultados: Obteve-se no total 174 amigdalites em utentes entre os [0;18[ anos de idade (média 7,5 anos), 

98 do sexo feminino e 76 masculino. Destes, 92,5% (n=161) foram medicados com antibiótico e 74,6% (n=133) 

teria indicação para tal. Destes 133, 36,8% (n=49) foram medicados com o antibiótico certo. A dose estava 

adequada ao peso em 32,3% (n=43), sendo supra-terapêutica em 61,7% (n=82) e infra-terapêutica em 3,8% 

(n=5). Quanto à duração do tratamento, apenas 6,8% (n=9) cumpriu o tempo correto, não havendo dados 

disponíveis em 12,0% (n=16). 

Dos 13 que não iniciaram antibioterapia, nenhum tinha indicação para tal. 

Constatou-se por fim que nenhum episódio reuniu a combinação de prescrição de antibiótico certo com 

indicação, dose terapêutica e duração certa. 

Discussão: A prescrição na nossa Unidade não está em conformidade com a NOC acima referida, sendo 

necessária uma ação de sensibilização para abordar este problema, melhorar a qualidade da prescrição 

(evitando a prescrição desnecessária de antibióticos e consequente aumento de resistências) e qualidade dos 

registos clínicos. 
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AMIGDALITE AGUDA EM IDADE PEDIÁTRICA

- COMO ESTAMOS A TRATAR?
Cristiana Miguel, Rita Clarisse Marques, Alexandra Marujo - USF Condestável

A Amigdalite Aguda é das patologias mais comuns em idade pediátrica, sendo a maioria viral, benigna e autolimitada. Os casos

bacterianos devem ser reconhecidos e tratados, a fim de diminuir o risco de complicações supurativas e febre reumática, devendo apenas

nestes casos ser instituída terapêutica com antibiótico de 1ª linha.

Este trabalho pretende avaliar a

prescrição de antibioterapia (AB) na

Amigdalite Aguda em idade pediátrica no

ano de 2017 na USF Condestável,

consoante a Norma de Orientação Clínica

(NOC) da Direção Geral de Saúde (DGS)

N020/2012.

POPULAÇÃO: Todos os casos codificados com R72 – Infeção

Estreptocócica da Orofaringe ou R76 – Amigdalite Aguda no “A” do

SClínico® no ano de 2017.

Exclusão: casos medicados fora da USF e idade ≥ 18 anos.

TIPO DE ESTUDO: Observacional, descritivo e transversal.

METODOLOGIA: Recolha de dados de pelos autores recorrendo a

MIM@UF®, SClínico®, PEM® e RSE.

ANÁLISE DE DADOS: Microsoft Office Excel®

Constatámos que a prescrição na nossa USF não está em conformidade com a NOC acima referida, não havendo nenhum caso de

Amigdalite Aguda em idade pediátrica com instituição de antibioterapia adequada, na dose e duração corretas. É necessária uma ação de

sensibilização para abordar este problema, de forma a melhorar a qualidade da prescrição, evitando a prescrição desnecessária de antibióticos

e consequente aumento de resistências. Deve haver também uma sensibilização para a melhoria da qualidade dos registos clínicos, já que a

qualidade destes constituiu a maior limitação deste trabalho.

BIBLIOGRAFIA: 
• DGS, “Diagnóstico e Tratamento da Amigdalite Aguda na Idade Pediátrica” NOC 020/2012
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CONTACTO: 
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1S|5M 1: Um caso de psoríase gutata 

Sara Sousa1, Cristina Miranda1 

1USF USF Mactamã 

Relato de Caso 

Enquadramento: A psoríase gutataé uma variante de psoríase que se caracteriza pela presença de lesões 

eritematosas papulares, de pequena dimensão (tipo gota), preferencialmente no tronco e área proximal dos 

membros. Fatores genéticos e ambientais, nomeadamente o HLA cw6 e antigénio Streptococcus beta-

hemolítico parecem contribuir para o desenvolvimento da psoríase gutata. Tem uma forma de apresentação 

aguda, mais frequente em crianças e adultos jovens, habitualmente na sequência de uma infeção 

estreptocócica da orofaringe. 

Descrição de Caso: Criança de 11 anos, saudável, sem antecedentes pessoais relevantes, recorreu à consulta 

aberta na USF por odinofagia e febre, foi-lhe diagnosticada amigdalite aguda e prescrita amoxicilina. Por 

aparecimento de pequenas lesões cutâneas pruriginosas, recorreu novamente à consulta aberta 10 dias 

depois. Apresentava nesta altura pequenas lesões máculo-papulares, que desapareciam à digitopressão, 

sobretudo no tronco e nas coxas. Foi-lhe prescrito tratamento sintomático com indicação para recorrer de novo 

à consulta se agravamento clínico. Por manutenção das lesões, recorreu à consulta de Dermatologia onde lhe 

foi diagnosticada psoríase gutata e foi medicada com betametasona e calcipotriol cutâneo. Em consulta de 

vigilância 6 meses depois refere ligeira melhoria, embora ainda apresentasse lesões cutâneas maculo-

papulares dispersas generalizadas que poupavam a região da face. 

Discussão: A relação entre a psoríasegutata e a amigdalite estreptocócica não é ainda bem compreendida, 

pensa-se que terá origem na reação cruzada entre os antigénios estreptocócicos e da epiderme. O período de 

latência entre a infeção estreptocócica e o aparecimento de lesões cutâneas é habitualmente 2 a 3 semanas, 

como aconteceu neste caso. Na maioria dos casos há remissão espontânea em vários meses, mas pode haver 

progressão para psoríase crónica. Uma vez que o curso da doença é imprevisível, recomenda-se o tratamento, 

sendo os agentes de primeira linha: fototerapia, corticóides e análogos da vitamina D tópicos. A amigdalectomia 

e antibioterapia para o tratamento da psoríasegutata são controversos não havendo evidência da sua eficácia.  

Este relato de caso evidencia a importância de uma história clinica completa e de um exame objetivo 

pormenorizado, não só para identificação da etiologia como para o diagnóstico diferencial das lesões cutâneas. 
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Um caso de Psoríase gutata

Sara Sousa   Cristina Miranda 
Unidade de Saúde Familiar Mactamã

1S

5M

Psoríase gutata 

Pequenas lesões eritematosas papulares tipo “gota” preferencialmente no tronco e membros. 

Especialmente em crianças e adultos jovens, após infeção estreptocócica da orofaringe.

Etiologia provável: factores genéticos e ambientais (HLA cw6 e antigénio Streptococcus beta-hemolítico)

Discussão

o Parece haver reação cruzada entre os antigénios estreptocócicos e da epiderme.

o Decorrem cerca de 2 a 3 semanas entre infeção estreptocócica e o aparecimento de lesões cutâneas.

o Fototerapia, corticóides e análogos da vitamina D tópicos são os agentes de primeira linha.

Importância de uma história clinica e exame objectivo detalhados na obtenção do diagnóstico.

• ♀, 11 anos, saudável

• Nega MH e alergias

• Odinofagia e febre

• Tx: Amoxicilina 
50mg/kg/dia  12/12h 10d

Amigdalite

estreptócocica

USF: 10 dias depois

Lesões cutâneas

Tx: sintomático

• C. Dermatologia

• Tx: Betametasona e 
calcipotriol cutâneo

• USF:6 meses depois  
melhoria clínica

Psoríase gutata

Bibliografia:  Cochito M. et.al. Terapêutica dermatológica em ambulatório. 2016. Lidel 2ª ed.  | www.uptodate.com 
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1S|5M 2: Suplementação de magnésio nas cãibras musculares idiopáticas – Existe 
um beneficio comprovado? 
Luís Paulo Fortunato Forreta Garcia1 

1USF Santiago de Palmela 

Revisão de Tema 

Introdução e objetivo: Cãibras idiopáticas musculares (CIM) definem-se como contrações involuntárias e 

dolorosas da musculatura esquelética, comummente nas pernas, sendo uma patologiaamiúde apresentada na 

prática clínica. A suplementação com magnésio surge no mercado como método de tratamento de CIM, porém 

a sua eficácia carece de confirmação.  

Objetivo:Rever a evidência científica sobre a associação de suplementação com magnésio 

noalíviosintomáticode CIM. 

Metodologia: Revisão baseada na evidência, com pesquisa de metanálises (MA) revisões sistemáticas (RS), 

ensaios clínicos aleatorizados e controlados (ECA), e normas de orientação clínica, em português e inglês, 

publicados até janeiro de 2019, nas bases de dados NationalGuidelineClearinghouse, Canadian Medical 

AssocitationPracticeGuidelinesInfobase, NationalInstitute for HealthandCareExcellence, TheCochraneLibrary, 

Dare, TripDataBase e MEDLINE/PubMed, utilizando combinações dos descritores “Musclecramp” e 

“Magnesiumtherapeutics”. Aplicou-se a escala StrenghtofRecommendationTaxonomy, 

daAmericanFamilyPhysician, para avaliação dos níveis de evidência e da força de recomendação. 

Resultados: Obtiveram-se 664 artigos, dos quais 5 foram incluídos nesta revisão, 2 MA, 2 RS e 1 ECA. Avaliou-

se a frequência das cãibras como outcome primário, a intensidade e duração destas como 

outcomessecundários, perante suplementação com magnésio (qualquer posologia) versus placebo, outras 

metodologias de tratamento ou não tratamento. As MA, uma RS e o ECA revelaram quea suplementação com 

magnésio não proporciona um alívio estatisticamente significativo na frequência ou sintomatologia de CIM; 

porém uma MA apresentou resultados dúbios em grávidas, e uma RS mostrou resultados inconclusivos, 

sugerindo-se confirmação com estudo de maior escala. 

Discussão: Existe evidência insuficiente para associar o uso de suplementos com magnésio a uma redução 

de sintomatologia em CIM, podendo haver um eventual benefício em doentes grávidas. Torna-se imperiosa a 

realização de ensaios clínicos em maior escala, com maior tempo de seguimento e ajustados para eventuais 

vieses de seleção e memória. 
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1S|5M 3: Projecto Cabo Verde 

Leonor Silva Jorge1 

1USF Tílias 

Relato de Prática 

Introdução: Projeto de voluntariado médico em Cabo Verde com duração de 2 semanas. 

Objetivo: Prestar cuidados de saúde primários gratuitamente à comunidade mais desfavorecida cabo-

verdiana, promover a saúde da comunidade através de formações. 

Pertinência: Esta iniciativa permitiu-me prestar cuidados médicos semelhantes aos da minha prática clínica 

diária, mas inserida num bairro social problemático, com uma população socioeconomicamente mais 

desfavorecida: migrante, jovem, de famílias desestruturadas com dificuldades no acesso a cuidados de saúde. 

Descrição: Projeto de voluntariadomédico com 3 áreas de atuação: 1) instalação de dispensário médico no 

Centro Comunitário do Bairro de Fonton na Cidade de Praia, Cabo Verde, em colaboração com o Centro de 

Saúde local; 2) apoio médico essencial ao Orfanato “Aldeias SOS” da Cidade de Praia; No total, a equipa 

médica realizou524 consultas presenciais e domiciliárias, 147 destas pediátricas. 3) Oferecemos formação à 

população através de um Curso de Primeiros Socorros dirigido a profissionais da área de saúde, ação educativa 

e segurança. 

Discussão: Obtivemos um impacto muito positivo na comunidade, especialmente a nível do orfanato, a 

crianças com necessidades especiais e seguimento médico irregular. No entanto, esta iniciativa teve limitações 

em termos de recursos e de tempo: falta de medicamentos, de condições logísticas para consulta e realização 

de procedimentos, dificuldade em dar continuidade aos cuidados de saúde. Em termos de impacto pessoal, 

destaco a realização de consulta em autonomia completa numa população com patologia e contextos 

socioeconómicos distintos da população com que habitualmente lido, o que me permitiu desenvolver as minhas 

capacidades clínicas e resiliência pessoal. Este voluntariado médico foi uma experiência muito gratificante em 

termos clínicos e pessoais, e considero que deve ser incentivado no internato médico, pois é uma mais-valia 

na nossa formação e dá-nos novas ferramentas para lidarmos com os desafios quotidianos da prática clínica 

na comunidade portuguesa. 
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Projecto Cabo Verde

Leonor Silva Jorge1

1 USF Tílias, ACeS Lisboa Norte

1S

5M

Projeto de voluntariado médico: prestação de cuidados de saúde primários de cariz gratuito à comunidade 

mais desfavorecida Cabo-Verdiana; promoção da saúde da comunidade através de formações.

Trabalho de equipa

Autonomia

Experiência

Tolerância

Interculturalidade

Limitações

Contexto muito diferente:

Social

Económico

Familiar

Ambiental

Consulta no Orfanato

Formação em Saúde: Curso de 

Primeiros Socorros: SBV, PLS, via 

aérea e imobilização cervical

Dispensário médico no Bairro

Fonton: população jovem,

emigrante, desfavorecida. 524

consultas, 147 destas pediátricas.

http://projectocaboverde.wixsite.com/projetocv



  

 

 

45 

1S|5M 4: Dispneia num fumador – Quando nem tudo é o que parece 

Ana Marinho1, Marta Freitas1, Teresa Peneda1 

1USF Cova da Piedade 

Relato de Caso 

Enquadramento: A dispneia em medicina geral e familiar é frequentemente um sintoma inespecífico que pode 

ter múltiplas causas. O médico de família tem de estar atento às causas mais frequentes mas simultaneamente 

aberto à possibilidade de causas mais raras, privilegiando a história clínica e o conhecimento do contexto.  

Descrição do caso: Utente (JR) sexo masculino,77 anos, antecedentes pessoais de hipertensão arterial, 

dislipidemia, excesso de peso, hiperplasia benigna de próstata, patologia osteoarticular, fumador de 4.1 UMA. 

Recorreu à consulta por queixas de cansaço e dispneia, para pequenos/médios esforços com meses de 

evolução e agravando nos últimos dois meses. Sem outra sintomatologia associada. Havia sido 

medicadocombudenosida+formoterol, por doença pulmonar (sic) em consulta particular de Pneumologia, sem 

melhorias. Do estudo complementar pedido na nossa consulta a salientar espirometria com função respiratória 

normal. Da restante investigação, a TAC pulmonar mostrou patologia tiroideia a caracterizar. Em ecografia do 

pescoço constatou-se bócio mergulhante, tendo sido referenciado para a consulta de endocrinologia e 

submetido a lobectomia direita, revelando o exame histológico uma hiperplasia nodular da tiroide e ocorrendo 

remissão da sintomatologia após a cirurgia. O doente desenvolveu um hipotiroidismo secundário á cirurgia, 

atualmente controlado com levotiroxina. 

Discussão: Este caso clínico pretende ilustrar que nem sempre o diagnóstico assenta na situação clínica mais 

prevalente, principalmente quando a apresentação inicial é inespecífica e a clínica não é concordante. Às vezes 

o nosso paciente é a exceção e não a regra. 

Além disso, visa fomentar o espírito crítico do médico de família para questionar um diagnóstico e terapêutica 

prescrita noutro contexto ou mesmo pelo próprio médico, em particular quando não leva a melhoria da 

sintomatologia. 
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ENQUADRAMENTO §Dispneia - sintoma inespecífico que pode ter múltiplas causas.

DESCRIÇÃO DO CASO

JR, 77 anos

DISCUSSÃO

ANTECENDENTES PESSOAIS:

§ HTA
§ Dislipidemia
§ HBP
§ Patologia 

osteoarticular
§ Excesso de peso
§ Fumador (4.1UMA)

Cansaço + Dispneia (pequenos/médios esforços)
- agravamento nos últimos 2 meses

CONSULTA MGF

Seguido no Pneumologista no privado por doença pulmonar (sic), 
medicado com Budenosida + Formoterol à sem melhorias

ESPIROMETRIA TAC PU L M O N A R ECOGRAFIA

CONSULTA

ENDOCRINOLOGIA

Função Resp
Normal

Patologia tiroideia a 
caracterizar

Bócio 
Mergulhante

LOBECTOMIA

DIREITA

Hipotiroidismo LEVO TIR OX IN A

Remissão da sintomatologia

§ Por vezes o nosso paciente é a exceção e não a regra.
§ É importante manter um espírito crítico.
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1S|5M 5: Um olhar sobre o Ramadão, à luz da prática do jejum intermitente 

Filipe Mateus1, Filipa Órfão1, Rosário Oliveira1 

1USF Cuidar Saúde 

Revisão de Tema 

Introdução e objetivos: À luz das descobertas que se têm vindo a fazer sobre os benefícios da restrição 

calórica no envelhecimento, surgem também novas investigações sobre a prática de jejum intermitente. 

Estudam-se então as possíveis influências da restrição calórica temporária na saúde. Um exemplo de período 

de jejum intermitente é o Ramadão, prática religiosa que muitos muçulmanos levam a cabo durante cerca de 

um mês, todos os anos, em que apenas fazem uma ou duas refeições diárias. Abstêm-se, portanto, de qualquer 

tipo de comida ou bebida durante longos períodos, fazendo, na prática, jejum intermitente e restrição calórica.  

Metodologia: Na nossa pesquisa recorremos ao portal PubMed, onde testámos as variações da ocorrência de 

palavras-chave, como os termos MeSH: “CaloricRestriction” e “Fasting” e um termo que, apesar de não ser 

MeSH, considerámos relevante para aprofundar alguns aspetos do trabalho: “Ramadan”. Encontrados os 

artigos, fizemos um estudo das suas teses, uma aferição do peso científico dos seus autores e do tipo de 

investigação que têm dirigido e ainda se acrescentavam ou propunham metodologias de investigação 

inovadoras.  

Resultados: Diversos estudos revelam melhoria, após o Ramadão, dos valores de tensão arterial, do perfil 

lipídico, diminuição de alguns marcadores de inflamação, como a proteína amilóide A, TNF-α e citocinas pró-

inflamatórias, e diminuição de marcadores de doenças cardiovasculares, como a PCR e homocisteína, 

causando ainda uma redução ponderal e do IMC. Verifica-se, de fato, segundo estes autores, muito menor 

quantidade de pessoas a necessitar de cuidados de saúde relacionados com problemas cardiovasculares 

durante este mês. Contudo, noutros estudos os resultados não são estatisticamente significativos, parecendo 

haver resultados contraditórios. Houve, inclusivamente, um estudo em jovens não obesos (18-29 anos), em 

que apenas houve dois resultados positivos: em média, o peso apenas diminuiu 1 kg (uma diminuição pouco 

significativa) e a glicémia em jejum diminuiu 7,4 mg/dL. Os restantes resultados revelaram piores valores do 

que no estado pré-ramadão: diminuíram as HDL e aumentaram as LDL, VLDL, triglicerídeos, colesterol total e 

relação LDL/HDL. As refeições variam muito em conteúdo de país para país e até mesmo dentro do mesmo 

país. Dependem também da altura do ano em que o Ramadão ocorre, visto que todos os anos é um mês 

diferente, segundo o calendário gregoriano. Contudo, o teor calórico total ingerido é por norma inferior aos 

restantes dias do ano, havendo, portanto, um período de jejum intermitente diário associado a restrição calórica 

com duração de cerca de um mês por ano. 

Discussão: Estas divergências de resultados dever-se-ão provavelmente ao fato de existirem inúmeros fatores 

que podem influenciar o risco cardiovascular de cada indivíduo, tais como: idade, género, estado geral de 

saúde, duração do período de jejum, que varia muito com o país em questão, e com os próprios tipos de comida 

ingeridos. Serão necessários novos estudos para tentar esclarecer as dúvidas face às possíveis vantagens a 

nível de saúde, que poderão advir, ou não, desta prática. 
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Um olhar sobre o Ramadão, à luz da prática do 
jejum intermitente 

Mateus F, Órfão F, Oliveira R. 

USF Cuidar Saúde 

1S 

5M 

 Valores Bioquímicos  

(n=82) 

Antes do 

Ramadão ± DP 

Depois do 

Ramadão ± DP 

p-values 

Colesterol total (mg/dL) 193,4 ± 51 184,3 ± 42 0.023 

Triglicerídeos (mg/dL) 224,8 ± 129 182,9 ± 112 <0.001 

HDL-c (mg/dL) 43,0 ± 9 47,9 ± 8 <0.001 

LDL-c (mg/dL) 109,96 ± 46 96,83 ± 35 <0.001 

Glicémia em jejum (mg/dL) 124,7 ± 48 128,1 ± 54 0.327 

Consumo  

(n=82) 

Antes do 

Ramadão ± DP 

Depois do 

Ramadão ± DP 

p-values 

Energia (kcal) 2588,6 ± 1485 2449,3 ± 1179 0.337 

Hidratos de 

Carbono (g/dia) 

327,8 ± 179 321,0 ± 171 0.746 

Proteínas (g/dia) 96,7 ± 59 85,4 ± 45 0.071 

Lípidos (g/dia) 100,0 ± 64 92,6 ± 42 0.263 

Termos MeSH: “Caloric Restriction” AND “Fasting” 

Termo não-MeSH: “Ramadan” 

Esperança média 

de vida elevada 

actualmente 

A nutrição é  uma das 

chaves para a 

biologia do 

envelhecimento 

Serão necessários novos estudos 

Existem resultados contraditórios 

Alimentos ingeridos em diferentes horas do dia têm efeitos metabólicos distintos 

Vários factores podem influenciar o risco cardiovascular de cada indivíduo 

Nem toda a gente deve fazer jejum intermitente 

Bibliografia 

“Que o teu alimento seja o teu 
remédio e que o teu remédio 

seja o teu alimento”, Hipócrates 
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1S|5M 6: Quando a birra esconde a doença 

Ana Carolina Rodrigues1, Patrícia Moreira1, Soledade Lopes1 

1USF Condestável – Batalha 

Relato de Caso 

Enquadramento: Acompanhar a dinâmica familiar é pedra basilar no trabalho de um Médico de Família, para 

que a intervenção precoce e efetiva seja possível no sentido de reequilíbrio da homeostase familiar. Este papel 

assume particular expressão quando estamos a falar de crianças doentes, pelo que qualquer alteração do 

comportamento deve ser explorada por poder apresentar um largo espectro de motivações. 

Este relato de caso pretende alertar para a importância de um acompanhamento atento e persistente para que 

patologias graves não se escondam por trás de preconceitos e “birras”. 

Descrição do caso: Criança do sexo feminino, 8 anos, sem antecedentes pessoais de relevo, inserida numa 

família nuclear em fase IV do Ciclo de Vida de Duvall e da classe Média Alta. Iniciou episódios de vertigens 

inicialmente de 2/2 semanas, depois diários, sempre em ortostatismo associados a desequilíbrio para a direita 

e ligeira lateralização cervical para a esquerda. O início dos sintomas coincidiu com o nascimento da irmã. O 

percurso da criança, entre Serviço de Urgência de Pediatria, consultas no Centro de Saúde no qual é 

utentedeconsultas de Pediatria, Otorrinolaringologia e Neuropediatia, levou a uma investigação dos sintomas 

que levantaram hipóteses de diagnóstico como Gastroenterite Aguda, Hipotensão postural, Síndrome 

Vertiginosa/Vasovagal e, excluindo todas estas hipóteses, pensou-se em Síndrome Conversiva, como reação 

da criança ao nascimento da irmã. Neste ponto, a decisão seria prosseguir ou não a investigação clínica. Pela 

persistência de sintomas optou-se por prosseguir o estudo com a realização de TC cerebral que levantou a 

suspeita de Lesão ocupante de espaço. Em Ressonância Magnética cerebral detetou-se uma lesão expansiva 

cerebeloso-pôntica esquerda (com características compatíveis com Astrocitoma), tendo a criança sido enviada 

para consulta de Neurocirurgia Pediátrica. Foi proposta aos pais a resseção alargada da lesão, que teria de 

ser realizada no Hospital de Necker, em Paris. A proposta foi aceite e a criança foi submetida a cirurgia 8 meses 

depois do aparecimento dos primeiros sintomas, fazendo a resseção parcial da lesão. Houve desde logo 

melhoria sintomática notória com a diminuição da frequência das vertigens e do desequilíbrio. A criança 

permanece com seguimento sendo a próxima fase a de re-intervenção e remoção da lesão remanescente. 

Discussão: As alterações de comportamento numa criança podem ser uma chamada de atenção (reação a 

crise normativa) como o nascimento de um irmão. No entanto, nunca podemos assumir este diagnóstico sem 

uma prévia exclusão de patologia orgânica. As crises normativas devem ser sempre consideradas diagnósticos 

de exclusão. E é papel fundamental do médico de família perceber o que está a causar estas alterações de 

comportamento e perceber de que forma pode intervir para diagnosticar precocemente, avaliar e orientar estes 

doentes devido à sua patologia orgânica bem como encontrar estratégias para restabelecer o equilíbrio da 

dinâmica familiar alterada pela patologia que afeta um dos elementos da família. 
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Quando a “birra” esconde a doença

Rodrigues	A.C.1,	Moreira	P.1	,	Lopes	S.	1	

1	USF	Condestável,	ACeS	Pinhal	Litoral	

1S 

5M 

Enquadramento

1ª   Hipotensão postural!

2ª   Síndrome vertiginosa!

3ª   Síndrome conversiva 

4ª   LOE!

O Médico de Família deve conhecer a dinâmica familiar, reconhecer as suas alterações e intervir 
precocemente para restabelecer a sua homeostase. As alterações de comportamento devem ser 
sempre exploradas, pois podem apresentar um largo espectro de motivações. Nas crianças isso é 
ainda mais importante.!
!
OBJETIVO: Realçar a importância de um acompanhamento atento e persistente das crianças, para 
que patologias graves não se escondam por detrás de preconceitos e “birras”.  !

RMN (25.05.2018): ”... lesão 
expansiva cerebeloso-pôntica 

esquerda com obliteração do recesso 
lateral esquerdo do IV ventrículo e 
cisterna latero-bulbar (…) provável 

astrocitoma pilocítico...”!

Astrocitoma pilocítico / 

Ganglioma

Criança de 8 anos. !

Início sintomasànascimento irmã !

Vertigens		
Desequilíbrio 
para a direita !

Lateralização 
cervical esquerda!

As alterações de comportamento numa criança podem ser uma chamada de atenção (crise 

normativa). No entanto, não pode assumir-se este diagnóstico sem a exclusão de patologias orgânicas. 

As crises normativas são diagnósticos de exclusão. ! História Clínica colhida dia 12 de Outubro de 2018 !

Cirurgia 
13.07.2018!

Descrição do caso

Discussão

Bibliografia:	Oxford	Handbook	of	oncology,	Jim	Cassidy,	Donald	Bisset,	Roy	A.J.Spence,	Miranda	Payne,	Gareth	Morris-Stiff,	4th	Ed	2015	
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Pósteres 

Nº Titulo Autores Tipo Hora Júri 

1 
Tumor escondido em 
síndrome depressiva 

Ana Carolina Vieira 
Rodrigues, Patrícia Moreira, 
Ana Catarina Gonçalves 

Relato de 
Caso 

11:15 
Raquel Eça 
Teresa Calheiros 

2 

Algoritmo de 
abordagem da 
hemorragia uterina 
anormal 

Francisco Ferreira e Silva, 
Catarina Avillez, Cristiana 
Antunes, Filipe Bacalhau, 
Andreia Alves de Castro 

Revisão de 
Tema 

11:25 
Raquel Eça 
Teresa Calheiros 

3 
Cervicalgia anterior 
persistente – Um caso 
de Tiroidite de Quervain 

Sandra Correia, Sofia Ribeiro, 
Gustavo Trindade Coelho 

Relato de 
Caso 

11:35 
Raquel Eça 
Teresa Calheiros 

4 Alopécia Areata 
Inês Santos Silva, Valter 
Ferreira 

Relato de 
Caso 

11:45 
Raquel Eça 
Teresa Calheiros 

5 

Abordagem da 
disfunção eréctil nos 
cuidados de saúde 
primários 

Eduardo Sousa, Andreia 
Alves de Castro, Catarina 
Avillez, Joana Ferreira 
Amaral 

Revisão de 
Tema 

11:55 
Raquel Eça 
Teresa Calheiros 

6 

“Doutora, as unhas da 
minha filha estão a cair” 
– Um caso de 
ferropénia infantil 

Patrícia Filipa Conde 
Figueiredo, Patrícia Isabel 
Ribeiro Santos, Ana Cristina 
Daniel Prata 

Relato de 
Caso 

12:05 
Raquel Eça 
Teresa Calheiros 

7 

Doença de Behçet: Um 
diagnóstico improvável 
face a um achado 
comum 

Filipa Fernandes Órfão, 
Joana Bragança, José Feliz 

Relato de 
Caso 

11:15 
Ana Sofia Reis 
Rui Capote 

8 
Disseção Arterial 
Cervical: A propósito de 
um caso clínico 

Ana Teresa Antunes, Carlos 
Júlio, Vânia Rodrigues 

Relato de 
Caso 

11:25 
Ana Sofia Reis 
Rui Capote 

9 
Uma anemia de difícil 
diagnóstico 

Joana Bragança, Filipa 
Fernandes Orfão, Célia 
Pinheiro 

Relato de 
Caso 

11:35 
Ana Sofia Reis 
Rui Capote 

10 
Diarreia a Olmesartan – 
A propósito de um caso 

Magda Coutinho 
Relato de 
Caso 

11:45 
Ana Sofia Reis 
Rui Capote 

11 
Doutor, não consigo 
andar! A propósito de 
um caso clínico 

Francisco Ferreira e Silva, 
Andreia Alves de Castro, Luís 
Filipe Eusébio 

Relato de 
Caso 

11:55 
Ana Sofia Reis 
Rui Capote 

12 
A USF vai à escola – 
Relato de Prática 

Rita Portugal, Raquel 
Fernandes Moura, Filipa 
Ribeiro 

Relato de 
Caso 

11:15 
André Costa 
Deolinda Diniz 

13 
“Emoções Fortes”: Um 
caso de Síndrome de 
Takotsubo 

Ana Pacheco, Joana Ferreira 
Amaral, Lucinda Silveiro 

Relato de 
Caso 

11:25 
André Costa 
Deolinda Diniz 

14 
Paralisia de Erb em 
lactente 

Ana Catarina Gonçalves, 
Gabriela Amorim Reis, Ana 
Carolina Rodrigues 

Relato de 
Caso 

11:35 
André Costa 
Deolinda Diniz 

15 
“ O frigorífico dá-me 
comichão!” 

Patrícia Isabel Ribeiro dos 
Santos, Ana Cristina Prata, 
Paulo Sameiro da Mata 

Relato de 
Caso 

11:45 
André Costa 
Deolinda Diniz 

16 
Amigdalite aguda em 
idade pediátrica – 
Como estamos a tratar 

Cristiana Miguel, Rita 
Clarisse Marques, Alexandra 
Marujo 

Investigação 11:55 
André Costa 
Deolinda Diniz 
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Nº Titulo Autores Tipo Hora Júri 

1 
Um caso de psoríase 
gutata 

Sara Sousa, 
Cristina Miranda 

Relato de 
Caso 

11:15 
Maria José Guimarães 
Sénia Guerreiro 
Ana Catarina Henriques 

2 

Suplementação de 
magnésio nas cãimbras 
musculares idiopáticas – 
Existe um beneficio 
comprovado? 

Luís Paulo 
Fortunato 
Forreta Garcia 

Revisão de 
Tema 

11:25 
Maria José Guimarães 
Sénia Guerreiro 
Ana Catarina Henriques 

3 Projecto Cabo Verde 
Leonor Silva 
Jorge 

Relato de 
Prática 

11:35 
Maria José Guimarães 
Sénia Guerreiro 
Ana Catarina Henriques 

4 
Dispneia num fumador – 
Quando nem tudo é o que 
parece 

Ana Marinho, 
Marta Freitas, 
Teresa Peneda 

Relato de 
Caso 

11:45 
Maria José Guimarães 
Sénia Guerreiro 
Ana Catarina Henriques 

5 
Um olhar sobre o 
Ramadão, à luz da prática 
do jejum intermitente 

Filipe Mateus, 
Filipa Órfão, 
Rosário Oliveira 

Revisão de 
Tema 

11:55 
Maria José Guimarães 
Sénia Guerreiro 
Ana Catarina Henriques 

6 
Quando a birra esconde a 
doença 

Ana Carolina 
Rodrigues, 
Patricia Moreira, 
Soledade Lopes 

Relato de 
Caso 

12:05 
Maria José Guimarães 
Sénia Guerreiro 
Ana Catarina Henriques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


