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Unidade de Internamento de Medicina Interna do Hospital do SAMS 

Carteira de Serviços 

 

1. Caracterização e Definição da Valencia de Medicina Interna  

 

A Medicina Interna é a especialidade clinica por excelência. 

A denominação aparece na Alemanha em 1880 como a especialidade hospitalar que trata 

as doenças “do interior do corpo” (do alemão Innere). 

A Medicina Interna, de vocação essencialmente cognitiva, dedicada a tratamentos 

“médicos” (não cirúrgicos), deve ser considerada como valência básica entre as básicas, 

tendo como função reintegrar conhecimentos dispersos pelas diferentes especialidades 

ou subespecialidades que dela nasceram; a Medicina Interna permite integrar e coordenar 

patologias, tratando o doente como um todo. 

 

É uma especialidade generalista, que se distingue da Medicina Geral e Familiar por ser 

exclusivamente dedicada a doentes adultos, por ser vocacionada para a complexidade e 

por ser predominantemente hospitalar. É, a par da Cirurgia, uma das grandes 

especialidades hospitalares, verdadeira “Coluna Vertebral” de qualquer estrutura 

hospitalar.  

Ao contrário da maioria das especialidades, que se definem por se dedicarem a um 

determinado órgão ou sistema (ex: Cardiologia, Endocrinologia) ou a um determinado 

tipo de doenças (ex: Oncologia), a Medicina Interna define-se como uma especialidade 

mais de doentes do que de doenças.  

A Medicina Interna dedica a sua atenção à pessoa como um todo, procurando através de 

uma abordagem clínica exaustiva, lidar com doentes complexos, com múltiplas 

patologias, com doenças que afetam vários órgãos ou sistemas, assim como com pessoas 

com doenças raras ou com quadros clínicos difíceis ainda por diagnosticar. 

O internista corresponde ao modelo ideal que as pessoas em geral têm do médico: alguém 

que escuta o doente, que lhe dá tempo e atenção, que o trata com respeito e humanidade, 

que o informa adequadamente, que conhece as suas prioridades; alguém que se preocupa 

e que é exaustivo, estudioso, culto, interventivo, mas sensato, capaz de dar resposta à 

maioria dos problemas médicos que se lhe apresentam e com grande sentido ético. 
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2. Áreas de atuação da Valencia de Medicina Interna do Hospital do SAMS 

No Hospital do SAMS, como hospital de “agudos” a Medicina Interna tem três papéis 

fundamentais: 

a) No SO (Sala de Observações) - Coordenação e integração de patologias para a 

observação, orientação diagnóstica e tratamento de doentes agudos à admissão 

Hospitalar. 

b) No Piso 7 (Enfermaria e Unidade de Cuidados Médicos Especiais) – 

Diagnóstico e tratamento de doentes do foro médico da responsabilidade do serviço. 

c) No resto do hospital (Pisos Cirúrgicos 5 e 6 em presença física diária) – 

Colaboração, aconselhamento, consultoria e seguimento/tratamento no 

internamento hospitalar de doentes pós-cirúrgicos com co morbilidades médicas 

bem como de complicações médicas pós cirúrgicas. 

 

3. Principais patologias de atuação da valência de Medicina Interna do Hospital 

do SAMS 

 

a. Medicina Interna (Geral) 

Síndromes constitucionais (astenia, anorexia, perda de peso) afetando o estado 

geral 

Doença Aguda de atingimento sistémico sem diagnóstico claro 

Tratamento e estudo de desequilíbrios hidro eletrolíticos e do metabolismo do 

cálcio (Acidose/Alcalose, Hiponatremia, Hipernatremia, Hipocaliemia, 

Hipercalemia, hipercalcemia grave …)  

Seguimento e tratamento de doenças e síndromes sistémicos 

Doente polimedicado. Doente pluripatológico com descompensação da/s sua/s 

várias patologias. 

Doentes frágeis idoso com patologia/s crónica vindo de outras unidade e 

serviços (UMI, Cirurgia) que necessitam de completar estudo e tratamento em 

Medicina Interna. 

Estudo de Lesões Ocupando Espaço (LOE) reveladas pela Imagiologia 

(Nódulos Pulmonares, Hepáticos, retroperitoneais, mediastino) 

Neoplasia oculta metastizada 

Síndrome febril em doente com múltiplas patologias com suspeita de etiologia 

não infeciosa, 

Alterações analíticas de causa ainda não determinada (proteinuria, hematúria, 

elevação de marcadores tumorais, elevação de marcadores inflamatórios de fase 

aguda, alterações das provas de função hepática). 
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Sintomas não sistematizados: Edemas, Adenopatias, visceromegalias, Rash, 

febrícula mantida, febre recorrente. 

Intercorrências de doentes oncológicos em tratamento quimioterapia e ou 

radioterapia (infeciosas, leucopenia febril, anemia, iatrogenia medicamentosa, 

desequilíbrio metabólico, desequilíbrio hidro eletrolítico, anasarca, 

desproteinémia, desnutrição calórico proteica) 

Doentes em tratamento paliativo independentemente da causa de base 

(Oncologia, múltiplas patologias, patologia degenerativa, patologia 

Cardiovascular terminal, patologia infeciosa etc). 

Ajuste e controle da dor crónica (independentemente da patologia de base) 

b. Patologia Cardio Vascular 

Insuficiência Cardíaca (inaugural, crónica, crónica agudizada) 

Arritmias Cardíacas: Fibrilhação auricular (FA) com resposta ventricular (RV) 

rápida, FA com RV lenta, Bloqueios Aurículo Ventriculares (BAV)  

Hipertensão Arterial (Primária/ Secundária /Descompensação, Crise) 

Cardiopatia Isquémica (Aguda, Crónica, Crónica agudizada)  

Exclusões 

Cardiopatia isquémica aguda a necessitar de intervenção invasiva urgente 

Insuficiência Cardíaca Congestiva a necessitar de Intervenção Cirúrgica urgente) 

c. Patologia Respiratória  

Inclusões 

Insuficiência Respiratória global de causa ainda não determinada 

Broncospasmo/Broncorreia  

Pneumonia adquirida na Comunidade (PAC) 

Síndrome febril em relação com acumulação de secreções  

Infeções respiratórias virícas  

Doença Pulmonar Crónica Descompensada (DPOC) 

Derrame pleural (estudo/tratamento) 

Pneumotórax (espontâneo/secundário) 

d. Patologia Digestiva 

Diarreia (Aguda/Crónica) e seu estudo 

Hemorragias digestivas em estudo (altas, baixas, de localização difícil) 
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Dor Abdominal (de abordagem não cirúrgica): Esofagite, Gastrite, Enterites, 

Doença Intestinal Inflamatória. 

Hepatites Agudas (Toxicas, Virícas, Manifestação de doença sistémica, 

sobrecarga metabólica) 

Hepatopatia crónica descompensada (Cirrose hepática; Hipertensão portal, 

Doença hepática crónica descompensada)  

Pancreatites agudas /Crónicas (de abordagem não cirúrgica) – Litiásicas  

/Alitiásicas , Adenomatosa/ Necro -hemorrágica. 

Exclusões 

Insuficiência hepática aguda/fulminante a necessitar de Transplante Hepático 

e.  Patologia Renal /Urinária 

Insuficiência renal aguda (Pré renal /Desidratação) 

Síndrome nefrótico; Síndrome nefrítico  

Infeção urinária complicada 

Insuficiência renal crónica agudizada 

Hematúrias altas e baixas complicadas  

f. Patologia Vascular 

Hipertensão arterial (primária/secundária) 

Síndrome metabólico 

Seguimento e estudo de acidentes cerebrovasculares isquémicos, acidentes 

isquémicos transitórios  

Patologia venosa: Trombose venosa profunda 

Isquemia crónica dos membros inferiores 

Tromboembolismo pulmonar 

Exclusões 

Acidente Vascular Cerebral hiperagudo (Via Verde para fibrinólise)  

Acidente Vascular Hemorrágico com indicação cirúrgica urgente 

Isquemia Vascular Arterial Aguda com indicação cirúrgica  

Tromboembolismo Pulmonar Agudo com instabilidade hemodinâmica 

indicação de fibrinólise  

g. Patologia Infeciosa 

Doenças infeciosas em geral 
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Zoonoses (Infeções associadas a medicina do viajante).  

Sépsis sem necessidade de suporte avançado de vida 

Infeção por VIH, SIDA 

Hepatites Virícas  

Tuberculose pulmonar e ExtraPulmonar  

Doenças infeciosas de repetição e patógenos multirresistentes (MRSA, ESBL…) 

Doenças infeciosas associadas a cuidados de saúde 

Exclusões 

Tuberculose multirresistente 

Hepatites crónicas ativas a VCH.  

h. Transtornos metabólicos  

Disfunção tiroideia 

Diabetes Mellitus e suas complicações 

Exclusões 

Bombas de insulina  

i. Doenças autoimunes   

Dor articular, Óssea, muscular de origem não traumática nem degenerativa. 

Artrite 

Estudo de suspeita de Doença Autoimune ou Reumática 

Vasculite: Artrite de Células Gigantes, Polimialgia Reumática, Vasculite 

Leucocitoclástica.  

Eritema nodoso 

Suspeita de Síndrome de hipercoagulabilidade. 

j. Patologia neurológica  

Cefaleias 

Deficits cognitivos (Alzheimer, Demência Vascular) 

Doença de Parkinson 

Alterações Motoras e ou sensitivas de provável etiologia neurológica 

Patologia desmielizante 

Epilepsia no contexto de patologia sistémica 

Sincopes (estudo)  
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Exclusões 

Epilepsia de difícil controle  

k. Patologia Hematológica 

Anemias (caracterização estudo e tratamento) 

Trombocitopénias 

Pancitopémias 

Síndrome Mielodisplásico, Mielofibrose  

Plasmocitoma/Mieloma Múltiplo 

Leucemias Linfáticas Crónicas   

Exclusões 

Leucemias/Linfomas (Patologias Hemato Oncológicas Agudas/Hiperagudas 

que necessitem de cuidados Diagnóstico/Tratamento urgentes  

Necessidade de transplante medular  

4. Técnicas e procedimentos (monitorização, diagnóstico e terapêutica)  

Realizados no Serviço pela Medicina Interna 

 Monitorização de infeções hospitalares – Programa de Controle de Infeção 

com rastreio sistemático (Admissão: grupos de risco; Semanal: UCME), 

MRSA e Enterobacteriaceas produtoras de ESBL. Medidas de contenção de 

transmissão infeciosa (Medidas de Barreira) de acordo com protocolo da 

DGS (em colaboração com a Comissão de Infeção)  

 Monitorização por Telemetria no quarto (8 Unidades autónomas 1 central - 

avaliação de ECG e saturação periférica de 02  

 Monitorização na UCME – 5 monitores (ECG, Saturação periférica de 02, 

Monitorização Ciclos Respiratórios e Tensão Arterial) 4 Monitores com 

Monitorização Invasiva continua (PVC e linha arterial)   

 Reanimação Cardio Respiratória Básica 

 Reanimação Cardio Respiratória Avançada (apoio de carro de emergência) 

 Cateterização Venosa Central (Jugular Interna, Subclávia e Femoral) 

 Punção lombar diagnóstica 

 Toracocentese (Diagnóstica e terapêutica/Pleurodese química) 

 Drenagem torácica continua  

 Paracentese diagnóstica e terapêutica 

 Artrocentese (diagnóstica) 

 Biopsia Hepática transcutânea (com ou sem controle ecográfico)  

 Mielograma e Biopsia de Medula Ossea 
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 Ventilação Não Invasiva (VNI) – BPAP e CPAP (5 Ventiladores marca 

VIVO). 

 Administração de Componentes Sanguíneos (Unidade de Medicina 

Transfusional)  

 Cuidados Especiais de Alimentação/Nutrição – Alimentação Parentérica, 

Alimentação Entérica (Sonda Naso Gástrica/PEG), 

Suplementação/Restrição Alimentar especial. 

 Tratamentos de quimioterapia em doentes em internamento hospitalar (sob 

supervisão/orientação de Oncologia). 

 

5. Outros 

Realizados no Serviço com o apoio de outros especialistas hospitalares do 

hospital do SAMS 

 Mielograma e Biopsia de Medula Ossea 

 Toracocentese (Diagnóstica e Terapêutica/Pleurodese química ) 

 Broncoscopia Diagnóstica e terapêutica 

 Endoscopia Digestiva Alta de Urgência  

 ECG 

 Ecocardiograma 2 D e ecocardiograma com Dopler  

 Ecocardiograma Trans esofágico 

 Colocação de Pace Maker interno provisório 

 Registo ECG de 24 h (Holter) 

 Medicina Física e Reabilitação (Cinesioterapia Respiratória, Fisioterapia, 

Treino de marcha, Colocação de coletes ortostáticos) 

Realizados no Hospital do SAMS (doente internado deslocado para os 

respetivos serviços hospitalares). 

 Exames de Gastroenterologia Diagnósticos e terapêuticos (EDA, 

Colonoscopia Fibrosigmoidoscopia, CPRE, Colocação de Próteses 

Endoscópicas, Técnicas de esclerose endoscópicas)  

 Exames de Pneumologia (Biopsia dirigida, Broncofibroscopia, Pleurodese, 

colocação de próteses endoscópicas  

 Vídeo Toracoscopia (Diagnóstica/Terapêutica)   

 Terapêuticas Dialíticas (Hemodiálise Aguda e Crónica, Hemofiltração, 

Plasmaforese) 

 Exames e Tratamentos de Cardiologia (Ecocardiograma 2D e 

ecocardiograma com Dopler , Prova de esforço Bruce Modificado) 

Colocação de Pace Maker definitivo, Tilt test; Ablação de vias 

arritmogénicas,) 

 Biopsia renal  
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 Exames de radiologia (radiologia Convencional, Ecografias, Doppler, TAC, 

Angio TAC , RM)  

Realizados no SAMS (Doente internado transportado para fora do 

Hospital – Centro Clinico da Fialho de Almeida)  

 Radioterapia 

 Provas de função respiratória  

 Estudo da apneia do sono 

 Audiograma e timpanograma  

Realizados fora do SAMS (Doente internado transportado para fora do 

Hospital)  

 Estudo do tubo digestivo com Capsula Vídeo Endoscópica 

 PET Scan  

 Tratamentos de Medicina Hiperbárica  

 Cintigrafias (Óssea, Pulmonar, Hemácias marcadas) 

 Electromiograma, Electroencefalograma 

 PTC (Drenagem Via Bilar Via Percutânea) 

 Ecografia Digestiva Endoscópica  


