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Por um novo paradigma de cuidados de 

saúde na Comunidade

As dificuldades por que têm passado a 
generalidade dos Hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde, mais do que um problema 
dos Serviços de Urgência, elas refletem uma 
realidade para a qual urge olhar de outra forma, 
acompanhando os tempos de mudança que 
caracterizam a evolução demográfica, o 
expressivo envelhecimento da população 
portuguesa e as crescentes necessidades que 

uma carga de doença multipatológica gera, naturalmente.

O que tem sido exigido aos Hospitais é a resolução de problemas de 
saúde, e não só, que deviam ter resolução a montante e a jusante dos 
cuidados hospitalares, sob pena de comprometer a sua missão e 
não corresponder às expetativas que lhe dão sentido.

Os Hospitais e os Serviços de Urgência são a face de uma reposta 
permanente, 24/24 horas, todos os dias do ano, altamente 
diferenciada, sempre garantida mesmo que utilizada de forma 
inapropriada.

Que a “porta de entrada” no S.N.S. são os Cuidados Primários, é uma 

afirmação programática. Falta assegurar que esteja verdadei- 
ramente aberta e não apenas entreaberta e por vezes fechada, dadas 
as conhecidas dificuldades dos Cuidados Primários para 
cumprirem a sua missão, apesar do enorme esforço que estão a 
fazer e que solidariamente reconhecemos.

O “abrir verdadeiramente as portas” de que falamos é, literalmente, 

disseminar os cuidados primários de saúde por todos os locais 
onde estejam ou possam estar os doentes, particularmente os mais 
vulneráveis e os Serviços de Urgência dos Hospitais sabem bem do 
que falam.

Impõe-se um novo paradigma de cuidados de saúde na 
Comunidade. Por um reforço e generalização dos cuidados 
domiciliários. Pelo reconhecimento de que nos lares e casas de 
acolhimento de idosos, mais do que cidadãos residentes, estão 
cidadãos naturalmente doentes que exigem acompanhamento 
permanente de profissionais de saúde que possam assegurar e 
monitorizar o seu bem estar e o seu estado de saúde.

                      Dr. José Rianço Josué                                                   

                                   Presidente do C.A.  
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VIVER COM A MINHA DIABETES 
Integrado no Plano de Atividades 2014 do Projeto 

Diabetes em Pediatria a realizar com as crianças e 

jovens com Diabetes Tipo I, decorreu no dia 20 de 

setembro na Quinta da Broeira, Vale da Pinta, um 

dia pleno de emoções, alegrias e atividades 

radicais - slide, escalada, baloiço 3G, missão 

impossível e tiro ao arco.

Desmistificar a prática do exercício físico na 

diabetes, promover a capacidade de autocontrolo 

e partilhar experiências entre as crianças e 

adolescentes foram os objetivos desta atividade.

Diabetes em Pediatria
Texto Fotos e  Aldina Lopes

A DIABETES EM FAMÍLIA 

No passado dia 18 de outubro, realizou-se no 

Convento de São Francisco, outra atividade com 

as crianças e jovens com Diabetes Tipo I e seus 

prestadores de cuidados. Esta atividade contou 

com a preciosa colaboração de:

- Alexandra Costa, jovem diabética monitora de 

grupos de jovens da APDP, que dinamizou um 

grupo de reflexão com os jovens, através do 

“relógio da vida”;  

- Dr.ª Vera Santos, pedopsiquiatra do Hospital de 

Santarém, que proporcionou um momento de 

partilha de experiências e sentimentos com e 

entre os prestadores de cuidados; 

- Dr.ª Maria Duarte, dietista do Hospital de San- 

tarém, que falou sobre educação alimentar na 

Diabetes Tipo I; 

- Mª Margarida Junça, responsável pela atividade 

lúdica das crianças diabéticas mais novas, com a 

hora do conto e música.

A organização destas 

a t i v i d a d e s  f o i  d a  

responsabilidade da 

equipa da Consulta 

Externa de Pediatria: 

Dr.ª Margarida Marujo, 

Enf.ª Fernanda Silva e 

Enf.ª Sandra Santos.
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Texto Fo e  Paulo Sintratos

O grupo de formadores do SKILLS, com o apoio incondicional do Conselho 

de Administração e da Direção dos Serviços envolvidos, rumou ao XVII 

CONGRESSO NACIONAL DE MEDICINA da Ordem dos Médicos, que 

decorreu entre os dias 25 e 27 de novembro de 2014, onde representou o 

Hospital de Santarém, com a organização do “SKILLS-Minicurso de 

Pequena Cirurgia”.

Com uma participação prevista de 30 elementos, o curso aconteceu na Aula 

Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa tendo sido aplaudido pela 

sua qualidade, tanto pelos organizadores do Congresso como pelos formandos. Parabéns aos profissionais 

envolvidos que uma vez mais abdicaram do seu tempo para representarem a nossa instituição, desta vez num 

evento de cariz nacional. Excelente encerramento de ano. 

SKILLS - “Minicurso de Pequena Cirurgia”

XVII

VIII

CONGRESSO

NACIONAL DE MEDICINA

CONGRESSO NACIONAL

DO MÉDICO INTERNO

25 a 27 . novembro . 2014
Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa

Texto Teresa Massano

Foram desenvolvidas algumas estratégias e reajustes 

na plataforma para aumentar a adesão. Surge assim, 

em setembro de 2013, o novo sistema de notificação de 

incidentes  notifiQ@.

No HDS, em 2013 foram realizadas 9 notificações no 

período de outubro a dezembro e durante o ano de 

2014 verificou-se uma maior atenção dada às questões 

da segurança do doente tendo sido realizadas 114 

notificações distribuídas da seguinte forma:

Decorre ainda o processo de análise de algumas destas 

notificações, mas da análise já realizada, resultaram 

ganhos de qualidade e segurança para os nossos 

doentes e os nossos profissionais.

Tabela 1  Distribuição do tipo de Incidente- 

TIPO DE INCIDENTE                 

Acidentes do doente  - Quedas

Comportamento                      

Dispositivo / Equipamento Médico

Infraestrutura / Edifício / Instalações

Medicação / Fluídos IV           

Processo / Procedimento Clínico 

Recursos / Gestão Organizacional 

Processo Administrativo         

Documentação                

TOTAL                                   

Nº de notificações

13

6

12

9

 7

3

58

 4

2

114

Evento com dano

Evento sem dano

Ocorrência comunicável

Gráfico 1 - Classificação do incidente

No primeiro estudo sobre eventos adversos realizado 

em Portugal, em 2010, investigadores da Escola 

Nacional de Saúde Pública, em Lisboa, chegaram à 

conclusão que, em 11,1% das admissões hospitalares 

analisadas, houve um evento adverso, definido “como 

um acontecimento não intencional” que teve alguma 

consequência para o doente, como danos ou lesões, o 

prolongamento do internamento, incapacidade 

permanente ou temporária ou mesmo a morte.

Em 2013, no balanço anual feito pela DGS referente ao 

então “Sistema Nacional de Incidentes e Eventos 

Adversos”, admitiu que o 

número total de notificações 

registadas estava, ainda, longe 

de refletir a realidade nacional. 
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Texto  Fotos e Adelaide Palos

Realizaram-se no dia 5 de 

dezembro de 2014 as VI 

Jornadas de Neurologia do 

Hospital de Santarém, este 

ano dedicadas ao tema 

“Esclerose Múltipla”.

Na Sessão de Abertura, 

além dos palestrantes con- 

vidados, esteve presente o 

atual Presidente do Grupo 

de Estudos da Esclerose Múltipla, Dr. José Vale que 

louvou a iniciativa regional destas Jornadas. Também 

o Presidente do Conselho de Administração do 

Hospital de Santarém, Dr. José Josué, apoiou a 

iniciativa, com a sua presença.

O Professor João de Sá do 

Hospita l  de  Santa  

Maria, apresentou o 

t e m a  “ E s c l e r o s e  

M ú l t i p l a  e m  

números”, onde 

abordou o novo 

estudo epide- 

miológico rea- 

lizado na região 

de Lisboa e que 

mostra uma preva- 

lência atual da doença em 

Portugal de 58/100.000 habitantes.

Fez também referência ao 1º estudo epidemiológico 

desta doença realizado em Portugal e mais 

propriamente em Santarém, entre 1994 e 1999. Nesse 

trabalho contou com a colaboração dos neurologistas 

deste hospital, alguns internistas e médicos de família 

do concelho de Santarém. Nessa altura, a prevalência 

da doença encontrada foi de 46 / 100.000 habitantes.

O Dr. Rui Pedrosa, atual diretor do Serviço de 

Neurologia do CHLC, abordou alguns dos sintomas e 

VI Jornadas de Neurologia do Hospital de Santarém 

      “A esclerose múltipla 

é uma doença crónica, 

desmielinizante, com início 

habitual entre a 3ª e 4ª 

década de vida e é a 2ª causa   

     de incapacidade no 

               adulto jovem”

 D

I

falou do diagnóstico diferencial da doença com outras 

patologias.

A Dra. Maria do Carmo Macário, especialista do 

CHUC, abordou o tratamento da doença em todas as 

suas vertentes: tratamento de surto, tratamento 

sintomático e tratamento imunomodelador.

No final da manhã, a Dra. Adelaide Palos apresentou a 

realidade do Hospital de Santarém com a casuística 

da Consulta de Esclerose Múltipla.

Na sessão da tarde, mais dedicada aos doentes, 

realizou-se uma 1ª palestra sobre os aspetos gerais da 

doença e do seu diagnóstico, a cargo da Dra. Adelaide 

Palos. Também o Serviço de Medicina Física e 

Reabilitação deste Hospital, através de 3 dos seus 

elementos (Fisiote- 

rapeutas Cristina 

Maria, Ana Vinagre e 

André Canha), abor- 

dou as várias inter- 

venções possíveis ao 

longo da evolução da 

doença.

A equipa de enferma- 

gem da esclerose múltipla, na pessoa da Enfª Clara 

Teixeira, ressaltou o papel importante do enfermeiro, 

no ensino das várias terapêuticas injetáveis, bem 

como na sensibilização para a adoção de estratégias 

adaptativas impostas pela doença.

A ANEM (Associação Nacional de Esclerose 

Múltipla) esteve presente e mostrou as suas 

atividades como associação de doentes.

Seguiu-se depois um painel de discussão com 

grande participação dos doentes e dos vários 

palestrantes.

O encerramento das Jornadas fez-se com um 

apontamento musical proporcionado pelo 

Coro do Círculo Cultural Scalabitano.
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No passado dia 30 de janeiro decorreram, no Hospital 
as de Santarém as I Jornadas de Diagnóstico e 

Terapêutica subordinadas ao tema “A Importância 

dos Meios Complementares de Diagnóstico”.

Esta reunião científica foi organizada pelo Conselho 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica do Hospital 

Distrital de Santarém, órgão consultivo que é 

constituído pelos coordenadores ou, não existindo, 

por um representante de cada uma das profissões das 

Tecnologias da Saúde existentes no nosso hospital.

O objetivo desta reunião foi mostrar a enorme 

expansão de conhecimento e tecnologia registada nos 

últimos anos e o seu consequente incremento em 

inovação diagnóstica e terapêutica. Assim, os 

profissionais de diagnóstico e terapêutica, 

partilharam as suas áreas do saber e procuraram 

mostrar o contributo dado na sua prática quotidiana.

Sendo a multidisciplinaridade uma condição sine qua 

non para uma prática de cuidados de saúde de 

qualidade, sabemos que ela implica uma participação 

de vários profissionais e de várias profissões. A 

asI  Jornadas de Diagnóstico e Terapêu
informação partilhada é hoje fundamental para uma 

decisão informada e acertada. Assim,  deve existir 

uma estreita ligação entre os cuidados de saúde 

primários e os cuidados de saúde diferenciados. Só 

assim poderemos proporcionar ao nosso utente um 

atendimento de excelência, sendo que a busca da 

excelência não deve ser um objetivo mas sim uma 

prática  permanente.

A sessão de abertura contou com a participação da 

Diretora Executiva do ACES Lezíria, Dr.ª Diana Leiria, 

do Presidente do Conselho de Administração do 

Hospital de Santarém, Dr. José Josué, do Vice 

Presidente do Sindicato dos Técnicos Superiores de 

Saúde das Áreas das Tecnologias da Saúde, Dr. Luís 

Dupont, do Coordenador da URAP Lezíria, Téc.º 

Eduardo Rangel e da Presidente do Conselho Técnico 

de Diagnóstico e Terapêutica do Hospital de San- 

tarém, Téc.ª Cristina Reis.   

Foram abordados quatro grandes temas: Neoplasia 

da mama, Intervenção Precoce, Dádivas de Sangue 

e Síndrome de Apneia do Sono.

XXI Jornadas de Cardiologia de Santarém
Texto Margarida Leal

O Serviço de Cardiologia e a Associação Cardiológica do Ribatejo estão a organizar as XXI 

Jornadas de Cardiologia de Santarém.

Este ano o local escolhido foi o Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém  

e a data será 25 de setembro.

Estas Jornadas abrangem os três grupos profissionais (médico, enfermagem e técnicos de 

cardiopneumologia). O  valor da inscrição será de 40€ (inclui  pasta das Jornadas, almoço, 

coffee break e jantar de encerramento).

Toda a informação estará brevemente disponível em www.cardiologia-santarem.org.pt.

Contamos com a vossa presença!
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II Reunião Europeia de Mamografia Espectral de Contraste (CESM)

Texto Isabel Sapeira
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Decorreu nos dias 13 e 14 de novembro de 2014, em Roma, a II Reunião Europeia sobre Mamografia Espectral de 

Contraste (CESM), onde esteve representado o Hospital Distrital de Santarém, EPE.

Foi uma oportunidade para partilhar experiências e as melhores práticas desta técnica inovadora de utilização 

do contraste iodado em mamografia entre os vários Centros Europeus, Centros dos Estados Unidos da América 

e Egipto.

Portugal foi representado pela Dr.ª Inês Pereira do Serviço de Imagiologia que apresentou a comunicação 

científica “Handling Contrast Agents”.

A crescente utilização desta técnica emergente de mamografia digital em todo o mundo tem vindo a consolidar a 

sua importância na abordagem e diagnóstico do cancro da mama.

Na primeira mesa “Neoplasia da mama - do dia- 

gnóstico ao tratamento” participaram dez 

palestrantes de profissões diferentes que, através das 

suas excelentes 

comunicações  

científicas, nos 

mostraram todo 

o percurso do  

doente com esta 

patologia. 

Após o almoço 

reiniciámos os 

trabalhos com a 

mesa redonda 

“Intervenção Precoce”, tendo sido abordadas as 

temáticas relativas à Consulta de Desenvolvimento e 

aos diferentes rastreios ou intervenções terapêuticas 

que podem ser realizados a crianças até aos 6 anos.

Seguiu-se uma conferência: “Dê o que tem de 

melhor…” Dar sangue é dar vida! Temática 

sempre atual, onde foi abordada a questão das 

dádivas de sangue e da importância dos 

dadores para o hospital. Continua ainda a ser 

uma questão universal e transversal tanto para 

a população em geral, como para todos os 

profissionais de saúde. 

Para finalizar o dia de trabalho, a conferência 

“Quando o sono é um pesadelo…” Síndrome 

de Apneia do Sono, abordou a temática da 

CESM Academy 2014
(Contrast Enhanced Spectral Mammography)

patologia do sono, doença que tem nos nossos dias e 

na nossa população, grande expressão e que ainda se 

encontra subvalorizada. 

Consideramos que esta reunião teve 

um assinalável sucesso para o qual 

contribuiu, sem dúvida, o mérito dos 

nossos convidados e a qualidade das 

suas intervenções proporcionando 

uma excelente revisão científica nas 

áreas abordadas.

Foi notório o envolvimento de todos 

os palestrantes e participantes. 

Não podemos deixar de agradecer a 

todos os que connosco colaboraram: o 

Conselho de Administração, os vários Serviços do 

hospital (MCDT's e Serviços de apoio), os colegas e a 

Indústria, sem os quais este evento seria muito mais 

difícil de realizar.

Texto Fotos e  Cristina Reis
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O Natal no Hospital

A Casa do Pessoal do HDS em parceria com o Serviço de Pediatria, 

organizou no dia 22 de dezembro, na Sala Polivalente, a Festa de Natal das 

Crianças. Esta festa foi realizada para os filhos dos funcionários do 

hospital e para as crianças do Serviço de Pediatria.

Em ambiente muito animado e com a colaboração de alguns adolescentes 

que frequentam a Consulta Externa de Pediatria, as crianças tiveram a 

oportunidade de assistir a diversas apresentações: história com realidade 

aumentada, pela voz da Ana Paula Quinta; fado com a Joana Carmo; 

Danças de Salão do C.C.R. de Aldeia da Ribeira, com os bailarinos, Ivo, 

Andreia, Eduardo e Lara; acordéon com os Irmãos Capitolinos; música 

com a Carolina Alves e Edy e ainda um momento de magia com Rui Cruz. 

A apresentação da festa esteve a cargo da Mariana Almeida. As decorações 

de Natal expostas na sala polivalente foram elaboradas durante a época 

natalícia pelas crianças 

e jovens da Consulta 

Externa de Pediatria, 

com o apoio das volun- 

tárias da Cruz Verme- 

lha Portuguesa.

No final foi servido um 

lanche.

Texto  Fotos e Fernanda Silva

  O Rotary Club de 

Santarém, ofereceu enxovais 

para recém-nascidos de famílias mais

 carenciadas. Foram entregues no Conselho

 de Administração, tendo o Serviço de Pediatria 

ficado responsável pela sua  distribuição.

“Cantar o Natal” 

é já uma tradição. O 

Serviço de Assistência 

Espiritual e Religiosa, formou grupos de voluntários 

recrutados entre funcionários do Hospital, jovens 

dos “Convívios Fraternos” e do Grupo Juvenil do 

Vale de Santarém que, no dia 26 de dezembro, 

percorreram o Hospital a cantar os tradicionais 

cânticos de Natal, deixando alegria por onde 

passaram.



ESCLEROSE MÚLTIPLA
A consulta no Hospital de Santarém 

¹Assistente Hospitalar Graduada, Coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.
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 Adelaide Palos¹

Serviço de Neurologia do Hospital Distrital de Santarém E.P.E.

SUPLEMENTO CIENTÍFICO

Suplemento Científico 9|  

INTRODUÇÃO

Até ao ano de 1994, não existia a especialidade de 

Neurologia em qualquer dos Hospitais do Ribatejo. 

Todos os doentes com patologias do foro neurológico, 

nomeadamente a Esclerose Múltipla (E.M.), eram 

orientados para os Hospitais Centrais de Lisboa.

A abertura da consulta de Neurologia no Hospital de 

Santarém permitiu, durante muitos anos, dar apoio a 

doentes de todo o Ribatejo. Alguns destes doentes, 

nomeadamente portadores de doenças crónicas, como 

a E.M., ainda hoje permanecem nas nossas consultas, 

apesar de já não pertencerem à área de influência do 

Hospital de Santarém (fig. 1).

 

Os doentes com E.M. foram surgindo, quer com 

sintomatologia aguda (surtos) no serviço de urgência, 

quer na consulta, vindo na sua maioria orientados 

pelo médico de família ou neurologistas externos que 

os enviam ao Serviço de Neurologia da sua área de 

residência.

As características da doença (doença crónica 

degenerativa) tornam o número de doentes com E.M. 

cumulativo, isto é, salvo casos especiais, os doentes 

nunca têm alta da consulta.

O tratamento da E. M.  requer, ao longo da evolução 

da doença, uma assistência multidisciplinar, 

envolvendo além dos médicos (neurologista, 

oftalmologista, psiquiatra, urologista, fisiatra), 

outros profissionais de saúde: enfermeiros 

especializados, técnicos de ortóptica e de fisioterapia, 

psicólogos e assistentes sociais. 

A criação da Consulta de Esclerose Múltipla, surgiu 

da necessidade de registo informático de todos os 

doentes com esta patologia, permitindo dissociá-los 

da consulta de neurologia geral e seguir as normas de 

orientação propostas pela Direção Geral de Saúde 
(1)

para estas consultas.  

Em Santarém, a Consulta de Esclerose Múltipla foi 

criada em janeiro de 2012, a partir da consulta de 

Neurologia Geral, sendo realizada simultaneamente 

pelos 3 neurologistas do Hospital, que mantêm a 

orientação dos doentes que já tinham na consulta de 

neurologia geral, acrescendo os novos doentes que se 

vão diagnosticando de novo.

Almeirim

Alpiarça

Cartaxo

Chamusca

Coruche

Golegã

Rio Maior

Salvaterra de Magos

Santarém

N.º Doentes fora área

% doentes área

10

11

12

9

7

1

9

11

47

21

84,8

Doentes / Concelhos área do HDS

Figura 1
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Aquando da realização das VI Jornadas de Neurologia 

de Santarém, realizadas em 5 de dezembro de 2014 e 

em que o tema tratado foi Esclerose Múltipla, 

quisemos avaliar os doentes desta consulta do 

Hospital de Santarém, desde janeiro de 2012 a outubro 

de 2014, nas dimensões que a base de dados SONHO 

v2 permite.

Foram atendidos um total de 138 doentes e realizadas 

684 consultas (figura 2). As 30 primeiras consultas 

encontradas correspondem a doentes diagnosticados 

de novo ou que vêm transferidos de outros hospitais 

para a área de residência, já com o diagnóstico desta 

patologia.

 

A Esclerose Múltipla é uma doença neurológica 

crónica, inflamatória e degenerativa que afeta o 

Sistema Nervoso Central (encéfalo e medula). A lesão 

caraterística desta doença é a placa desmielinizante, 

descrita como uma lesão em que se observa perda de 

mielina, destruição axonal e formação de cicatrizes 

gliais, juntamente com a presença de um infiltrado 

inflamatório.

As manifestações clínicas da doença são atribuídas ao 

aparecimento destas lesões nas várias regiões do 

neuroeixo, o que explica a diversidade das mani- 

festações clínicas nos períodos de agravamento ou 

surtos, principalmente nas fases iniciais da doença, 

com grande componente inflamatório.

Nas fases mais avançadas da doença, acumulam-se 

danos axonais difusos e atrofia do SNC, conjun- 

tamente com uma reação inflamatória de baixa 

intensidade localizada na substância branca e na 

substância cinzenta cortical, responsáveis pela 

persistência e progressão dos défices neurológicos.

A DOENÇA E OS DOENTES

 É uma doença que surge frequentemente entre os 20 e 

os 40 anos de idade, com o pico de incidência mais ou 

menos nos 30 anos, ou seja, entre os jovens adultos, 

nas fases mais produtivas da vida, tendo um grande 

impacto na qualidade de vida dos doentes e suas 

famílias. No nosso hospital, os doentes têm na sua 

maioria idades inferiores a 55 anos (fig.3).

Afeta com maior incidência as mulheres do que os 

homens na razão de 2,3:1. Na nossa consulta o ratio é 

de 2,4:1 (Fig. 4).

Na Esclerose Múltipla, há dois acontecimentos 

básicos que marcam a doença e que permite 

diferenciá-la nas suas formas evolutivas: os surtos e a 

progressão.

Os surtos são episódios habitualmente de disfunção 

neurológica deficitária, de início agudo ou subagudo, 

com duração igual ou superior a 24h. Os sintomas 

podem instalar-se em minutos ou horas, mas mais 

frequentemente, evoluem em dias ou mesmo semanas.

Convencionou-se que todas as alterações neuro- 

lógicas ocorridas dentro de um mês pertencem ao 

mesmo surto; é preciso excluir doenças infeciosas 

concomitantes ou febre, que podem agravar défices 

prévios, levando ao diagnóstico erróneo de novo surto. 

Segue-se uma fase de regressão dos défices, habitual- 

mente mais lenta que o tempo de instalação.

Mulheres

Homens

- Relação homem/mulher

Figura 4

Figura 2

- Nº de Consultas

2012
2013
2014

Primeiras consultas

9 13 8

185

261

208

Consultas subsequentes

23 23

16

34

9 9

2
1 1

44

12
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Mulheres

Homens

- Nº de doentes por idade e sexo

 Idades

Figura 3
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Nos surtos iniciais, a recuperação é frequentemente 

completa, verificando-se com a repetição dos surtos 

uma tendência à persistência de sequelas que levam a 

incapacidade com a evolução da doença. 

Os sintomas iniciais mais comuns refletem 

maioritariamente o envolvimento de vias longas de 

substância branca (exemplo: vias sensitivas, vias 

motoras), do tronco cerebral e do cerebelo (ataxia, 

diplopia) e do nervo ótico (nevrite ótica, habitual- 

mente unilateral).

Nos primeiros surtos,  os doentes recorrem frequente- 

mente ao médico de família/centro de saúde, sendo de- 

pois referenciados ao Serviço de Urgência Hospitalar. 

A maior parte dos nossos doentes foi observado na 

Urgência pela primeira vez pelo neurologista, que 

depois desencadeou todo o processo de diagnóstico e 

acompanhamento do doente, quer em regime de 

internamento, quer em regime de hospital de dia e 

consulta externa.

Em doentes com diagnóstico prévio, os doentes 

recorrem diretamente ao neurologista assistente ou à 

equipa de enfermagem do hospital de dia, que por sua 

vez alerta o neurologista da possibilidade de surto 

clínico.

O diagnóstico da doença assenta em critérios de 

diagnóstico, estabelecidas por peritos, que definem 

em termos práticos as condições clínicas e 

paraclínicas do diagnóstico, sendo fundamental 

demonstrar disseminação da doença no espaço e no 

tempo e excluir diagnóstico alternativo. Presen- 

temente são seguidos os critérios de McDonald, que 
(2)foram revistos em 2010.   

A realização de exames complementares de 

diagnóstico (estudos analíticos alargados,  

Ressonância Magnética do neuroeixo, potenciais 

evocados e estudos do LCR) permite fazer o 

diagnóstico diferencial com outras patologias e 

precisar o diagnóstico. 

O termo progressão em E.M. é usado quando há um 

agravamento contínuo dos sintomas e sinais 

deficitários do sistema nervoso de pelo menos 6 meses.

Em função dos surtos e da progressão da doença 

podemos definir as formas de evolução da doença em:

1- Esclerose Múltipla recidivante - remitente ou 

evoluindo por surtos

Ocorrência de surtos individualizados definidos 

no tempo com posterior recuperação completa, 

ou não, podendo deixar algumas sequelas. No 

período entre os surtos, as funções neurológicas 

permanecem estáveis.

2- Formas progressivas 

Primárias progressivas:  Progressão desde o início 

da doença, com velocidade de progressão variável,  

sendo necessário pelo menos 1 ano para afirmar o 

diagnóstico desta forma de evolução; 

Secundárias progressivas:  após um período de 

surtos, há uma deterioração contínua, indepen- 

dentemente da ocorrência de surtos. 

É a primeira causa de doença incapacitante não 

traumática dos adultos jovens e de meia-idade dos 

países desenvolvidos. 

Os doentes apresentam sinais e sintomas que variam 

de consulta para consulta dependendo da forma de 

evolução da doença, ou se, se encontram numa fase de 

surto ou remissão.

No entanto, numa avaliação global do doente 

devemos ter em conta todos os sistemas funcionais do 

doente, desde a cognição, humor, sistema motor, 

sensitivo e músculo-esquelético, mas também 

reflexos, coordenação, função bulbar, visão e marcha.

De acordo com a clínica e o exame objetivo, um doente 

pode ser classificado em várias escalas de incapa- 

cidade. Uma das escalas universalmente mais aceites 

é a EDSS (Expanded Disability Status Scale) que foi 

desenvolvida inicialmente em 1955 e depois revista e 

adaptada ao longo dos anos. 

A escala EDSS permite aceder a um score de severidade 

do estado clínico do doente, que varia de 0 a 10 com 

incrementos de 0,5. Este número depende da 

avaliação  (de 1-4)  da disfunção de 8 sistemas neuro- 

lógicos: piramidal, cerebeloso, tronco cerebral, sensi- 

tivo, bexiga e intestino, visão, cerebral e outros.

Figura 5
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EDSS: 5 - 7

EDSS: >7
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Embora com algumas limitações (muito dependente 

da mobilidade, não permite diferenças subtis, não 

avalia as alterações cognitivas e das AVD), é a escala 

mais usada na prática clínica e principalmente em 

ensaios clínicos.

No nosso hospital, atendendo a que se trata de uma 

“consulta jovem”, os doentes têm na sua maioria escala 

EDSS inferior a 4, isto é, mantêm plena capacidade 

ambulatória  (Fig. 5).

Alguns dos doentes mais incapacitados - formas 

secundárias progressivas e formas primárias 

progressivas - são na maioria doentes que foram 

diagnosticados e vieram transferidos de outros 

hospitais para o hospital da área da residência, 

atendendo já à dificuldade de mobilização.

A grande variabilidade do curso da doença torna 

difícil definir um prognóstico após as primeiras 

manifestações da doença. Estudos sobre a história 

natural da doença revelam contudo, que o início mais 

tardio, a apresentação da doença com sintomas 

motores ou cerebelosos e a grande frequência de 

surtos nos primeiros anos da doença terão um 

prognóstico mais desfavorável.

Apesar de não existirem terapêuticas curativas, a 

Esclerose Múltipla é uma doença tratável desde há 

cerca de 2-3 décadas, com fármacos que modificam a 

sua história natural, nomeadamente na redução da 

taxa de surtos, da carga lesional e da progressão de 

incapacidade. Estes fármacos têm mecanismos de 

ação diversos, promovendo modulação ou supressão 

do sistema imunitário.

O primeiro fármaco foi aprovado nos EUA em 1993 - o 

Interferon Beta-1b e nos anos seguintes apareceram os 

novos Interferons Beta com novas formulações. Em 

1999 nos EUA e na Europa em 2003, foi aprovado 

depois o Acetato de Glatirâmero.

Ambos são fármacos de 1ª linha que devem ser usados 

o mais precocemente possível nos doentes em que se 

confirme o diagnóstico de Esclerose Múltipla.

TRATAMENTO

Nas formas mais agressivas ou em que os fármacos de 

1ª linha deixaram de mostrar eficácia, temos 

possibilidade de usar outros fármacos, ditos de 2ª 

linha (Natalizumab, Fingolimod, Mitoxantrona), que 

impõe a necessidade de vigilância mais apertada e de 

apoio de outras especialidades (exemplo: cardiologia 
(3)nos tratamentos com Mitoxantrona  e Fingolimod) .   

No nosso hospital cerca de 105 doentes recebem 

tratamento imunomodelador, havendo cerca de 10% 

com fármacos de 2ª linha (Fig. 6). 

Além da terapêutica imunomoduladora, a terapêutica 

sintomática tem grande importância na melhoria da 

qualidade de vida dos doentes. Além dos défices 

motores e sensitivos, sintomas como a dor, fadiga, 

espasticidade, disfunção esfincteriana e sexual, 

perturbações do sono, depressão e ansiedade, 

disfunção cognitiva, entre outros, requerem uma 

abordagem multidisciplinar, com educação do doente 

e do cuidador e terapêuticas farmacológicas e não 

farmacológicas, tornando a planificação do trata- 

mento global do doente, num desafio constante.

A descoberta de novas moléculas nomeadamente 

outros anticorpos monoclonais (Alemtuzumab, 

Daclizumab) e também novas formulações orais 

(Fumarato, Laquinimod, Teriflonomida), algumas já 

aprovadas nos EUA e em alguns países europeus, 

alargam no futuro, a vertente imunomodeladora de 

tratamento, cada vez mais personalizado da Esclerose 

Múltipla.
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Figura 6
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