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“ A Saúde é um sector visto, de uma

forma geral, como um bem social”

A saúde como um bem público, isto é,

que deve ser pertença de todos e que a

todos cabe preservar. É por esta razão

que temos políticas de saúde que

pretendem assegurar que este bem de mérito está

acessível a todos os cidadãos, na medida das suas

necessidades. As dificuldades de sustentabilidade do

sistema vêm questionar princípios fundamentais

como a equidade no acesso bem como a universalidade

da cobertura. Parece estarmos perante necessidades

efetivas das populações, superiores aos recursos

disponíveis, sendo um dado constitucional adquirido,

o direito à saúde para todos.

O sucesso da eficiência, da eficácia e da efetividade é

tanto mais robusto quanto mais o sistema se centrar

nas políticas de saúde, isto é, de ausência de doença. A

gestão da doença é mais onerosa do que a gestão da

saúde e tem consequências mais penosas para a

sociedade, utentes e profissionais e para o próprio

SNS. Pode refletir-se sobre o papel do Estado e dos

seus níveis de intervenção na gest da sa de, mas

será sempre fundamental e determinante, a gest da

sa de feita pelo cidad e pela comunidade.
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Miopatia inflamatória idiopática
e síndroma anti-sintetase

A propósito de um caso clínico-

Programa de Prevenção e Controlo de
Infeção e Resistência aos
Antimicrobianos

Avaliação Documental - Hospital de Santarém
superou objetivo!

Dia Nacional do Doente com Acidente
Vascular Cerebral

Comissão da Qualidade e Segurança do Doente

Sala de Pequena Cirurgia
do Ambulatório Programado de Alta Resolução

Inquérito de Satisfação do Utente - 2014

Foto da capa (da esq. para a dta): Enf.ª Carla Ferreira, Dr.
Paulo Costa, Enf.ª Ana Grais
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AVALIAÇÃO DOCUMENTAL
Hospital de Santarém superou objetivo!

Texto Fotose Ana Bento

A Secretaria Geral do Ministério da Saúde (SGMS),

através do projeto "Desenvolvimento do Sistema de

Arquivo do Ministério da Saúde", solicitou o

levantamento do arquivo existente nas instituições e

com o despacho n.º 20/2013 do Sr. Ministro da Saúde

era necessário reduzir 15% da documentação

armazenada, semi-ativa e inativa

. O Hospital detinha nos seus depósitos de

arquivo cerca de 2.233 metros lineares (m.l.) de

documentação semi-ativa e inativa.

Neste sentido e para sensibilizar os responsáveis dos

Serviços sobre a importância da implementação deste

Projeto, o Hospital solicitou à SGMS a presença da

Dr.ª Sara de Carvalho,

Técnica Superior de Arquivo, para uma sessão de

informação no nosso Hospital.

Em julho de 2014 foi efetuada a visita técnica pela Dr.ª

Sara e iniciaram-se os trabalhos de “Avaliação

Documental”. Os responsáveis dos Serviços e

respetivos colaboradores foram os principais

intervenientes para a concretização deste Projeto de

grande dimensão. Motivados com os excelentes

resultados que estavam a ser alcançados, os

colaboradores foram os primeiros a impulsionar a

continuação deste trabalho, que devido ao elevado

volume de documentação acumulada e à grande

diversidade de documentos, só terminou no final do

, até ao final do ano

2014

responsável por este Projeto,

ano de 2014 com o seguinte resultado:

Estes resultados só foram possíveis com o empenho

de uma equipa que envolveu 45 colaboradores e o

total apoio do Conselho de Administração.

No dia 4 de março de 2015, foi promovida uma sessão

de Boas Práticas pela SGMS, no Auditório do

Infarmed, para apresentação dos trabalhos já

desenvolvidos por diversas , tendo sido

apresentados pela Ana Bento os resultados

alcançados pelo Hospital de Santarém.

instituições

Dr.ª

Depois da “Avaliação Documental”Durante a “Avaliação Documental”

P
is

o
-2

Foi eliminada 29% da

documentação total (646 m.l.), o

que representou 14% acima do

objetivo estabelecido.

Auditório Infarmed - Sessão de Boas Práticas sobre
- Oradora Dr.ª Ana Bento

“Avaliação
Documental”



A Comiss o de Qualidade e Seguran a do Doente - CQSD, criada em 9 de julho de 2014, tem como miss o
dinamizar, suportar e coordenar o processo e as atividades de melhoria continua da qualidade.

ã ç ã

Uniformização de procedimentos;

Elaboração de normas;

Realização de auditorias internas;

Emissão de pareceres referentes a

temas relacionados com a quali-

dade, a segurança e a humaniza-

ção;

Avaliação da satisfação dos

utentes;

Adoção de ferramentas de PDCA

(Plan, Do, Check and Act) para a

melhoria contínua;

Realização de reuniões institu-

cionais entre cuidados de saúde

primários e cuidados hospitalares

para coordenar ações em conjunto.

Sempre consigo a cuidar de si
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Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral

Comissão da Qualidade e Segurança do Doente

Tivemos uma boa adesão da população, com 95
participantes no rastreio. Verificou-se na maioria da
população a presença de
hipertensão, dislipidémia e
d i a b e t e s , m u i t o m a l
controladas. Alguns tinham
já tido eventos vasculares
cerebrais. Foi enfatizada a
necessidade de controlo dos
fatores de risco cardiovas-
culares e dados conselhos
sobre hábitos alimentares
saudáveis e de exercício
físico. Quando indicado,
foram encaminhados para
consultas nos médicos
assistentes.
O objetivo deste evento pas-
sou pela sensibilização da
população para a temática
do AVC, não esquecendo que
é uma Emergência Médica!
Tempo é Cérebro!

Pelo 4º ano consecutivo, o Núcleo da Consulta de
Doenças Vasculares Cerebrais do Hospital de
Santarém participou nas comemorações do

, em associação com a Sociedade Portuguesa
do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC).
As atividades desenvolvidas incluíram a realização de
um rastreio cardiovascular, a distribuição de
panfletos acerca do AVC e conselhos para controlo
dos fatores de risco cardiovasculares. No rastreio
cardiovascular foi medido o peso, índice de massa
corporal, pressão arterial, glicémia capilar e colesterol.
Estas atividades desenvolveram-se no dia 31 de março
à tarde, na entrada principal do Hospital.

Dia

Nacional do Doente com Acidente Vascular

Cerebral

Na realização deste rastreio participaram médicos dos
Serviços de Medicina 3 e 4 e o Enf. Gonçalo Vital do
Serviço de Urgência. Contámos também com a
colaboração de estudantes da Escola Superior de
Enfermagem do Instituto Politécnico de Santarém.
Agradecemos ainda o apoio da Casa de Pessoal do
HDS que ofereceu fruta para distribuir aos
participantes e do Serviço Farmacêutico do Hospital
de Santarém, na pessoa da Dr.ª Cremilde Barreiro.

Texto Teresa Massano - CQSD

Texto Fotose Manuela Grego e Ana Palricas

Missão da CQSD:

Comissão da
Qualidade e

Segurança do

Doente

Gabinete do Utente

Gabinete de Gestão
do Risco

Grupo de Coordenação
Local - PPCIRA

SI Notifica

Serviço de Higiene  e
Segurança no Trabalho

Gabinete Jurídico

Serviço de  Auditoria
Interna



Sala de Pequena Cirurgia
do Ambulatório Programado de Alta Resolução

HDS Forma Edição n.º 52In |

| 5Sempre consigo a cuidar de si

Texto Fotose Filipe Correia

Total

10

7

21

14

1

1

1

2

1

1

2

7

2

2

2

74

Tabela 1  - Distribuição de doentes por tipo de intervenções cirúrgicas

Intervenções Cirúrgicas que geraram GDH de Ambulatório

Operações na Retina Coróide e Câmara Posterior do Olho ncop

Remoção Transuretral de Obstrução do Uretero e Pelve Renal

Excisão ou Destruição Local. Lesão ou Tec. Pele e Tec. s/Cut. ncop

Excisão Radical de Lesão da Pele

Excisão de Lesão ou Tecido do Lábio, ncop

Biópsia de Estrutura Linfática (Gânglio Linfático...)

Excisão de Gânglio Linfático Mamário Interno

Excisão de Gânglio Linfático Inguinal

Amputação de Dedo do Pé

Excisão Local de Lesão da Mama

Enxerto de Gordura na Mama

Reparações ou Reconstruções de Mamilo ncop

Injeção ou Tatuagem de Lesão ou Defeito da Pele

Incisão de Pele e Tecido Subcutâneo, ncop

Revisão de Enxerto Pediculado ou Retalho

TOTAL:

Cirurgia Geral

Cirurgia Vascular

Oftalmologia

Urologia

21%

8%

1%

70%

Gráfico 1 - Distribuição de intervenções cirúrgicas por especialidade

C o m o p r o p ó s i t o d e
apetrechar o Ambulatório
P r o g r a m a d o d e A l t a
Resolução de uma resposta
ajustada às verdadeiras
necessidades da nossa
população, foi criada a
U n i d a d e d e P e q u e n a
Cirurgia da Consulta
Externa do Departamento Cirúrgico. Esta sala já há
muito tempo planeada, foi equipada com
financiamento FEDER, no âmbito de uma
candidatura de Projeto ao Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN) e tornou-se realidade
após as obras que tiveram início do Verão de 2014.

no novo conceito de atendimento: consulta
de ato único que visa em que no mesmo dia, o utente
seja observado pelo médico e sejam realizados
procedimentos complementares de diagnóstico
essenciais ao diagnóstico clínico, após os quais
regressa a casa já com o tratamento realizado ou
aguarda uma nova proposta terapêutica. Esta
requalificação de instalações, de equipamentos e de
sistemas de informação permite a rentabilização dos
tempos operatórios em regime de ambulatório e
respetiva redução das listas de espera em
determinados procedimentos cirúrgicos, assegurando
cuidados orientados para a pessoa, em qualidade, em
quantidade, em tempo útil e em adequação. Desde o
início da atividade até meados de abril já foram
efetuadas 399 intervenções que geraram atos médicos
de várias especialidades, tais como: Cirurgia Geral,
Urologia e Proctologia. As restantes 89 cirurgias
geraram 74 GDH Cirúrgicos de Ambulatório nas
especialidades de Cirurgia Geral

assim como
também na Cirurgia Vascular, Urologia e Oftalmo-
logia, distribuídas de acordo com o gráfico que se
segue:

Com o intuito de reduzir significativamente o tempo
de espera para o diagnóstico e tratamento dos doentes,
iniciou-se a atividade no dia 3 de dezembro de 2014,
alicerçado

(onde se inclui
alguma atividade de Cirurgia Plástica),

Esta sala permite uma efetivação, num curto espaço
de tempo, desde a consulta e ou episódio de urgência
até à intervenção cirúrgica. Entre os diversos
funcionários da consulta externa que dão um apoio
imprescindível ao funcionamento da Sala de Pequena
Cirurgia, estão implicados diretamente o Enfermeiro
Chefe da Consulta Externa do Departamento
Cirúrgico, Enf. Filipe Correia, a Enfermeira Carla
Ferreira, que controla toda a atividade da sala, a
Assistente Operacional Angelina Libório, a
Assistente Técnica Coordenadora, D. Clara Monteiro
e o Assistente Técnico Daniel Fonseca, responsável
pelo registo e marcação das pequenas cirurgias
efetuadas. Conta ainda com a prestação da Assistente
Técnica, Ana Piçarra, responsável pelo agendamento
dos pedidos da Cirurgia Geral e outros intervenientes
que direta ou indiretamente permitem o funcio-
namento da unidade.



Uma “Infeção Associada aos Cuidados de Saúde”

(IACS) é hoje um conceito mais lato da anteriormente

denominada “Infeção hospitalar” e define-se como

(DGS-PNCI

2007).

Tem-se verificado nas últimas décadas um interesse

crescente por esta problemática, quer pelas autori-

dades governamentais, quer pelas próprias institui-

ções, sendo indispensável que todos os profissionais

de saúde participem ativamente no desenvolvimento

de programas e de políticas capazes de a combater.

Após a integração do Programa Nacional de Controlo

de Infeção (PNCI) na Direcção de Serviços da

Qualidade Clínica da Direção Geral da Saúde e a sua

fusão com o Programa Nacional de Prevenção das

Resistências aos Antimicrobianos pelo Despacho n.º

15423/2013, as existentes Comissões de Controlo de

Infeção Hospitalar passaram a denominar-se

Este Grupo é um órgão de assessoria técnica da gestão,

constituído por uma equipa multidisciplinar, que tem

por missão planear, implementar e monitorizar um

plano operacional de prevenção e controlo de infeção

e resistências aos antimicrobianos, de acordo com as

diretivas ministeriais, nacionais e regionais e as

características e especificidades da unidade de saúde.

De realçar a existência de Elos de Ligação,

Enfermeiros,Técnicos, Médicos e Assistentes

Operacionais, representantes de todos os Serviços.

A IACS existe em todo o mundo e está entre as mais

importantes causas de morte e aumento da

morbilidade nos doentes hospitalizados. Os custos

económicos a elas associados são consideráveis, sendo

o aumento da utilização de fármacos, a necessidade de

isolamento, o recurso a outros estudos laboratoriais e

meios diagnósticos e o prolongamento do interna-

mento o que mais contribuem para estes custos.

O último Inquérito de Prevalência Nacional (2012),

mostrou que uma média de 10% dos doentes

”Uma infeção adquirida pelos utentes e profissionais,

associada à prestação de cuidados, onde quer que estes sejam

prestados, independentemente do nível dos cuidados (agudos,

reabilitação, ambulatório, domiciliários).”

Grupo

de Coordenação Local Programa de Prevenção e

Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicro-

bianos (GCL-PPCIRA).

-

Sempre consigo a cuidar de si
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Programa de Prevenção e Controlo de
Infeção e Resistência aos Antimicrobianos

hospitalizados contrai infeções durante a sua estadia

na unidade de saúde. São alguns desses resultados que

hoje partilhamos.

O Inquérito de Prevalência consiste num estudo

transversal, podendo abranger todos os doentes

presentes na unidade de saúde num único dia ou até

ao máximo de uma semana, fornecendo informação

que permite caraterizar rapidamente as IACSs da

unidade.

Apesar de serem reconhecidas algumas desvantagens

destes estudos, continuam a ser interessantes, do

ponto de vista epidemiológico, por serem rápidos na

obtenção de dados, serem efetuados num curto

espaço de tempo, apresentarem relativo baixo custo,

envolverem um reduzido número de profissionais e

por terem boa fiabilidade, apesar de serem menos

sensíveis do que os de incidência. Permitem também

dar maior visibilidade à equipa do GCL-PPCIRA,

assim como sensibilizar o Órgão de Gestão e os

Profissionais de Saúde para o problema da IACS.

Foi estudado um total de 323 doentes distribuídos

pelos departamentos de Medicina (156), de Cirurgia

(107), da Mulher e da Criança (36), de Psiquiatria e

Saúde Mental (20) e UCI (4).

A Taxa de Prevalência encontrada no HDS

apresenta-se superior (9%) à esperada (7,6%) e à

europeia (6,1%), mas abaixo da nacional (11,5%)

(Tabela nº 1).

A taxa de Prevalência de doentes com Infeção

Associada aos Cuidados de Saúde foi mais elevada no

Departamento de Medicina (48,3%), seguida dos

INQUÉRITO NACIONAL DE
PREVALÊNCIA DE INFEÇÃO - 2012

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Europa

6,1%

35,8%

Nacional

11,5%

45,4%

Tabela nº 1  -  Taxa de Prevalência do HDS / Nacional / Europa

HDS

9%

56%

(Esperada - 7,6%)

(Esperada - 38,9%)

Taxa de
Prevalência

Doentes com
IACS

Doentes com
prescrição de AB

Texto Ana Grais



181 Doentes - 243 Prescrições

Indicação da prescrição

Tabela nº 3 - Distribuição da indicação da prescrição

Indicação

Desconhecida

6

-----

2,5%-

Outras

Indicações

16

-----

6,6%-

Médica

12

-----

4,9%-

Cirúrgica

Dose única

28

Um dia

> 1 dia

- 11,5%

-

- 2,5%

- 8,6%

0,4%

Tratamento

181

IC

IACS

- 74,5%

- 47,7%

- 26,7%

Profilaxia

HDS Forma Edição n.º 52In |

Departamentos de Cirurgia (33,1%) e da Mulher e da

Criança (6,2%), relativamente aos doentes aí

internados.

A tabela seguinte representa a distribuição das IACSs

por localização, onde se observa que as Infeções do

trato urinário (40%) foram as mais frequentes,

seguidas das das vias respiratórias (30%) e as do local

cirúrgico (13,4%). De realçar que todos os doentes

com IACS do trato urinário apresentavam cateter

urinário.

Dos 352 doentes estudados, 56% encontravam-se a

fazer antimicrobianos.

A tabela nº 3 apresenta a distribuição do motivo da

prescrição dos antimicrobianos, sendo a maior

percentagem relativa à prescrição para tratamento

(74,5%), seguida da indicação profilática cirúrgica

(11,5%). De salientar que 8,6% destes 11,5% se refere a

uma prescrição com duração superior a 1 dia.

Através dos dados obtidos podemos identificar

problemas, prioridades e áreas de possível melhoria

na prestação de cuidados, assim como avaliar a

eficácia da atividade de controlo de infeção e

resistência aos antimicrobianos.

É importante também realçar que as taxas de infeção

quando conhecidas concorrem para o aumento da

sensibilização dos profissionais, na medida em que a

par da sua realidade ficam mais sensibilizados para a

importância do cumprimento das medidas de

prevenção, como as precauções básicas e as baseadas

na transmissão, contribuindo para o aumento da

qualidade e segurança dos cuidados de saúde

prestados.

Tabela nº 2 - Distribuição das IACS por locali ação e dispositivo invasivo associadoz

Dispositivo invasivo

Com cat. urinário

Com intubação

Sem intubação

----

----

----

----

12

4

- 5

-

-

%

40,0

30,0

13,4

10,0

3,3

3,3

IACS (30)

Trato urinário

Vias respiratórias

Local cirúrgico

Óssea  ou articular

Pele e tecidos moles

Gastrointestinais

(12)

(9)

(4)

(3)

(1)

(1)
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Texto Aldina Lopes

Certificação de Qualidade do Serviço de Pediatria

resultado do todo, é uma aprendizagem que se
desenvolve em cada dia e que faz tornar um bom
desempenho voluntário numa tarefa gratificante.
Todos os elementos do Serviço de Pediatria se sentem
de Parabéns, mas
s i m u l t a n e a m e n t e
com uma consciência
elevada do muito que
nos falta cumprir para
sermos melhores.
Acreditamos que o
reconhecimento da
qualidade e melhorias
alcançadas, confiram
maior confiança no
nosso Serviço de
Pediatria e no nosso
Hospital.

Sempre consigo a cuidar de si

O do Hospital de Santarém, nas
suas tr s valências: Internamento, Urgência e
Consulta Externa, recebeu em novembro de 2014 a

através do Programa
Nacional de Acreditação em Saúde.
Este programa da Direção Geral de Saúde, por acordo
entre os governos de Portugal e Espanha, tem como
suporte o modelo de Acreditação de Unidades de
Saúde da Agência de Calidad Sanitária de Andalucia
(Modelo ACSA).
Esta certificação baseada numa dinâmica de auto-
avaliação, com auditorias internas e externas,
promove uma qualidade e melhoria contínua na
prestação de cuidados, com rigor e respeito pelo
doente, centro de todo o processo.

Serviço de Pediatria

Certificação de Qualidade

ê

Dinamizar todos os profissionais, incutindo uma
cultura de qualidade no interior dos serviços, onde
cada um se sinta individualmente responsável pelo
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No âmbito do Contrato-Programa definido para o

triénio 2013/2015 foi implementado, pelo Gabinete da

Promoção da Qualidade, o “Inquérito de Satisfação do

Utente”. Para a elaboração e implementação do

Inquérito foi constituído o seguinte grupo de trabalho:

Dr.ª Ana Bento, do Gabinete da Promoção

da Qualidade;

Dr.ª Cristina Silva, Técnica Superior do

Gabinete de Informação para a Gestão; Enf.ª Maria

Teresa Massano, Enfermeira Coordenadora do

Departamento Psiquiatria Gestora Local Risco Geral

e Dr.ª Paula Nunes, Diretora do Serviço Social

/Gabinete do Utente.

A metodologia do estudo compreendeu o recurso ao

caso observacional, analítico, descritivo, transversal e

correlacional. O método de amostragem diz respeito a

uma amostra probabilística, de tiragem aleatória de

utentes, estratificada proporcionalmente por idade,

género e valência, tendo por base de cálculo o

movimento assistencial das várias áreas do ano 2013.

Neste sentido, foi definida uma amostra de 376 utentes

(n=376) para o Internamento, 384 utentes (n=384)

para a Consulta Externa e 384 (n=384) para a Urgência.

Para a realização do estudo foi elaborado um inquérito

que permitiu avaliar o grau de satisfação, o nível de

qualidade apercebida e a excelência dos serviços

prestados nas áreas de Internamento, Consulta

Externa e Urgência do Hospital, relativamente ao

acesso, admissão, profissionais de saúde, instalações

físicas, alimentação e aspetos gerais (avaliação global,

imagem e qualidade). A aplicação deste inquérito

decorreu entre junho e novembro de 2014.

Tendo presente que este estudo de investigação

envolveu seres humanos, tornou-se imprescindível

desenvolver medidas de proteção, não só do bem-estar,

mas também dos direitos e privacidade dos inquiridos:

direito à autodeterminação, à intimidade, ao

anonimato, à confidencialidade dos dados, à proteção

contra o desconforto e o prejuízo e por último, o

direito a um tratamento justo e leal.

Para a elaboração do conjunto de procedimentos

estatísticos foi utilizado o programa SPSS versão 22.0.

responsável

Dr. Pedro Marques, Administrador

Hospitalar, responsável do Gabinete de Informação

para a Gestão;

/

Inquérito de Satisfação do Utente - 2014

A apresentação dos resultados do inquérito por

valências e por especialidades será divulgado

oportunamente pelo Conselho de Administração. Os

quadros que se seguem refletem a avaliação global das

3 áreas.

Avaliação global dos serviços prestados:

Texto Grupo de Trabalho - Inqu ritosé

Totalmente satisfeito

Muito satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito

Nada satisfeito

Não sabe

Total

Omissos

N

Freq.

368

8

376

96

140

121

7

3

1

%

100,0

26,1

38,0

32,9

1,9

0,8

0,3

NO INTERNAMENTO

NA CONSULTA EXTERNA

Totalmente satisfeito

Muito satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito

Nada satisfeito

Total

Omissos

N

Freq.

362

22

384

100

126

127

7

2

%

100,0

27,6

34,8

35,1

1,9

0,6

Totalmente satisfeito

Muito satisfeito

Satisfeito

Pouco satisfeito

Nada satisfeito

Não sabe

Total

Omissos

N

Freq.

378

6

384

31

55

179

55

56

2

%

100,0

8,2

14,6

47,4

14,6

14,8

0,5

NA URGÊNCIA



Miopatia inflamatória idiopática
Ee síndroma anti-sintetase

A propósito de um caso clínico
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Fig. 1: Fissuras nos dedos e palmas das mãos, “mãos de mecânico”

Servi o de  Medicina Interna do Hospital Distrital de Santarém E.P.E.ç

SUPLEMENTO CIENTÍFICO

Suplemento Científico 9|

RESUMO
As miopatias inflamatórias são doenças idiopáticas que afetam o músculo mas podem envolver a pele, esófago,
pulmões e coração. Os autores apresentam o caso clínico de um doente com diminuição da força muscular na
cintura escapular e limitação funcional das articulações metacarpo-falângicas acompanhado de sinais
inflamatórios. Após vários exames realizados, a biópsia do deltoide confirmou o diagnóstico de miopatia
inflamatória. A tomografia computorizada do tórax relatou áreas de parênquima pulmonar em vidro despolido e
provas de função respiratória com alteração ventilatória restritiva, pelo que aquando do diagnóstico,
apresentava alterações sistémicas, nomeadamente pulmonares. O anticorpo anti-JO-1 foi positivo e está
presente em grande parte dos doentes com doença pulmonar intersticial.

: Músculo, pele, inflamatória, biópsia, sistémico.Palavras-chave

OBJETIVO

CASO CLÍNICO

Pretende-se com este caso relatar a abordagem
diagnóstica e reforçar a importância de excluir
complicações sistémicas na miopatia inflamatória
idiopática porque o tratamento inicial pode diferir. A
propósito do caso clínico de um doente com
envolvimento pulmonar, os autores apresentam uma
revisão teórica desta entidade clínica.

Doente de 58 anos do sexo masculino e raça
caucasiana, antecedentes pessoais de diabetes
mellitus tipo 2. Iniciou 6 semanas antes do
internamento no Serviço de Medicina artralgias
bilaterais nos ombros, mãos e joelhos, diminuição da
força muscular na cintura escapular com rigidez
matinal Sem outra sintomatologia acompanhante. No
exame objetivo apresentava face edemaciada e de
aspeto rosado, força 4/5 nos membros superiores,
limitação funcional das articulações metacarpo-
falângicas na extensão e flexão com edema e eritema

.

associado e pele com algumas fissuras. Sem atrofias
musculares.
Analiticamente apresentava Hb 10.6g/dl, VGM 85fL,
HGM 30pg, GOT 177 U/L, LDH 726 U/L, CK 2744
U/L, VS 80mm, PCR 1.5 mg/dl. Colocada a hipótese de
uma poliartrite iniciou empiricamente prednisolona
na dose inicial de 1mg/Kg e indometacina 75 mg, tendo
alta para estudo em consulta de Medicina Interna.
Na marcha diagnóstica, apresentou discreta melhoria
da anemia, da VS e CK, destacando-se aldolase
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elevada e anti-JO-1 positivos; O eletromiograma dos
membros superiores mostrou alterações neurogénicas
crónicas sugestivas de radiculopatia em C6/7
bilateralmente e potenciais de unidade motora
polifásicos não excluindo alterações miopáticas. A
biópsia do deltoide esquerdo identificou a presença de
MHC-I, CD-4 e CD-9 com predomínio de CD-8,
alterações sugestivas de miopatia inflamatória o que
viria a confirmar o diagnóstico.

Referenciou-se o doente para consulta de Doenças
Auto-Imunes, iniciando plaquinol 400mg e terapêu-
tica de carga com 3 pulsos de 1 grama de Metilpre-
dnisolona. Para exclusão de complicações sistémicas
fez tomografia computorizada (TC) torácica-abdo-
mino-pélvica, sendo de destacar áreas em vidro
despolido no parênquima pulmonar com maior
incidência nas bases, provas de função respiratória
(PFR), com alteração ventilatória restritiva e lavado
broncoalveolar com 49% macrófagos, 32% linfócitos,
12% esosinófilos, 7% neutrófilos e relação Cd4+/CD
8+ 0.2.
Perante a
hipótese de
a l v e o l i t e
fibrosante
c u m p r i u
tratamento
com 500mg
de ciclofos
famida com
a duração
total de 12
p u l s o s
quinzenais.
N  a T C
torácica (alta resolução) de controlo observou-se
discreta melhoria do padrão de vidro despolido em
ambos os lobos inferiores traduzindo ainda doença

-

intersticial. De seguida iniciou tratamento de
manutenção com 75 mg de azatioprina, contudo, por
hepatite colestática iatrogénica teve que suspender e
iniciar micofenolato de mofetil (MMF) na dose de
2gr/d.
Obteve melhoria analítica com normalização da
aldolase e CPK e funcional com força muscular
mantida contra resistência. As PFR de controlo
descreveram uma capacidade pulmonar total e
volume residual dentro da normalidade. Fez teste de
marcha de 6 minutos no qual se verificou uma
distância total percorrida de 480m dentro da
normalidade, com normoxémia em repouso e ligeira
dessaturação de oxigénio durante a marcha.
Atualmente encontra-se em seguimento na consulta e
medicado com MMF e prednisolona (dose de
manutenção 5mg/d).

As miopatias inflamatórias são um grupo heterogéneo
de doenças musculares que se caraterizam por
fraqueza muscular proximal e elevação sérica de
enzimas originadas da musculatura esquelética. São
reconhecidos cinco subtipos de doença: polimiosite
primária idiopática (PM), dermatomiosite primária
idiopática (DM), PM ou DM associada à neoplasia,
PM ou DM juvenil, PM ou DM associada a outras
doenças do colagénio, sendo a PM/DM as mais

representativas.
Manifesta-se em adultos entre os 40 e os 60 anos e as
mulheres têm o dobro de probabilidade havendo um
pico bimodal entre os 5 e 15 anos e os 45 e 65 anos. A
incidência anual de PM e DM é estimada em menos de
10 casos por milhão de indivíduos. A principal
manifestação é a fraqueza muscular proximal e
simétrica das cinturas escapular e pélvica e da
musculatura cervical. A evolução tende a ser gradual e
progressiva. Disfagia, alterações cardíacas e
respiratórias, vasculite e calcificações subcutâneas
(calcinoses) são possíveis manifestações extra-

musculares.
A DM diferencia-se da PM pelo envolvimento
cutâneo. As pápulas de Gottron são consideradas
patognomónicas de DM, consistem em pápulas
rosáceas ou violáceas localizadas nas superfícies
extensoras das articulações interfalângicas e
metacarpofalângicas, cotovelos e joelhos. O eritema
heliotrópico, caraterizado por lesões eritematosas ou
violáceas nas pálpebras superiores, é outro sinal
típico. Além destes, são observadas manchas ou
placas eritematosas desencadeadas por fotoexpo-

1,6,9

1,8
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Fig. 2: Histologia da biópsia muscular, coloração com H&E, aumento 10x, (1) fibras
músculo estriado esquelético (2) células inflamatórias (3) inflamação perivascular

Fig. 3: TACAR do tórax, (1) áreas em vidro despolido

1

2

3

1
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sição com distribuição caraterística no tórax, ombros
e dorso (sinal de xaile). Fissuras e descamação podem
ocorrer nas polpas digitais e são referidas como "mãos
de mecânico".
A etiologia das miopatias inflamatórias permanece
desconhecida. Há relatos de associação com antígenos
de histocompatibilidade, agentes ambientais e auto-
imunidade. O curso da doença é variável. A maioria
dos doentes responde satisfatoriamente ao
tratamento inicial com glicocorticóides, especial-
mente na DM. Adicionalmente, pode identificar-se
outros padrões evolutivos com um período de
remissão inicial seguido de um ou mais episódios de
recidiva, curso monocíclico ou refratário ao
tratamento usual. Entre os fatores de mau prognóstico
a destacar diagnóstico em idosos, grau avançado de
fraqueza muscular no momento do diagnóstico,
disfunção da musculatura respiratória, disfagia,
instituição terapêutica tardia após 6 meses do início
dos sintomas, comprometimento pulmonar (doença
intersticial pulmonar) ou cardíaco (miocardite) e
associação com neoplasia. O risco de neoplasia está
aumentado nesta doença com maior incidência na DM,
por ordem de frequência, ovário, pulmão, pâncreas,

estômago, cólon e reto, linfoma não-Hodgkin.
Após a exclusão de outras etiologias, como infeciosa,
metabólica, tóxica, distrófica, endocrinológica e
miopatias mitocondriais e por corpúsculo de inclusão
(diferenciam-se pelo atingimento distal, electro-
miograma com potenciais de unidade motora de longa
duração, biópsia muscular com predomínio de células
mononucleares e fibras musculares com vacúolos),
devem ser levados em consideração os seguintes
critérios clássicos descritos por Bohan e Peter que
ainda são úteis para a orientação diagnóstica de

PM/DM., conforme a tabela 1:

Devido a que o avanço no estudo da imunopatologia
do músculo permite diferenciar os diferentes tipos de

1,6,8

1,3,4

1,2

miopatias inflamatórias, Dalakas propôs recen-
temente novos critérios para o diagnóstico definitivo
de PM baseados na biópsia muscular, conforme a
tabela 2.

Os níveis séricos das enzimas musculares estão
elevados, sendo a CPK a de maior sensibilidade. O
aparecimento de níveis elevados de CPK pode
anteceder a fraqueza muscular clínica em algumas
semanas. O anticorpo antinuclear (ANA) é positivo
e m 8 0 % d o s d o e n t e s c o m P M o u D M .
Aproximadamente 30% possuem auto-anticorpos
definidos como miosite específicos (anti-Jo-1, anti-
PL-7, anti-PL-12, anti-EJ, anti-Mi-2) e estão
associados a manifestações clínicas características,
embora tenham papel importante na avaliação
prognóstica dos doentes, a sua aplicação na decisão
terapêutica no ato clínico necessita de validação em

estudos mais abrangentes.
A baixa prevalência e a heterogeneidade de expressão
clínica das miopatias inflamatórias, bem como a
ausência de critérios de classificação uniformes e
consensualizados, dificultam a condução de ensaios
clínicos e, consequentemente, o estabelecimento de
uma estratégia terapêutica padronizada. Além do
manejo terapêutico adequado, as intervenções não
farmacológicas são importantes na abordagem dos
doentes com miopatias inflamatórias, desde
programas de reabilitação motora, medidas para
evitar aspiração na disfunção esofágica, fotoproteção,
profilaxia contra a osteoporose e infeções
oportunistas. A abordagem individual de cada doente
depende da gravidade da doença muscular,
comprometimento sistémico e presença de fatores de

mau prognóstico.
O tratamento deve ser iniciado com glicocorticóides
(GC) que podem induzir remissão de doença em
aproximadamente 40% a 60% dos doentes, embora
mais de 80% apresentem algum grau de melhoria
clínica e laboratorial. A introdução de outros
imunossupressores associados à corticoterapia é
aconselhável, principalmente naqueles doentes com
fatores de mau prognóstico. Azatioprina (AZA) e o
metotrexato (MTX) são considerados medicamentos

2,5

2,3

Tabela 2: Critérios de diagnóstico para PM descritos por Dalakas

Critérios descritos por Dalakas

Fraqueza muscular proximal, subagudo

Miosite na biópsia muscular, inflamação primária com

presença do complexo CD8/MHC-1, ausência de vacúolos

Elevação sérica de enzimas musculares (até 50x o normal)

Eletromiografia compatível com miopatia

Ausência de rash ou calcinose

Fraqueza muscular proximal / Cinturas pélvica e escapular

Miosite na biópsia muscular / Necrose de fibras musculares

tipo I e II, infiltrado linfomonocitário endomisial, perivascular

ou intersticial

Elevação sérica de enzimas musculares / CPK, aldolase,

AST/GOT, LDH

Eletromiografia compatível com miopatia/Potenciais de

unidademotorapolifásicos,debaixaamplitudeecurta duração

Lesões cutâneas caraterísticas de DM / Eritema heliotrópico;

pápulas de Gottron
Definitivo

Provável

Possível

- 3 dos 4 primeiros critérios associados ao eritema

- 2 dos 4 primeiros critérios associados ao eritema

- 1 dos 4 primeiros critérios associados ao eritema

Critérios clássicos descritos por Bohan e Peter

Tabela 1: Critérios clássicos descritos por Bohan e Peter
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de primeira linha. A ciclofosfamida intravenosa é uma
alternativa em doentes portadores de PM/DM
associada à doença pulmonar intersticial resistente ao
uso de GC e outros imunosupressores. Num estudo
observacional com 17 doentes, foram encontrados os
seguintes resultados: 11 evoluíram com melhora da
dispneia, 6 de 7 doentes descontinuaram oxige-
nioterapia e 12 obtiveram melhora maior ou igual a
10% na capacidade vital. Alguns doentes apresentam
doença cutânea não responsiva ao uso de
imunossupressores. Estudos observacionais têm
demonstrado benefício com o uso de antimaláricos
como hidroxicloroquina e disfosfato de cloroquina,
sendo este último menos utilizado devido ao risco de
toxicidade ocular. Sugere-se a monitorização
periódica da força muscular bem como das enzimas
musculares CPK, aldolase, LDH, AST/TGO. A
melhoria clínica é preponderante na avaliação da
resposta terapêutica em relação ao doseamento das

enzimas musculares séricas.

De acordo com os critérios de Bohan e Peter, estavam
presentes todos os parâmetros requeridos. Trata-se de
um doente que na altura do diagnóstico apresentava
alterações sistémicas, nomeadamente pulmonares,
com anticorpo anti-JO-1 positivo que está presente em
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DISCUSSÃO

grande parte dos doentes com doença pulmonar

intersticial. A instituição da terapêutica com
prednisolona na dose de 1 mg/Kg/dia não foi suficiente
para se observar melhoria clínica e laboratorial. Deste
modo, foi necessário associar outros imunossu-
pressores.
Nestes casos, além da corticoterapia, pode haver
necessidade de recurso a outros agentes imu-
nossupressores como azatioprina, metotrexato,
ciclofosfamida, micofenolato mofetil. O rituximab e a
imunoglobulina podem ser usados em casos de
corticoresistência. Na presença de rash e
f o t o s s e n s i b i l i d a d e a s s o c i a d o s , o u s o d e
hidroxicloroquina (200-400mg dia) pode ser útil
tendo sido uma opção neste doente. Os
imunossupressores acabam por ser usados em cerca
de 75% dos doentes, geralmente por: ausência ou fraca
resposta à terapêutica após 3 meses de corticoterapia
em altas doses, aparecimento de efeitos colaterais dos
corticóides, incapacidade de redução da dose de
corticóide devido a recaídas da doença ou por
existência de doença rapidamente progressiva com
desenvolvimento de fraqueza muscular grave e

insuficiência respiratória.
A medição dos níveis séricos das enzimas musculares
especialmente a CPK e aldolase são úteis no
diagnóstico e atividade da doença. Na eletromiografia,
os potenciais polifásicos e os potenciais de ação de
alta frequência podem ser sugestivos no diagnóstico,
no entanto, a biópsia dos músculos clinicamente
envolvidos é o único teste diagnóstico espec fico,
havendo diferenças histológicas entre polimiosite e
dermatomiosite. Nesta entidade, a microvasculatura
e região perivascular está mais afetada e tem mediação

humoral e por complemento.
A presença de comprometimento pulmonar torna o
quadro mais grave e letal, por predispor o doente a
infeções e ao mesmo tempo dificultar a sua completa
recuperação. Quanto mais precoce for o diagnóstico e
a implementação do tratamento, melhor será o
prognóstico.
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Tabela 3: Esquemas de administração

Fármacos

Prednisolona

Metilprednisolona

Azatioprina

Metotrexato

Ciclosporina

Ciclofosfamida

Micofenolato de
Mofetil

Imunoglobulina
humana

Hidroxicloroquina

Dose / Indicação

1mg/kg/d 6 a 8 semanas / 1.ª linha
1gr ev (1h) 3 dias consecutivos, repetir mensalmente
conforme resposta terapêutica/Fraqueza muscular
grave/alt. sistémicas graves
50mg/d aumentar 50mg/sem. até dose de 2-
3mg/kg/d /Em associação GC
15mg/sem. oral/sc. até 25mg/sem./Ausência de
resposta GC
3-4mg/kg/d até 6mg/kg/d/Ausência de resposta GC
+ AZA ou MTX (*)
300 a 800mg/m2 ev 4 sem./(*) ou doença pulmonar
intersticial grave

2g/dia/(*) ou doença pulmonar intersticial grave

1g/kg/d - 2d ou 0,4g/kg/d 5d repetido
mensalmente por 3 a 6 meses/(*) ou doença grave
refratária a metilprednisolona
400mg/d / Doença cutânea não responsiva a GC


