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EDITORIAL

EDITORIAL
Algarve Médico, 2018; 3 (3): 4 - 5



ACB e o grande congresso 
das ciências da vida
Daniel Cartucho, Nuno Marques

A investigação nas ciências da vida que é feita no Algarve tem o seu grande fórum nas Jornadas do ABC. 

Assim o mostrou as segundas Jornadas ABC que se realizaram neste mês de Março. Aquele que é um 

dos objectivos do ABC-Algarve Biomedical Center - o aproveitamento inteligente de recursos humanos 

altamente diferenciados de forma sinérgica que se expresse na potenciação dos seus desempenhos – teve 

nestas jornadas uma evidência que está no caminho certo. Lembremo-nos, como muito bem ficou expresso 

no número anterior do Algarve Médico pela Prof.ª Helena Leitão, que o ABC é uma unidade constituída 

através do consórcio estabelecido entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e a Universi-

dade do Algarve (UALG), através do Center for Biomedical Research (CBMR) e do Departamento de Ciências 

Biomédicas e de Medicina (DCBM)1. Esta unidade, vocacionada para a melhoria do desempenho educacional 

e científico na área da saúde, teve nestas suas segundas jornadas a capacidade de reunir investigadores e 

clínicos de uma forma perfeitamente harmonizada, e com uma linguagem comum que é - afinal o fim do 

saber científico - a procura de resolução das questões, dos problemas com que nos deparamos no nosso 

quotidiano. Podemos assistir neste fórum a comunicações com conteúdos que foram desde o laboratório 

à cabeceira do doente, desde uma competência particular numa técnica laboratorial, às metodologias cor-

retas ou quem é o grupo que trabalha algo que nos interessa. Uma diversidade que dá corpo a este tópico 

hoje incontornável que é uma investigação translacional no âmbito biomédico, que tem como objetivo final 

melhorar a assistência médica. E essa investigação translacional emerge quando não trabalhamos de forma 

isolada, investigação clínica e investigação fundamental, já que a primeira precisa da segunda da mesma 

maneira que a segunda precisa do objectivo da sua aplicação mais rápida no campo da saúde. Foi notável 

ver a qualidade da investigação que se realiza entre nós seja no laboratório, no pequeno animal com os 

modelos experimentais e resultados alcançados, bem como na clínica. Esta mesma diversidade qualificada 

foi evidente nos prémios que foram atribuídos.

Esta acção do ABC começa igualmente a expressar-se em múltiplos aspectos. Alguns de pormenor, outros 

em aspectos estruturantes. Verifiquemos por exemplo que o Curso de Elementos de Pequena Cirurgia feito 

pelo Serviço de Cirurgia II do CHUA em co-responsabilidade com o ABC, teve este ano o criterioso apoio 

da Sociedade Portuguesa de Cirurgia. Ou que após assinatura do protocolo com a Camara de Loulé muito 

brevemente será construído um edifício, com cerca de 4 000m2 de área, que articulará projectos de inovação 

e investigação. 

Assim uma nota final para todos os que investigam nas ciências da saúde: o colocar em definitivo na nossa 

agenda estas jornadas que no próximo ano terá nova edição a 28 e 29 de março.

Referência:

1. Leitão H. Centro Hospitalar Universitário do Algarve virar uma página e impulsionar a mudança. Algarve Médico, 2018; 2(2):4-5

Daniel Cartucho et al
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Internato, pós-graduação no 
CHUA - duas ou mais razões…
Ana Camacho

Assistente Graduada Sénior de Cardiologia

Diretora do Internato Médico do CHUAlgarve

acamacho@chalgarve.min-saude.pt

PÓS-GRADUAÇÃO

RESIDENCY AND POSTGRADUATE EDUCATION
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Para início de reflexão sobre o tema 

Internato e pós-graduação, penso que 

é adequado citar Jean Piaget, psicólogo 

e biólogo Suíço, quando referia que “o 

homem constrói o seu conhecimento”. 

No mundo actual, por imperativo do 

desenvolvimento acelerado do conheci-

mento e da sua ampla divulgação, uma 

licenciatura constitui-se não tanto como 

um fim em si, mas sim como uma etapa 

inicial dum percurso, uma orientação 

para um futuro que se vai construindo ao 

longo dos anos. 

Nesse sentido, o Internato médico como 

pós-graduação, constitui-se como uma 

outra etapa, seguramente muito marcante 

e profícua na vida dum médico, em que 

este está predisposto e vocacionado para 

um intenso desenvolvimento profissional 

e pessoal, e onde deve haver uma ampla 

aquisição de conhecimentos e de atitudes 

práticas, aliado a um elevado interesse 

pela aprendizagem. Estes são alguns dos 

desafios que se colocam aos próprios 

médicos e aos serviços onde estagiam. 

Neste seu percurso formativo, o jovem 

médico deve ter um ambiente propício à 

aprendizagem, onde nos seus diferentes 

locais de trabalho, vai aprender com os 

colegas e onde para além de orientação e 

de conhecimentos, deve ser dado espaço 

e a possibilidade de traçar e alcançar os 

seus objectivos, de desenvolver investi-

gação, de trabalhar em rede com outros 

centros e desenvolver as suas próprias 

capacidades de auto-aprendizagem. 

Isto porque se o local onde se adquirem 

estas competências técnico-profissionais 

é importante, as capacidades individuais 

de cada um, não são menos importantes, 

pois a construção dum currículo espelha 

muito o interesse individual de cada 

percurso. 

Embora existam programas bem deli-

neados e estruturados pelos respectivos 

colégios de especialidade, na prática, a 

aplicação desses programas é feita duma 

forma intuitiva e adaptada à realidade de 

cada local. A maioria dos médicos não 

tem muitos conhecimentos em pedagogia 

de ensino, mas diariamente tenta trans-

mitir conhecimentos e conceitos teórico-

-práticos, aos colegas mais jovens. A este 

nível existe uma necessidade identificada, 

no sentido de se tentar dar aos orienta-

dores de formação, instrumentos que os 

ajudem a desempenhar da melhor forma 

essa sua função, para a qual também é 

necessário tempo, atualmente já consig-

nado na nova legislação.

Mas outro desafio se coloca também às 

Instituições, aos serviços, é o de saberem 

qual é a sua capacidade de atratividade, 

como é que a sua imagem é transmitida 

para o exterior, quais são os motivos 

porque um jovem licenciado, escolhe esta 

ou aquela Instituição ou serviço de Saúde, 

como local para desenvolver a sua apren-

dizagem e aí desempenhar o seu trabalho 

no futuro?

Várias são seguramente as razões, desde 

logo as condicionantes da classificação 

obtida nas provas de seriação, passando 

pela existência de vaga na especialidade 

de interesse, até a motivações de cariz 

familiar ou afetivo, ou da existência 

duma envolvência sociocultural atraente 

numa determinada região. Mas há uma, 

que seguramente também é tão ou 

mais importante que as outras, mas que 

exige um esforço adicional por parte das 

Instituições, que é o de se constituírem 

como centros de referencia, de qualidade 

de excelência, numa ou em mais áreas do 

conhecimento. 

Essa capacidade de atratividade duma 

Instituição, depende em parte da men-

sagem que consegue transmitir para o 

exterior, passa por um trabalho longo 

e árduo de conquistas e recuos, dum 

trabalho conjunto, de todos os interve-

nientes, médicos, enfermeiros, de todos 

os profissionais que nela trabalham, 

da sua interação com os seus utentes, 

com os cidadãos, e com o tecido social 

envolvente, em suma, passa pela defesa 

conjunta dos princípios da Missão, Visão e 

Valores que propaga.

Todas as Instituições têm os seus pontos 

fortes e as suas fragilidades, mas as Ins-

tituições assim como as pessoas, devem 

fazer o seu caminho com os olhos postos 

no futuro, com objectivos bem definidos, 

sabendo para onde querem ir e qual o 

trajecto a seguir para aí chegar, devem 

defender o que há de positivo e corrigir 

os erros, avaliando resultados para poder 

ajustar estratégias.  

Cada um tem o seu papel a desempenhar, 

o Interno deve ser ajudado na construção 

do seu futuro, mas também deve ajudar 

a Instituição onde trabalha a atingir da 

melhor forma os seus objectivos. O CHUA 

deve divulgar e trabalhar na defesa dos 

princípios inscritos na sua Missão, Visão e 

Valores, para que continue a ser escolhido 

como local de formação e pós-graduação, 

por duas ou mais razões…
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Watch and Wait - A mudança de 
paradigma na neoplasia do recto baixo
Watch and Wait - The paradigm shift in 
low rectal tumors
Miguel Cunha1,2, Inês Miguel1,2, Juan Rachadell1,2, Jorge Brito3, Edgar Amorim1,2

1 Grupo de Cirurgia Colo-rectal da Unidade de Portimão

² Serviço de Cirurgia Geral II – Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Portimão 

³ Serviço de Radiologia – Centro Hospitalar Universitário do Algarve

miguelcunha86@gmail.com

Resumo

A definição de um plano terapêutico na neoplasia do recto é um 

processo multidisciplinar complexo e individualizado para cada 

paciente. Baseia-se tanto no objectivo potencialmente curativo 

da abordagem terapêutica, como nas possíveis consequências 

das intervenções realizadas para a qualidade de vida do doente. 

Questão particularmente revelante nos doentes em que a 

neoplasia se encontra no terço distal do recto. É conhecido que 

em 50-60% dos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante 

ocorre um downstaging tumoral e, quando operados, aproxima-

damente 20% destes doentes apresentam uma resposta patoló-

gica completa, definida pela ausência de tumor residual na peça 

operatória. Neste contexto surge a abordagem “watch and wait” 

para o tratamento de cancro do recto distal. Esta abordagem 

defende a preservação de órgão (ausência de cirurgia), caso 

o doente apresente características que permitam classificá-lo 

como resposta clínica completa. Os autores apresentam uma 

revisão sobre esta tema bem como a sua casuística.

Abstract

Defining a therapeutic plan for rectal neoplasia is complex, invol-

ving an individualized multidisciplinary approach for each patient. 

It is based on a potentially curative objective as well as the possibi-

lity of consequences resulting from interventions performed which 

can affect the quality of life of the patient. This is particularly 

relevant in patients with a tumor of the distal third of the rectum. 

It is known that in 50-60% of all patients undergoing neoadjuvant 

treatment, tumor down staging will occur and at surgery appro-

ximately 20% of these patients will have a complete pathological 

response or absence of residual tumor in the resected surgical spe-

cimen. In this context, a “watch and wait” approach has arisen for 

the treatment of distal rectal cancer. This approach defends organ 

preservation (absence of surgery) if the patient presents characte-

ristics that permit classification of complete clinical response after 

neoadjuvant therapy. The authors present a review of this topic, as 

well as a casuistry assessment.

Palavras Chave:

Tumor do reto, Watch and waits. 

Keywords: 

Rectal tumor, Watch and wait.
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Introdução

A neoplasia maligna colo-rectal é a terceira causa mais comum 

de cancro nos homens e a segunda nas mulheres, a nível mun-

dial1, sendo o tumor maligno gastrointestinal mais comum2. Em 

Portugal verifica-se uma incidência crescente, com 7129 novos 

casos em 2012 (incidência anual de 41.8/100000 no sexo mas-

culino e 23.6/100000 no sexo feminino)1. Em 2015 verificaram-se 

entre nós 3812 óbitos pela doença, com uma taxa de mortali-

dade padronizada de 20,3%3.

O American Joint Committee on Cancer (AJCC) e a Union for In-

ternational Cancer Control’s (UICC) propõem que o estadiamento 

da neoplasia colo-rectal seja realizado utilizando a classificação 

TNM, onde o parâmetro T define o grau de profundidade 

tumoral, o N a presença de metastização ganglionar e o M a 

presença de metastização à distância2. Assim, no estadiamento 

pré-operatório da neoplasia do recto tornam-se indispensáveis 

a ressonância magnética (RM) pélvica e/ou a ecoendoscopia 

para estadiamento loco-regional (definir T e N) e a tomografia 

computorizada (TC) torácica e abdominal para a detecção de 

metástases (definir o M)2. Esta caracterização é fulcral para a 

decisão terapêutica

A definição de um plano terapêutico na neoplasia do recto é 

um processo multidisciplinar complexo e individualizado para 

cada paciente. Este processo tem que se basear não apenas no 

objectivo potencialmente curativo da abordagem terapêutica, 

mas também nas possíveis consequências das intervenções 

realizadas para a qualidade de vida do doente. Por essa razão, 

na determinação do plano terapêutico deverão ser considerados 

múltiplos factores, tais como: intenção curativa ou paliativa, 

tendo em conta o estadiamento clínico e o status funcional do 

doente; preservação da continência dos esfíncteres; preservação 

da função genito-urinária4. Estas questões são particularmente 

revelantes nos pacientes em que a neoplasia  se encontra no 

terço distal do recto (até 7 cm da margem anal)4.

Introduction

Colorectal cancer is the third most common cancer in males and 

the second most common in females, which makes it the most 

common gastrointestinal cancer overall2. In Portugal there’s a 

growing incidence, with 7129 new cases in 2012 (annual incidence 

of 41.8/100000 in males and 23.6/100000 in females)1. In 2015, 

3812 people died of colorectal cancer. The standardized mortality 

rate is 20.3%3. 

The TNM classification proposed by the American Joint Committee 

on Cancer (AJCC) and the Union for International Cancer Control 

(UICC) for colorectal cancer staging considers three factors. The T 

is used to describe how deeply the tumor has invaded the wall of 

the organ, N is used to describe the involvement of lymph-nodes 

and M describes the presence of distant metastization2. This 

information can be obtained by image before surgery (clinical 

staging) or with the pathological specimen once the patient has 

been operated (pathological staging). In the pre-operative staging 

of rectal cancer, pelvic magnetic resonance imaging (MRI) and/or 

endoscopic ultrasound (EUS) are needed for locoregional staging 

(to define T and N); and computerized tomography (CT scan) of 

the thorax and abdomen is needed to determine the M2. This clas-

sification is imperative to decide the treatment.

For each patient there is a complex multidisciplinary and in-

dividualized process to define the best treatment. This process 

must consider not only the potential cure, but also the negative 

side effects that may have huge impact in the patient’s quality 

of life. Multiple factors should be considered while choosing this 

treatment: curative or palliative intent, clinical staging and perfor-

mance status of the patient, preservation of sphincter continence 

and genitourinary function4. The last two factors are particular 

importance in distal rectal cancer (7 cm from the anal verge)4.
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Terapêutica do cancro do recto

A cirurgia com excisão total do mesorrecto (TME) continua a ser 

a pedra basilar no tratamento da neoplasia do recto no estadia-

mento clínico cT2-4 Nx M0. Como em qualquer procedimento 

cirúrgico, também neste podem ocorrer complicações. Para além 

das inerentes a qualquer intervenção cirúrgica, é necessário 

ter em conta a possibilidade de disfunção génito-urinária, bem 

como a frequente necessidade de um estoma derivativo, que 

apresenta taxas não desprezíveis de morbilidade e mortalidade5.

À luz das guidelines actuais o tratamento neoadjuvante (NA), com 

protocolos específicos de quimioterapia e radioterapia, é prática 

consensual nos estádios II e III (AJCC)5. 

É conhecido que em 50-60% dos doentes submetidos a trata-

mento NA ocorre um downstaging tumoral3 e, quando operados, 

aproximadamente 20% destes doentes apresentam uma resposta 

patológica completa (pCR), definida pela ausência de tumor re-

sidual na peça operatória3. Alguns grupos reportam uma taxa de 

42% de pCR, especificamente na neoplasia do recto distal10.

Portanto, é evidente a utilidade de definir o grau de regressão 

tumoral (TRG) após tratamento NA. Este parâmetro pode ser 

avaliado pela análise das peças operatórias, sendo então definido 

como o grau de regressão tumoral patológico (pTRG). Procu-

ra-se também determinar o grau de regressão tumoral na RM de 

restadiamento (mrTRG). Definem-se 5 graus para TRG, conforme 

resposta ao tratamento NA: grau 1 - resposta clínica completa 

(cCR); grau 2 - boa resposta; grau 3 - resposta intermédia; grau 4 

- má resposta; grau 5 - ausência de resposta a tratamento NA12.

De acordo com o estudo MERCURY, a resposta ao tratamento NA 

correlaciona-se com o outcome do doente a longo prazo. Isto é: 

doentes com boa resposta ao tratamento NA (mrTRG 1 + 2 + 3) 

apresentam maior sobrevida livre de doença aos 5 anos (72%) em 

comparação com aqueles que apresentam uma pior resposta ao 

tratamento NA (mrTRG 4+5), cuja sobrevida é menor (27%)7,12.

Rectal cancer treatment

Surgery with total mesorectal excision (TME) continues to be the 

cornerstone in the treatment of rectal cancer in clinical staging 

cT2-4 Nx M0. As with any surgical procedure, complications may 

occur. In addition to those inherent in any intervention, it is neces-

sary to consider the possibility of genito-urinary dysfunction, as 

well as the frequent need for a derivative stoma, which presents in 

itself not insignificant rates of morbidity and mortality5.

In light of current guidelines, the neoadjuvant treatment (NA), 

with specific chemotherapy and radiotherapy protocols is agreed 

practice in stages II and III (AJCC)5.

It is known that in 50-60% of patients undergoing NA treat-

ment, tumor downstaging occurs3 and, when operated, appro-

ximately 20% of these patients present a complete pathological 

response (pCR), defined by the absence of residual tumor3. Some 

groups report a 42% rate of pCR, specifically in the distal rectum 

neoplasia10.

The utility of defining the tumor regression grade (TRG) after 

NA treatment is evident. This parameter can be evaluated by the 

analysis of the surgical specimen, being then defined as the patho-

logical tumor regression grade (pTRG). It can also be estimated by 

resting MRI (mrTRG). There are 5 grades for TRG according to res-

ponse to NA treatment: grade 1: complete clinical response (cCR); 

grade 2: good response; grade 3: intermediate response; grade 4: 

bad response; grade 5: no response12.

According to MERCURY study, the response to NA treatment corre-

lates with the long-term patient’s outcome. That is, patients with 

a good response to NA treatment (mrTRG 1 + 2 + 3) had a higher 

disease-free survival at 5 years (72%) compared to those who had 

a worse response to NA treatment (mrTRG 4 + 5) whose survival is 

lower (27%)7,12.

Watch and Wait - A mudança de paradigma na neoplasia do recto baixo
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Watch and wait

Perante as evidências acima referidas, em 2004 a equipa liderada 

por Habr-Gama apresentou pela primeira vez a abordagem “watch 

and wait” (W&W) para o tratamento de cancro do recto distal8,9. 

Esta abordagem defende a preservação de órgão (ausência de ci-

rurgia), caso o doente apresente características que permitam clas-

sificá-lo como resposta clínica completa cCR (tumor não detectável 

no toque rectal, no exame endoscópico e na RM) no restadiamento 

pós terapêutica NA (quimioterapia e radioterapia).

Após discussão em consulta multidisciplinar, verificados os 

pressupostos necessários para estabelecer cCR, o doente não é 

submetido a intervenção cirúrgica e passa a integrar um proto-

colo predefinido de vigilância com realização periódica de: (1) 

toque rectal; (2) avaliação endoscópica; (3) avaliação radiológica 

com RM pélvica e TC torácica e abdominal; e (4) avaliação analítica 

com doseamento do antigénio carcino-embrionário (CEA)9. A 

maioria destes exames deve ser realizada com uma periodicidade 

trimestral nos primeiros anos de seguimento e os seus resultados 

determinam a abordagem futura.

Se os resultados destes exames forem tranquilizadores, o 

doente permanece em programa de W&W. Quando se identifica 

uma alteração desfavorável coloca-se a hipótese de regrowth 

(re-aparecimento do tumor). À luz da literatura actual a taxa de 

regrowth situa-se entre 20% e 40% dos doentes em programa, 

ocorrendo 44% no primeiro ano de seguimento13.

São então inevitáveis duas questões:

1) após o regrowth é ainda possível realizar a cirurgia? e;

2) os resultados oncológicos a longo prazo são semelhantes? 

Respondendo a estas questões, Kong et al realizaram uma re-

visão sistemática (9 estudos seleccionados, 5 rectrospectivos e 4 

prospectivos, total de 370 doentes com cCR), apresentando uma 

percentagem de regrowth de 31,8%, sendo possível a cirurgia 

de resgate em 83% destes doentes. Não se verificou diferença 

significativa na sobrevida global e na sobrevida livre de doença 

nestes doentes, em comparação com os doentes submetidos a 

cirurgia após terapêutica NA fora do protocolo W&W16.

Tendo em conta os resultados oncológicos obtidos, o passo 

seguinte foi estudar as alterações da qualidade de vida, assim 

como o outcome funcional da abordagem W&W. Hupkens et 

al17, baseado na influência negativa na qualidade de vida (QoL) 

da cirurgia com TME – disfunção anorrectal, sexual e urinária – 

realizou um estudo comparando a QoL entre doentes integrados 

em protocolo W&W e doentes submetidos a tratamento NA e 

cirurgia com TME (82 doentes no período de 2 anos). Os doentes 

submetidos a W&W apresentaram melhores resultados de QoL 

em comparação com os submetidos a tratamento NA e cirurgia. 

Os autores referiam, no entanto, que a abordagem W&W não 

era isenta de alterações na QoL, apresentando cerca de 33% de 

síndrome LARS (low anterior resection syndrome) em comparação 

com 66,7% dos submetidos a tratamento NA e cirurgia17.

Apesar dos enormes avanços alcançados, é consensual a neces-

sidade da realização de um estudo randomizado multicêntrico 

para que se possa chegar a conclusões firmes e contundentes 

que possam tornar a abordagem W&W parte das guidelines 

internacionais do tratamento do cancro do recto16,17.
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Watch and wait

Given the above evidence, in 2004 the team led by Habr-

-Gama presented for the first time the “Watch and Wait” (W & 

W) approach for the treatment of distal rectal cancer8,9. This 

approach defends the preservation of the organ (absence of 

surgery), if the patient has characteristics that allow classification 

as a complete clinical response cCR (tumor undetectable in digital 

rectal examination, endoscopic examination and MRI) in the pos-

t-NA (chemotherapy and radiation therapy) treatment restaging.

After discussion in a multidisciplinary meeting, if the patient meets 

criteria for cCR, he/she is not submitted to surgical intervention 

but starts a predefined protocol of surveillance with periodic: (1) 

rectal digital examination; (2) endoscopic evaluation; (3) radio-

logical evaluation with pelvic MRI and thoracic and abdominal 

CT; and (4) analytical evaluation with assay of carcinoembryonic 

antigen (CEA)9. Most of these tests should be performed from three 

to three months in the first few years of follow-up and their results 

determine the future approach.

If the results of these tests are reassuring, the patient remains on 

the W & W program. When an unfavorable change is identified, 

the hypothesis of regrowth (recurrence of the tumor) is posed. In 

the light of the current literature, the regrowth rate is between 

20% and 40% of the patients enrolled in the program, with 44% 

occurring in the first year of follow-up13.

Two questions are then inevitable: 1) Is it still possible to perform 

the surgery after regrowth? and 2) Are long-term cancer outcomes 

similar to the immediately operated group? In order to answer 

these questions, Kong et al carried out a systematic review (9 se-

lected studies, 5 retrospective and 4 prospective, with a total of 370 

patients with cCR), presenting a regrowth percentage of 31.8%. 

Rescue surgery was possible in 83% of these patients. There was no 

significant difference in overall survival and disease-free survival, 

compared to patients undergoing surgery after NA therapy outside 

the W & W protocol16.

Given the oncological results, the next step was to study the changes 

in quality of life, as well as the functional outcome of the W & 

W approach. Hupkens et al17, based on the negative influence on 

quality of life (QoL) of TME surgery - anorectal, sexual and urinary 

dysfunction - performed a study comparing QoL between patients 

in W & W protocol and patients undergoing NA treatment and TME 

surgery (82 patients within 2 years). Patients in W & W presented 

better QoL results compared to those undergoing NA treatment and 

surgery. The authors noted, however, that the W & W approach was 

not exempt of changes in QoL, presenting about 33% of low anterior 

resection syndrome (LARS) compared to 66.7% of those undergoing 

NA treatment and surgery17.

Despite the enormous progress made, the need for multicenter 

randomized trials is consensual in order to reach firm and decisive 

conclusions that may make the W & W approach become part of 

the international guidelines for the treatment of rectal cancer16,17.

 

Watch and Wait - A mudança de paradigma na neoplasia do recto baixo
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N.º Género Idade Limite inferior Estadiamento 
clínico

Follow-up 
(Meses)

Regrowth? Cirurgia/ Estadiamento 
Patológico

1 Masculino 74 3 cm da margem cT2 N+ M0 44 M Não -

2 Masculino 56 Margem anal cT2 N+ M0 40 M Não -

3 Feminino 75 6 cm da margem cT3 N+ M0 8 M Não -

4 Feminino 46 Margem anal cT2 N+ M0 7 M Sim
Amputação abdominoperineal 

laparoscópica
ypT0 pN0 (14/0)

5 Masculino 74 Margem anal cT2 N+ M0 6 M Sim
Amputação abdominoperineal 

laparoscópica
ypT3 pN1 (23/2)

Quadro I: Doentes submetidos a W&W no CHUA – Unidade de Portimão.

Experiência do Grupo

O Grupo de Cirurgia Colo-rectal do Centro Hospitalar Universitário 

do Algarve – Unidade de Portimão, parte integrante da equipa 

multidisciplinar de doença oncológica do tubo digestivo, tem-se 

mantido atento aos avanços nesta área. Nesse sentido, desde 2014, 

após consentimento informado consciente, colocou 5 doentes em 

protocolo de W&W. A maioria dos doentes são do sexo masculino 

(3:2), com média de idades de 65 anos. 

O tempo médio de follow-up é de 21 meses (mínimo 6 meses e 

máximo 44 meses), com uma taxa de regrowth de 40%, todos eles 

no primeiro ano de seguimento (quadro I).

Group’s Experience

The Colo-rectal Surgery Group of the University Hospital of the 

Algarve - Unit of Portimão, an integral part of the multidiscipli-

nary team of digestive tract oncological disease, has been watchful 

of advances in this area. For this reason, since 2014, and after 

informed consent, 5 patients were enrolled in our W & W protocol. 

Most patients are male (3:2), with a mean age of 65 years. The 

mean follow-up time is 21 months (minimum 6 months and ma-

ximum 44 months), with a regrowth rate of 40%, all of them in the 

first year of follow-up (table I).
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Figura - 1 (fase pré NA) Figura - 2 (aos 3 meses pós NA)

Figura - 3 (aos 24 meses)          Figura - 4 (aos 40 meses)

Dos casos referidos destacam-se:

1) O doente n.º 1, do sexo masculino com 74 anos de idade que, 

após diagnóstico de neoplasia maligna do recto aos 3 cm da 

margem anal (Figura 1) e estadiamento cT2 N+ M0 (Figura 5 e 7), 

realizou protocolo de quimioterapia e radioterapia NA com 

resposta clínica completa (Figuras 2, 3, 4, 6 e 8), tendo mantido 

seguimento segundo protocolo (quadro II), sem evidência de 

regrowth até à data actual (44 meses de seguimento).

Watch and Wait - A mudança de paradigma na neoplasia do recto baixo



Figura - 2 (aos 3 meses pós NA) Figura - 5: RM T2 axial    Figura - 6: RM T2 coronal 

Figura - 7: T2 axial 6M NA     Figura - 8 T2 coronal 6M    

Of the cases mentioned, the following stand out:

1) Patient number one: Male patient, aged 74, who, after 

diagnosis of malignant neoplasm of the rectum at 3 cm of the 

anal verge (Figure 1) and cT2 N + M0 staging (Figures 5 and 7), 

performed a NA chemotherapy and radiation therapy protocol 

with complete clinical response (Figures 2, 3, 4, 6 and 8), and 

maintained a follow-up protocol (Table II), with no evidence of 

regrowth to date (44 months of follow-up).

Miguel Cunha et al



Quadro II: Protocolo de folow- up W&W CHUA – Unidade de Portimão

1º e 2º ano de seguimento a cada 3 meses (M)

Toque rectal 

Exame endoscópico

RM (ecoendoscopia opcional)

CEA

* Biopsia em caso de dúvida 

* TC a cada 6 meses

  3º ao 5º ano

 3 Meses

  Toque rectal

  CEA

   6 meses 

  RM (ecoendoscopia opcional)

  Exame endoscópico

  TC anual

*Biópsia em caso de dúvida

Depois 5º ano

6 Meses

  Toque rectal

  CEA 

  RM (ecoendoscopia opcional)

  Exame endoscópico

  TC anual

*Biopsia em caso de dúvida

2) A doente n.º 4, do sexo feminino com 46 anos de idade que, 

após diagnóstico de neoplasia maligna do recto que atingia 

a margem anal, com estadiamento clínico cT2 N+M0, realizou 

protocolo de quimioterapia e radioterapia NA com resposta 

clínica completa. Ao 6º mês de follow-up apresentava pólipo na 

margem anal, o qual foi biopsado revelando adenocarcinoma. 

Após discussão multidisciplinar e com o acordo da doente 

optou-se por intervenção cirúrgica com amputação 

abdominoperineal por via laparoscópica. A doente teve alta ao 

7º dia pós-operatório e a anatomia patológica revelou ausência 

de células neoplásicas na peça (ypT0 pN0 (14/0)).

2) Patient number 4: female, 46 years old who, after diagnosis 

of malignant neoplasm of the rectum involving the anal verge, 

with clinical staging cT2 N + M0, underwent NA chemotherapy 

and radiation therapy protocol with complete clinical response. 

At the 6th month of follow-up, the patient presented a polyp on 

the anal margin which was biopsied, revealing adenocarcinoma. 

After a multidisciplinary discussion and with the agreement of 

the patient, surgical intervention (laparoscopic abdominoperineal 

amputation) was performed. The patient was discharged on the 

7th postoperative day and the pathological report revealed no 

neoplastic cells in the specimen (ypT0 pN0 (14/0)).

Watch and Wait - A mudança de paradigma na neoplasia do recto baixo
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Conclusão 

Ao invés de promover uma mudança radical à abordagem 

terapêutica da neoplasia do recto, o protocolo W&W sugere que 

existe um grupo selecionado de doentes que pode ser poupado 

a uma cirurgia com morbilidade e mortalidade não desprezíveis. 

Este grupo é ainda difícil de definir com suficiente sensibilidade 

e especificidade, pelo que doentes com aparente resposta clínica 

completa são submetidos a vigilância apertada. Nos casos em 

que é detectado um regrowth, os dados disponíveis concluem 

que os resultados da cirurgia de resgate são sobreponíveis aos 

da abordagem cirúrgica após terapêutica NA, sem alteração no 

prognóstico ou na sobrevida. 

Todos estes elementos devem ser tidos em conta na abordagem 

multidisciplinar do paciente com neoplasia do recto, o qual deve 

ser parte integrante e interessada na decisão. É indispensável 

que os doentes estejam informados da existência desta e de ou-

tras opções, assim como dos seus riscos e benefícios, permitindo 

ajustar a terapêutica em cada caso. 

É nossa convicção que dentro de poucos anos o protocolo W&W 

irá fazer parte das guidelines internacionais de tratamento do 

cancro do recto.

Conclusion

Instead of promoting a radical change to the therapeutic approach 

to rectal neoplasia, the W & W protocol suggests that there is 

a selected group of patients that can be spared from a surgery 

that has non-negligible morbidity and mortality. This group is 

still difficult to define with enough sensitivity and specificity. 

Then, those patients with apparent complete clinical response are 

subjected to close monitorization. When a regrowth is detected, 

the available data concludes that the salvage surgery results are 

similar to those of the direct surgical approach after NA treatment 

(without change in the prognosis or survival).

All these elements should be taken into account in the 

multidisciplinary approach of the patient with rectal neoplasm, 

who should be a crucial and interested part in the decision. It is 

essential that patients are informed of the existence of this and 

other options, as well as their risks and benefits, allowing to adjust 

the therapy in each case.

It is our belief that within a few years the W & W protocol will be part 

of the international guidelines for the treatment of rectal cancer

Os autores optaram pela ortografia prévia ao acordo ortogáfico.
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Rânula, substantivo feminino, segundo o dicionário Priberam 

da Língua Portuguesa, “tumor sublingual”. Terá origem, o termo 

rânula, no latim rana, ou seja rã, por se assemelhar macroscopi-

camente ao ventre desse animal. 

Apesar de, por vezes e erradamente, ser chamada de quisto 

- formação cavitária dotada de um epitélio que lhe define as 

características - a rânula é, na verdade, um pseudoquisto, uma 

vez que não tem revestimento epitelial. Trata-se, então de uma 

colecção de saliva ao nível do pavimento da cavidade bucal, 

que se apresenta como uma tumefacção mole, com origem, na 

grande maioria dos casos, na glândula sublingual e, excepcio-

nalmente, na glândula submandibular. Esta colecção é extra-

glandular e extraductal e, na prática, comporta-se como um 

mucocelo localizado no pavimento da boca, ou a nível cervical, 

resultante do extravasamento de líquido mucoso para os tecidos 

moles circundantes a um ducto excretor da glândula salivar, 

numa zona de obstrução ou sujeita a  trauma.

Caso a rânula tenha um trajecto posterior ao longo dos planos fas-

ciais do pescoço, poderá estender-se até ao espaço parafaríngeo. 

No caso de ter origem na glândula submandibular e caso se es-

tenda através de um ponto fraco no músculo milo-hioideu, até ao 

triângulo submandibular, tratar-se-á de uma rânula mergulhante.

O tratamento da rânula é bastante discutível, mas a base para a 

evicção (ou redução) da recorrência passa pela exérese da glân-

dula sublingual. Este caso clínico da Figura, referenciado para a 

Cirurgia Maxilo-Facial, corresponde a rapariga de 12 anos com 

história prévia de punção simples.

Rânula, per the dictionary Priberam of the Portuguese Language, 

“tumor sublingual”. It will have origin, the term rula, in the Latin frog, 

or frog, for resembling macroscopically to the belly of this animal.

Although, erroneously, called a cyst - a cavity formation endowed 

with an epithelium - the ranula is a pseudocyst as it has no epithelial 

lining. It is, essentially, a collection of saliva on the floor of the buccal 

cavity a soft swelling, which originates, in the great majority of cases, 

in the sublingual gland and, exceptionally, in the submandibular 

gland. This collection is extraglandular and extraductal and, in 

practice, behaves like a mucocellus located on the floor of the mouth, 

or at the cervical level, resulting from the extravasation of mucous 

fluid to the soft tissues surrounding the excretory duct of the salivary 

gland, as a consequence of obstruction or trauma. If the ranula has a 

posterior path along the fascial planes of the neck, it may extend to 

the parapharyngeal space. If it originates in the submandibular gland 

and extends through a weak point in the myloyoid muscle, until the 

submandibular triangle, it will be a plunging ranula.

The treatment of the ranula is debatable, but the basis for avoiding 

(or reducing) recurrence depends on the excision of the sublingual 

gland. On the case at band the image belongs to a 12 years old girl  

with a previous history of a simple needle puncture, that was refered 

to Maxillofacial Surgery.
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Resumo

Num politraumatizado com atingimento da cavidade abdo-

minal, onde seja patente a lesão pelo cinto de segurança, para 

além de eventual lesão intra-abominal é importante suspeitar 

de fratura de Chance. Esta fratura de Chance é uma fratura 

transversa das vertebras torácicas ou lombares, resultante da 

hiperflexão da coluna. Os autores apresentam um caso clínico 

de uma criança de 6 anos, politraumatizada vítima de acidente 

de viação, com várias lesões associadas ao cinto de segurança. 

Destacam-se neste caso a fratura de Chance e uma laceração 

do mesocólon e colón transverso. Discutem-se as metodolo-

gias e os resultados.

Abstract

In the context of a polytraumatized individual with an abdo-

minal cavity injury, where lesion by a seat belt is suspected, it is 

important to considerer Chance’s fracture. The Chance fracture 

is a transverse fracture of the thoracic or lumbar vertebrae 

resulting from spinal hyperflexion, where there can be asso-

ciated intrabdominal injury. The authors present a case report of 

a 6-year-old girl, victim of a road accident, with several injuries 

associated with the use of the seat belt. In this case, the Chance 

fracture and the laceration of the mesocolon and transverse 

colon are highlighted. Methodologies and results are discussed.

Fratura de Chance - Lesão Associada 
ao Cinto de Segurança
Chance’s Fracture - A Safety Belt 
Associated Injury
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Figura 1 – Marca do cinto de segurança

Introdução

A presença do sinal cutâneo abdominal associado à lesão 

pelo cinto de segurança num acidentado de elevada cinética é 

fortemente indutor da suspeita de possível lesão intra-abdo-

minal, bem como do seu rebate a nível da coluna, já que este 

pode condicionar o aparecimento de uma fratura de Chance. 

Esta lesão pelo cinto de segurança apresenta-se como uma 

área de eritema linear correspondente à zona de impacto do 

cinto e pode ser acompanhada de equimose e/ou abrasão. A 

fratura de Chance é uma fratura transversa das vertebras torá-

cicas ou lombares, resultante da hiperflexão da coluna. 

Os autores apresentam um caso clínico onde se registou esta 

associação. 

Caso clínico

Criança de 6 anos, sexo feminino, sem antecedentes pessoais, 

medicação habitual ou alergias, deu entrada no SU após 

acidente de viação com choque frontal, apresentando dor 

abdominal, cervicalgia e dorsalgia. Ao exame físico, encontra-

va-se em plano duro e com imobilização cervical. Apresenta-

va-se com pontuação 13 na escala de Glasgow, tensão arterial 

85/59 mmHg e frequência cardíaca de 119 bpm. De salientar 

no abdómen, equimose extensa, Figura 1, marca do cinto 

de segurança. Abdómen tenso e doloroso difusamente, sem 

massas ou organomegálias palpáveis, sem sinais de irritação 

peritoneal.

Analiticamente destacava-se hemoglobina de 11,9 g/dL e 

leucocitose. As radiografias do tórax e bacia não apresentavam 

alterações, e as da coluna apresentava possível fratura de L2. 

A ecografia abdominal revelou líquido livre intraperitoneal, 

em quantidade moderada. Em TC abdominal “líquido 

livre intraperitoneal, nos recessos supra-mesocólicos, em 

quantidade moderada a elevada, possuindo uma densidade de 

cerca de 40 UH (conteúdo hemático?). Fractura horizontal do 

arco posterior de L2, envolvendo pedículos, lâminas, apófises 

transversas e espinhosa. Espessamento parietal de ansa de 

jejuno no quadrante superior esquerdo (…)”. Em reconstrução 

tridimensional, Figura 2, verifica-se fratura de L2.

Fratura de Chance - Lesão Associada ao Cinto de Segurança
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Evoluiu com instabilidade clínica, com diminuição da 

tensão arterial e aumento da frequência cardíaca e 

novo controlo analítico revelou descida da hemoglobina 

para 10,2 g/dL. Por abdómen agudo hemorrágico com 

instabilidade hemodinâmica, optou-se por laparotomia 

exploradora. Intraoperatoriamente verificou-se a presença 

de hemoperitoneu com vaso sangrante da raiz do meso, 

bem como laceração do meso do colón  transverso que se 

apresentava fenestrado, bem como com descontinuidade da 

serosa do colón transverso com comprometimento isquémico 

num segmento de cerca de 10 cm, figura 3. Procedeu-se a 

colectomia segmentar transversa e anastomose colo-cólica 

latero-lateral manual.

No pós-operatório, após a estabilização da doente, esta 

foi transferida para unidade vertebro medular do Centro 

Hospitalar Lisboa Norte. Permaneceu 2 dias UCI e 15 dias 

no internamento de ortopedia, com melhoria clínica e 

reabilitação, tendo utilizado colete TLSO.

Discussão

A fratura de Chance é uma fratura transversa resultante de 

lesão de hiperflexão da coluna, descrita por GQ Chance em 

19481. Inicialmente ficou conhecida como “lesão do cinto de 

segurança” devido à associação com a flexão súbita verificada 

nos acidentes frontais de viação, quando se usava cinto de 

segurança de dois pontos. Com o aparecimento dos cintos de 

segurança de 3 pontos na década de 80 este tipo de fraturas 

tornou-se menos comum. Trata-se de uma lesão habitual-

mente da coluna torácica ou lombar, através do corpo da 

vértebra, que se extende posteriormente até aos pediculos 

e apófise espinhosa. A fratura de Chance é mais frequente-

mente encontrada na porção superior da coluna lombar mas 

na criança pode ser observada na médio lombar. Esta fratura 

ocorre a este nível na criança pelo seu centro de gravidade 

ser mais baixo relativamente ao adulto2,3. Na existência deste 

tipo de fraturas deve-se suspeitar de lesões intrabdominais 

associadas. Em mais de 50% destas fraturas estão associadas 

contusões ou lacerações de pâncreas, duodeno ou mesen-

tério4,6. A associação com lesão do colón transverso, como no 

presente caso, não é frequente.

Figura 2 – TC tridimensional demonstra fratura de L2
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Figura 3 – Laceração do mesocolon

A classificação AO para fraturas toracolombares tem em conta 

o mecanismo de lesão e divide-as em 3 grupos: A) flexão, 

B) distracção, C) rotação. Fraturas tipo A1 e A2 são conside-

radas estáveis e fraturas A3, B e C são consideradas instáveis, 

exceção feita à fratura de Chance (B2.1), que é considerada na 

maior parte das vezes estável. Assim, o tratamento não cirúr-

gico é aceitável se houver alinhamento da coluna e uma cifose 

menor que 15º, sendo necessário imobilização com gesso em 

hiperextensão ou colete TLSO. Instabilidade é frequentemente 

associada a cifose maior que 20º, e a maior que 30º requer 

estabilização interna com fixação cirúrgica e descompressão 

do canal medular. As principais complicações são alterações 

neurológicas, dor crónica (10-20%) e cifose – com conse-

quente diminuição da função.

Conclusão

O presente caso clínico demonstra a importância da estabilização 

de um doente politraumatizado. Esta fratura de Chance é uma 

fratura transversa das vertebras resultante da hiperflexão da 

coluna, que deve fazer suspeitar de lesão intra-abdominal 

concomitante, o que também se constatou neste caso clínico
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Resumo

A insensibilidade completa aos androgénios é uma doença 

genética recessiva ligada ao cromossoma X, caracterizada por 

fenótipo feminino associado a cariótipo normal masculino.

Relatamos o caso clínico de uma mulher com 33 anos, VGIIP sem 

antecedentes médico-cirúrgicos ou familiares relevantes. Na sua 

primeira gravidez foi diagnosticado feto com trissomia 21 (carió-

tipo 47,XY,+21). A autópsia revelou também ambiguidade sexual. 

Teve duas gestações com o nascimento a termo de recém-nas-

cidos de fenótipo e cariótipo femininos normais. Uma gravidez 

terminou em abortamento espontâneo.

Na quarta gravidez o feto apresentava cariótipo masculino 

normal, conhecido desde as 16 semanas. No entanto, a avaliação 

ecográfica, revelou um feto com genitália externa feminina. 

Posteriormente o estudo molecular no sangue materno revelou 

mutação em heterozigotia, no exão 8 do gene AR - androgen re-

ceptor - mutação descrita em indivíduos de cariótipo 46,XY com 

insensibilidade completa aos androgénios. Sendo esta mutação, 

herdada neste feto, que condicionou a manifestação clínica.

Abstract

Complete insensitivity to androgens is a recessive genetic 

disease linked to the X chromosome, characterized by female 

phenotype associated with normal male karyotype.

We report the case of a 33-year-old woman, VGIIP with no 

relevant medical-surgical or family history. In her first preg-

nancy was diagnosed a fetus with trisomy 21 (karyotype 47, XY, 

+ 21). The autopsy also revealed sexual ambiguity. Two other 

pregnancies ended with the birth of newborns with a normal 

female karyotype and phenotype. The third pregnancy ended in 

spontaneous abortion.

In the fourth pregnancy the fetus had a normal male karyotype, 

known since 16 weeks. However, the ultrasound evaluation 

revealed a fetus with female external genitalia.

Subsequently the molecular study in maternal blood revealed a 

mutation in heterozygosity in exon 8 of the AR - androgen re-

ceptor - mutation gene described in individuals with karyotype 

46, XY with complete insensitivity to androgens. This inherited 

mutation conditioned clinical manifestation in this fetus.
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Figura 1 – Imagem ecográfica: genitália externa fetal feminina, às 20 semanas de gestação
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Introdução

A insensibilidade completa aos androgénios descrita pela pri-

meira, por John Morris at Yale, com a designação de síndroma 

de feminização testicular, é uma doença genética recessiva 

ligada ao cromossoma X1,2. Caracteriza-se por fenótipo 

feminino, apesar do cariótipo ser masculino (46,XY)1-8. Esta 

patologia pode exprimir-se na sua forma completa ou parcial 

dependendo da resposta aos androgénios. Na primeira, não 

há resposta aos androgénios, portanto não têm efeito na 

diferenciação dos ductos de Wolff1,3. Por outro lado, como a 

hormona anti-mülleriana está presente, o feto não tem desen-

volvimento mülleriano1,3.

A insensibilidade aos androgénios representa cerca de 10% 

das causas primárias de amenorreia, sendo a terceira causa 

mais frequente1,3. A sua prevalência é estimada, com base 

em diagnóstico genético, em 1:20400 a 99100 em cariótipos 

masculinos7.

O diagnóstico habitualmente feito na puberdade, pela ame-

norreia primária, aumento dos grandes lábios vulvares ou 

hérnia inguinal contendo as gónadas masculinas, desenvolvi-

mento mamário normal fenotipicamente feminino, ausência 

(ou escassos) pêlos púbicos/axilares, vagina encurtada e cega 

e ausência de. útero, trompas e ovários1,3,9. Nestes pacientes 

deve ser realizada gonadectomia profilática até à idade 

adulta, altura em que o risco de tumor das gónadas aumenta 

substancialmente10,12.

Atualmente, o diagnóstico de insensibilidade aos androgénios 

é, cada vez mais, realizado antes do nascimento, de forma 

incidental, quando sendo conhecido o género fetal por estudo 

genético (amostras de vilosidades coriónicas, de líquido 

amniótico e/ou DNA fetal livre no sangue materno) este é 

discrepante por avaliação ecográfica da genitália externa. 

Nesta síndrome pode-se identificar mutações missense no 

exão 8 do gene do recetor dos androgénios (RA), estão identi-

ficadas mais de 800 mutações. Cerca de 1/3 dos pacientes não 

tem história familiar, representando uma mutação de novo10,11. 

Neste trabalho relatamos um caso clínico da síndroma de 

insensibilidade completa aos androgénios e o seu diagnóstico 

pré-natal.

Caso clínico

Mulher, atualmente com 35 anos de idade, professora, VGIIP 

(gestações do mesmo progenitor masculino), sem antece-

dentes pessoais ou familiares relevantes. 

Na primeira gravidez foi-lhe diagnosticado feto com trissomia 

21 (cariótipo 47,XY,+21) às 18 semanas de gestação, tendo sido 

realizada interrupção médica de gravidez. A autópsia revelou 

ambiguidade sexual (genitália externa feminina e presença de 

testículos com confirmação histológica) além de alterações 

habitualmente descritas no contexto de trissomia 21.

A segunda gravidez, decorreu sem intercorrências. Pelo ante-

cedente de cromossomopatia, realizou-se estudo do cariótipo 

fetal por amniocentese que revelou um cariótipo 46,XX. O 

parto ocorreu às 39+3 semanas, auxiliado por ventosa obsté-

trica, resultando recém-nascido de sexo feminino, saudável. 

A terceira gravidez terminou em abortamento precoce 

espontâneo. Na quarta gestação foi realizada amniocen-

tese às 16+3 semanas, para determinação do cariótipo fetal: 

46,XY. As ecografias revelaram feto fenotipicamente do sexo 

feminino (Figura 1), verificando-se uma discordância entre o 

cariótipo e a genitália externa, sem outras anomalias fetais 

major aparentes. Às 23 semanas, a ressonância magnética fetal 

confirmou o diagnóstico de ambiguidade sexual.

O casal solicitou interrupção médica de gravidez às 24 se-

manas. A autópsia confirmou genitália externa de fenótipo 

feminino com morfologia anómala e  gónadas masculinas. 

O estudo molecular no sangue materno revelou a mutação 

c.2768C>T em heterozigotia, no exão 8 do gene AR (mutação 

descrita em indivíduos de cariótipo 46,XY com insensibilidade 

completa aos androgénios).

Na quinta gravidez, também sem intercorrências, foi reali-

zada amniocentese que revelou um cariótipo 46,XX. O parto 

eutócico ocorreu às 40 semanas, resultando recém-nascido do 

sexo feminino, saudável.

Síndroma de insensibilidade completa aos androgénios e seu diagnóstico pré-natal 
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Resultados e discussão

As mutações do gene RA que condicionam a Síndrome de 

Insensibilidade aos Androgénios estão associadas a uma 

grande variedade de fenótipos, que variam desde um fenótipo 

feminino, virilização ligeira, até um fenótipo masculino apenas 

com infertilidade. Neste caso, temos um raro diagnóstico de 

mutação c.2768C>T em heterozigotia, no exão 8 do gene AR. 

A ambiguidade sexual diagnosticada em autópsia do feto do 

sexo masculino com trissomia 21, na primeira gravidez, po-

deria por si só ter despoletado o estudo materno do gene AR, 

pelo facto de o feto ser genotipicamente do sexo masculino, 

com mutação do gene AR provavelmente herdada. Neste 

caso, a cromossomopatia 21 constituiu o diagnóstico principal, 

permitindo a desvalorização da ambiguidade sexual presente. 

Na segunda e quinta gravidez, teve filhas (cariótipo feminino), 

saudáveis. Tratando-se de uma doença genética recessiva 

ligada ao cromossoma X as filhas não são afetadas, podendo 

ou não serem portadoras da mutação genética presente na 

mãe. Apenas a quarta gravidez, com o diagnóstico de ambi-

guidade sexual isolada, sem outras anomalias major asso-

ciadas conduziu à investigação do diagnóstico. A Síndrome 

de insensibilidade aos androgénios e a Agenesia Mülleriana 

(Síndrome Mayer-Rokitansky Kuster-Hauser) foram os diag-

nósticos diferenciais colocados no período pré-natal, porque, 

ecograficamente parecia não existir útero. A sua ausência num 

fenótipo feminino é encontrada apenas nestas duas situa-

ções13. O último, facilmente se diagnostica pela presença de 

pêlos púbicos e axilares com um cariótipo 46,XX13. A autópsia 

evidenciou ausência de útero e presença de gónadas de 

morfologia masculina com localização pélvica, confirmando o 

diagnóstico de Síndrome da insensibilidade aos androgénios.

Sobre o aconselhamento genético desta utente e perante a 

mutação do gene AR, ponderar o estudo genético de outros 

membros da família em idade reprodutiva, estimando-se 

um risco de recorrência da doença de 50% em fetos de sexo 

genético masculino; os de sexo genético feminino não serão 

afetados, podendo em 50% serem portadores da mutação.
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Resumo

As hérnias abdominais internas são protusões de órgãos abdo-

minais através de um defeito peritoneal ou mesentérico normal 

ou anómalo para a cavidade. São uma causa rara de oclusão 

intestinal (<1%), podendo ser críticas. O presente caso clínico é o 

de uma mulher, 82 anos, que recorreu ao SU por dor abdominal 

generalizada, associada a obstipação e vómitos, com 7 dias de 

evolução. Apresentava abdómen distendido, depressível, com 

dor à palpação profunda periumbilical, sem defesa ou sinais 

de irritação peritoneal, com RHA diminuídos. Com radiografia 

abdominal simples com esboço de níveis de delgado e TC ab-

dominopélvica com distensão delgado, com níveis hidroaéreos 

e pneumatose parietal. A doente foi submetida a laparotomia 

exploradora, constatando-se necrose isquémica irreversível de 

praticamente todo o intestino delgado, condicionada por hérnia 

interna, por brecha (8cm) mesentérica do íleo distal.

Abstract

The internal abdominal hernias are protrusions of the abdominal 

organs though a peritoneal or mesenteric defect anomalous to the 

cavity. Thy are a rare cause of intestinal occlusion (<1%) but can 

be critical. The present case is that of a woman, 82 year old, who 

was admitted with generalized abdominal pain, associated with 

constipation and vomiting 7 days. She had a distended, depressive 

abdomen with peri umbilical pain to deep palpation, no signs of 

peritoneal irritation and decreased abdominal sounds. The abdo-

minal X-ray showed slight hydro-aerial levels and the CT scan to 

the abdomen and pelvis had small bowel distension hydro-aerial 

levels and parietal pneumatosis. The patient underwent explora-

tory laparotomy with irreversible ischemic necrosis of almost the 

entire small bowel due to an internal hernia, though a mesenteric 

breach of the distal ileum.
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Introdução

As hérnias abdominais internas são protusões de órgãos abdo-

minais através de um defeito peritoneal ou mesentérico normal 

ou anómalo para a cavidade. Este tipo de hérnia pode ocorrer 

de forma adquirida (após quadro inflamatório, traumatismo ou 

decorrente de um procedimento cirúrgico), ou congénita (rela-

cionada com alterações congénitas do peritoneu). 1,2

A ocorrência de hérnias abdominais internas é rara e de acordo 

com a classificação de Ghahremani, são divididas em 6 grupos: 

hérnias paraduodenais (50%-55%), hérnia através do buraco de 

Winslow (6%-10%), hérnias transmesentéricas (8%-10%), hérnias 

pericecais (10%-15%), hérnias intersigmoideias (4%-8%) e hér-

nias perivesicais (>4%).2

A maioria dos casos descritos são em crianças onde predomina 

o tipo congénito (até 35%), sendo nos adultos mais comum, após 

intervenções cirúrgicas. A maioria ocorre à direita do grande 

epíploon e após ato cirúrgico que envolva uma reconstrução em 

“Y” de Roux.

São uma causa rara de oclusão intestinal (<1%), sendo esta 

oclusão típicas neste tipo de hérnias. Devido à ausência de saco 

herniário, torna-se por vezes difícil o diagnóstico diferencial 

pré-operatório entra hérnia interna transesentérica e volvo do 

intestino delgado.3

Caso Clínico

Mulher, 82 anos de idade, saudável, sem antecedentes cirúr-

gicos. Recorreu ao Serviço de Urgência por quadro de dor abdo-

minal generalizada, associada a vómitos, obstipação com 7 dias 

de evolução e paragem de emissão de gases e fezes há dois dias. 

Ao exame objectivo apresentava abdómen distendido, depres-

sível, com dor à palpação profunda peri umbilical, sem defesa 

ou sinais de irritação peritoneal. Ruídos hidroaéreos diminuídos. 

Analiticamente com aumento dos parâmetros inflamatórios 

e lesão renal aguda. A radiografia abdominal simples em  pé, 

figura 1, apresentava esboço de níveis hidroaéreos de delgado. 

Realizou TC abdominopélvica onde se verificava  distensão de 

delgado, com níveis níveis hidroaéreos e pneumatose parietal, 

figura 2. Com o diagnóstico de oclusão intestinal a doente foi 

submetida a laparotomia exploradora, constatando-se uma 

necrose isquémica irreversível de praticamente todo o intestino 

delgado, condicionada por hérnia interna, por brecha mesen-

térica do íleo distal com 8 cm de maior eixo, através do qual a 

protusão ocorrera. Após verificação de inviabilidade de todo o 

intestino delgado, opção por abstenção de gesto cirúrgico de 

ressecção procedeu-se ao encerramento da cavidade abdo-

minal. Doente faleceu ao fim 5 horas de pós-operatório.

Figura 1 - Radiologia Abdominal Simples em Pé Figura 2 - TC abdominal, cortes transversais
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Figura 3 - Visualização do defeito 
transmesentérico.
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Discussão

A hérnia transmesentérica congénita, de acordo com Chaudhary4, foi descrita pela primeira vez por Rokitansky 

em 1836 numa autópsia, onde foi visualizado uma herniação do cego junto à válvula ileo-cecal. As causas 

da formação do defeito congénito mesentérico, ainda permanecem incertas. Contudo, acredita-se que uma 

catástrofe vascular pré-natal, seja o evento patológico subjacente à sua formação. Existem outras teorias 

para a sua formação, como um aumento segmentar abrupto do mesentério, regressão do mesentério dorsal 

ou diferenças de pressão exercidas durante fisiologia de herniação do intestino delgado. Na literatura existe 

descrita a associação com a doença de Hirschsprung e com a Fibrose Cística.

A gravidade do suprimento vascular vai estar relacionada com o tamanho do defeito, bem como da atrésia 

intestinal associada. Aproximadamente 1/3 das hérnias transmesentéricas acabam no desenvolvimento 

de constrição com volvolação, levando a estrangulamento e posterior isquemia intestinal. São hérnias que 

podem apresentar-se em qualquer altura da vida sendo que no adulto Butterworth et al5, reportam que 

até à publicação do seu artigo, em 2013, só conseguiram referenciar na literatura 13 casos de adultos com 

obstrução intestinal secundaria a defeitos congénitos do mesentério.

As causas da formação do defeito mesentérico, ainda permanecem incertas. Dado que as hérnias abdominais 

internas congénitas são entidades raras, o seu diagnóstico é um desafio para o cirurgião bem como para o 

radiologista, sendo o timing dos procedimentos um factor importante para o resultado final. 
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Disseção da Aorta torácica 
Um caso clínico de apresentação atípica.
Thoracic Aortic Dissection - An atypical 
presentation of a clinical case
Rui Almeida1; Pedro Cavaleiro2

1Assistente Hospitalar - Serviço de Medicina Intensiva, CHUAlgarve - Faro

2Assistente Hospitalar - Serviço de Medicina Interna, CHUAlgarve - Faro

rfa.fmup@gmail.com

Resumo

A disseção da artéria aorta é uma patologia rara e que pode 

condicionar um quadro clínico grave. É mais frequente em 

homens entre a sexta e a sétima década de vida e vários fatores 

de risco estão associados ao desenvolvimento desta patologia, 

sendo que a hipertensão arterial parece ser o mais predomi-

nante. A clínica vai depender da região da disseção sendo que a 

dor de intensidade elevada muitas vezes descrita com lancinante 

e cortante é o sintoma mais frequente. Os autores apresentam 

um caso atípico de clínica insipiente que alerta os clínicos para 

a possibilidade de disseção aórtica em doente em doente quase 

completamente assintomático.

Abstract

Thoracic aortic dissection is a rare condition that can present a se-

rious clinical picture. It is more frequent in men between the sixth 

and seventh decade of life and several cardiovascular risk factors 

are associated with the development of this type of disease, with 

hypertension seeming to be the most predominant. The clinical 

presentation will depend on the region of the disease affected with 

pain of high intensity, often described as lancinating and knife-like 

as the most frequent symptom. The authors present na atypical 

insipient clinical case to alert clinicians of the possibility of aortic 

dissection in an almost completely asymptomatic patient.

Palavras-Chave:

Disseção da aorta, aorta torácica

Keywords:

Aortic dissection, thoracic aortic artery 
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Introdução

A disseção da Artéria Aorta é uma patologia rara e grave. Con-

siste numa solução de continuidade (rompimento) da camada 

interna da aorta com o consequente extravasamento do sangue 

do lúmen da mesma, para o espaço parietal aórtico entre a 

camada interna e média fazendo com que estas se separem 

(dissequem)1. Sem o respetivo tratamento o curso da doença 

é quase sempre fatal dado que a disseção rapidamente evolui 

para a rotura da parede arterial.

A disseção da aorta é mais frequente em homens entre a sexta 

e sétima década de vida1. Vários fatores de risco cardiovascular 

estão associados ao desenvolvimento desta patologia sendo que 

a hipertensão arterial parece ser o mais predominante (cerca de 

70 % dos doentes com dissecção da aorta são hipertensos )1,2.

Quanto à clínica, esta vai depender da região da disseção sendo 

que a dor de intensidade elevada muitas vezes descrita com 

lancinante e cortante, precordial com irradiação para os vasos 

do pescoço e/ou região lombar e abdominal é o sintoma mais 

frequente1,2. Outros sinais e sintomas podem estar presentes tais 

como os típicos de:

• Insuficiência cardíaca (nos casos de rutura pericárdica e 

consequente hemopericárdio),

• Síndrome coronário agudo (nos casos de hipoperfusão 

miocárdica por afetação coronária),

• Angina/isquémia mesentérica (nos caso de hipoperfusão e 

baixo fluxo das artérias mesentéricas,

• Lesão renal aguda com oligoanúria/anúria (nos casos de 

baixo fluxo das artérias renais com consequente subida dos 

parâmetros renais),

• Claudicação e Livedo reticularis (nos casos de hipoperfusão 

dos membros inferiores).

Para além das consequências diretas do baixo fluxo, existe a 

possibilidade aumentada de fenómenos trombóticos devido ao 

contacto do sangue com estruturas da parede arterial que não o 

endotélio (libertação e ativação de fatores de coagulação).

Apresentamos um caso atípico de clinica insipiente, que alerta 

os clínicos para a possibilidade de disseção aórtica em doente 

quase completamente assintomático.

Caso Clínico

Doente 38 anos, natural e residente em Setúbal-Portugal, 

estudante, consumidor ocasional de cocaína, com diagnóstico 

de hipertensão arterial desde os 29 anos, há 9 anos, medicado 

com 2 fármacos em associação fixa (Lisinopril 20 mg + Amlo-

dipina 5 mg em toma única diária desde então). Sem outros 

antecedentes pessoais e sem antecedentes familiares relevantes. 

Dor precordial com irradiação para o membro superior direito 

de baixa intensidade (2 na escala de dor 0-10) em aperto, sem 

características mecânicas, sem fatores/condições de alívio ou 

agravamento, surgida dois dias prévios á vinda ao serviço de 

urgência quando o doente se encontrava em repouso. Sem ou-

tras queixas associadas nomeadamente cansaço fácil, dispneia, 

astenia, anorexia, pirose, enfartamente precoce ou disfagia. 

Exame objetivo inocente: doente apresentava-se hemodinâ-

micamente estável, hipertenso (Sistólica 152mmHg, Diastólica 

98mmHg) , normoritmico, eupneico, euglicemico e apirético. 

Sem alterações ao nível da pele e mucosas, auscultação cardíaca 

e pulmonar normal, abdómen e membros sem alterações valo-

rizáveis. Electrocardiograma de 12 derivações e Raio X de torax 

sem alterações relevantes. Analiticamente discreto aumento 

da troponina de alta sensibilidade I: 0.64 ug/L ( 0.01- 0.59) sem 

outras alterações analíticas objetivadas (hemograma, função 

renal, função hepática, D-Dimeros, coagulação, parâmetros de 

infecção, ionograma dentro da normalidade). A dor aliviou com a 

toma de 1g de parecetamol embora não desaparecesse. Apesar 

do doente pedir constantemente alta hospitalar, afirmando que 

estava melhor e que quase já não tinha dor, foi-lhe proposto 

a seriação da Troponina I dentro de três horas e repetição do 

electorcardiograma. 

Entrada Seriação após 3h

Troponina I ( ug/L ) 0.64 0.61

Electocardiograma Normal Normal
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A troponina embora em sentido decrescente não estava dentro 

dos parâmentros de normalidade. Nesse sentido foi pedido um 

ecocardiograma transtorácico que evidenciou uma dilatação 

importante da raiz da artéria aorta (55mm) sem outras altera-

ções, nomeadamente em relação à contractibilidade miocár-

dica, dimensões ventriculares, válvulas cardíacas ou alterações 

do pericárido. Após este achado e para melhor caracterização 

da artéria aorta foi pedido uma Tomografia Computadorizada 

com contraste (Angio-Tc) – do tórax, figura 1,2 e 3, que mostrou 

extensa disseção da artéria aorta desde a sua origem (Ventrículo 

esquerdo) até à zona proximal da sua crossa imediatamente 

anterior à emergência da artéria carótida comum esquerda – 

Disseção Aortica tipo A de Stanford (proximal) . 

O doente foi rapidamente referenciado para o centro cardio-

-toracico tendo sido submetido de urgência a esternotomia 

mediana, com o circuito de circulação extracorporal estabelecido 

a partir da canulação da auricula direita, com reconstrução cirúr-

gica da aorta e hemiarco aórtico. A Cirurgia correu sem intercor-

rências major e o doente encontra-se em fase de convalescença. 

Discussão

Como take home messages, o presente caso chama a atenção para: 

• A disseção da aorta pode não estar associada a manifesta-

ções clínica exuberantes.

• Qualquer alteração da Troponina, principalmente, em 

doentes jovens com fatores de risco cardiovascular com 

boa função renal e clínica ainda que insipiente, dever ser 

investigada nomeadamente com Ecocardiograma, Eletro-

cardiograma e seriação.

• O rápido reconhecimento da disseção aórtica é essencial 

para um out come positivo.

Figura 1 - Angio Tc Toracico - Corte tranversal: Disseção aórtica tipo A de Stanford
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Investigação básica 
e translacional
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É com muita honra que vos recebemos nas 2as Jornadas do ABC.

Com este segundo encontro público do recém-criado consórcio 

entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e a Univer-

sidade do Algarve pretendemos reunir investigadores, alunos, 

profissionais de saúde e representantes de diversas entidades 

ligadas ao ensino, formação, investigação científica e desen-

volvimento regional, numa iniciativa que se propõe debater o 

estado da arte da investigação na região algarvia, apresentar 

a produção científica do Centro Hospitalar Universitário do Al-

garve e incentivar o desenvolvimento de projetos e iniciativas de 

investigação entre as comunidades académica e hospitalar.

Convidamos todos os presentes a participar no debate e na 

troca de ideias com vista a impulsionar os projetos futuros que 

levem o nome do ABC, e das instituições que o compõem, a ga-

nhar notoriedade não só a nível nacional como além fronteiras.
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A ASSOCIAÇÃO DO QUITOSANO E DA CARDOSINA 
A É ÚTIL NA PREVENÇÃO DA ADESIVIDADE PÓS-
-OPERATÓRIA – A PROPÓSITO DE UM ENSAIO 
TRANSLACIONAL

Daniel Cartucho1,2, Gabriela Valadas1, Silvério Cabrita3, 
Marlene Barros4, João Patrício5

1. Serviço Cirurgia II, CHUA U. Portimão

2. Algarve Biomedical Center (ABC), Faro, Portugal

3. Patologia Experimental – Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

4. Universidade Católica Portuguesa, Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde

5. LEA - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

Introdução: Bridas e aderências intra-abdominais pós-operató-
rias são um problema sério em cirurgia, para o qual não dispomos, 
ainda, de um meio eficaz para a sua pre¬venção. Estudos muito 
recentes demonstraram o potencial de uma enzima vegetal, a car-
dosina A, para a prevenção desta adesividade. Esta enzima requer 
uma colocação adequada na cavidade abdominal, conseguida por 
imobilização num biomaterial o quitosano. Com este estudo os 
autores pretendem avaliar a utilidade da associação do quitosano e 
da cardosina A na prevenção da formação das aderências pós-ope-
ratórias. Os autores a propósito deste ensaio elaboram algumas 
considerações acerca da investigação translacional.

Material e Métodos: Utilizando o rato Wistar, estabeleceram-se 
três grupos de 10 animais. No grupo I, grupo controlo, executou-se 
cirurgia com ressecção intestinal segmentar no cólon e lesões 
uniformizadas no peritoneu parietal e visceral, sem aplicação do 
biomaterial. O grupo II foi submetido à mesma cirurgia e à aplicação 
intrabdominal do biomateria,l o quitosano. No grupo III o procedi-
mento foi semelhante ao segundo com a diferença que no bioma-
terial estava imobilizada a enzima, a cardosina A. Os animais foram 
sacrificados duas semanas após a cirurgia com necrópsia completa.

Resultados: A necrópsia demonstrou a ausência de patologia 
associada ao biomaterial ou à cardosina A que pudesse interferir 
com o estudo. Em relação ao controlo, os resultados nos grupos 
onde foi aplicado o biomaterial verificaram a existência de uma 
menor incidência de adesões quer quantitativamente, quer em 
scrore da tenacidade à sua separação (P<0,05 para Grupo II e III). 
Neste parâmetro, o grupo III, com a cardosina A, obteve uma menor  
tenacidade à separação com significado estatístico, relativamente ao 
grupo só com o biomaterial.

Conclusões: Este estudo é o primeiro que demonstra que a car-
dosina A em associação com o quitosano tem uma marcada acção 
preventiva na formação de aderências abdominais pós-operatórias. 
Esta acção mostrou-se mais eficaz que a do quitosano utilizado 
isoladamente. Estes resultados confirmam o potencial desta enzima 
vegetal e recomendam a continuidade dos estudos para sua possível 
aplicação na prática clínica.

MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF ROTAVIRUS IN 
ANGOLA AND SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE BEFORE 
VACCINE INTRODUCTION

A. Esteves1, J. Piedade1, J. Nordgren2, C. Gasparinho3, F. 
Fortes4, E. Neves5,6, M. Brito3,7, C. Istrate1

1. Global Health and Tropical Medicine (GHTM), Unidade de Microbiologia Médica 
(UMM), Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), Universidade NOVA de Lisboa 
(UNL), Lisboa, Portugal

2. Division of Molecular Virology, Department of Clinical and Experimental Medicine, 
Medical Faculty, Linkoping University, Linkoping, Sweden

3. Centro de Investigação em Saúde de Angola (CISA), Caxito, Província do Bengo, Angola

4. Departamento do Controlo de Doenças (DCD) da Direção Nacional de Saúde Publica 

(DNSP), Programa Nacional de Controlo da Malaria, Luanda, Angola

5. Instituto Marquês de Valle Flôr, São Tomé, São Tomé and Príncipe

6. Ministério da Saúde, São Tomé, São Tomé and Príncipe

7. Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Lisboa, Portugal

Background. Rotavirus (RV) is the leading cause of acute gas-
troenteritis (AGE) in children under five years (<5) being respon-
sible for the high burden of diarrheal diseases in sub-Saharan 
Africa.

Methods. Angola: During 2012–2013, 334 faecal specimens from 
children <5 with AGE attending the paediatric emergencies in 
four provinces: Huambo, Luanda, Zaire and Cabinda, were col-
lected. In an autonomous, cross-sectional study, between Sep-
tember 2012 and December 2013, another 342 faecal samples 
were collected at the referral hospital for Bengo province. 

São Tome and Principe (STP): from August 2011 to November 
2012, the same kind of samples (n=464) were collected at the 
major hospital and health care centres across São Tomé island. 

Samples positive for RV (RV+) by immunochromatographic rapid 
test were G and P typed by multiplex PCR. The VP4 and VP7 
genes from a subset of samples were sequenced for phyloge-
netic analysis.

Results. RV was detected in 30.0% (203/676) of the samples in 
Angola and 37.1% (172/464) in STP. 

In Angola, G1 was the most common G-type (83.5%), whereas P[8] 
(49.5%) and P[6] (35.6%) were the most common P-types. G1P[8] 
was identified in 48.9% of the RV+, while G1P[6] represented 29.3% 
and G2P[4] 7.9%. Genotypes such as G8P[6], G12P[6] and G9P[6] 
were also identified with lower frequencies (1-4%). 

In STP G8P[6] genotype was identified in 37.5% of RV+, repre-
senting 71.1% of the genotyped samples in 2011, thus being the 
dominant strain during that year. G2P[4] was identified in 44.4% 
of all RV+, only detected during 2012, when its prevalence was 
93.4% throughout the island. Of note, the globally dominant 
G1P[8] represented only 4.4% during the entire study. 

Conclusion. The present studies, the first to our knowledge from 
Angola and STP, revealed a high prevalence of RV infection, as 
well as the circulation of high diversity of RV genotypes.

CHARACTERIZATION OF OSTEOARTHRITIS ASSO-
CIATED WITH HEREDITARY HEMOCHROMATOSIS 
USING HFE-KO MOUSE MODEL

Márcio Simão1,2, António Camacho4, Paulo Gavaia1,2, I. 
Jorge Pinto5, Graça Porto6,7, Ea Hang Korng8, M. Leonor 
Cancela1,2,3

1. Centre of Marine Sciences (CCMAR), University of Algarve, Campus de Gambelas, Faro, Portugal

2. Department of Biomedical Sciences and Medicine, University of Algarve, Faro, Portugal

3. Algarve Biomedical Center, University of Algarve, Faro, Portugal

4. Department of Orthopedics, Hospital de Cascais, Alcabideche, Portugal

5. Basic and Clinical Research on Iron Biology, Institute for Molecular and Cell Biology 
(IBMC) and I3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, University of Porto, 
Porto, Portugal

Pathology and Molecular Immunology Department, 

6.Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar (ICBAS), University of Porto, Porto, Portugal.

7.Hematology Service, Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

8.Inserm U1132, Bioscar, Hôpital Lariboisiére, pôle locomoteur, service de rhumatologie, 
Université Paris 7 Denis Diderot, Paris, France

Objective: Hereditary hemochromatosis (HH) is a genetic di-
sorder based on mutations in genes which encode key elements 
of iron metabolism and the most reported is HFE-related hemo-
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chromatosis. HH characterized by progressive iron accumulation 
throughout life with associated generalized complications like 
osteoarthritis, osteoporosis, diabetes and chronic liver disease. 
HH onset is based on hepcidin deficiency, decreased ferroportin 
degradation and increased transferrin saturation. Osteoarthritis 
(OA) is characterized by the degeneration of articular cartilage 
which can progress towards the destruction of joints, contributing 
to morbidity incidence of HH patients. In a previous study using 
Hfe-KO mice we have shown for the first time that HFE-loss of 
function in association with a mechanical injury aggravating OA 
phenotype. In this study, we aimed to investigate the molecular 
mechanisms responsible for development of HH-related osteoar-
thritis and propose a model for its onset and progression. 

Methodology: The characterization of HH-related OA was based 
on in vivo results by the histological characterization of Hfe-KO 
mice articular cartilage (with and without iron enriched diet) and 
in vitro results based on the characterization of Hfe-KO chondro-
cyte primary culture parameters, such as proliferation, gene and 
protein expression and extracellular matrix production.  

Results: The analysis of Hfe-KO mice articular cartilage showed 
that Hfe loss of function alone is not enough to promote an 
OA-like phenotype and no evidences were found for high iron 
deposition in Hfe-KO mice joints. However, in vitro characteriza-
tion of Hfe-KO primary chondrocytes exposed to 50µM of iron 
citrate produced an OA-like phenotype, with lower extracellular 
matrix production and increased expression of metalloproteases. 
In addition, we identified the presence of iron metabolism dysre-
gulation in Hfe-KO cells which showed an increase in intracellular 
iron levels relatively to wild type. 

Conclusion: The results suggest that the onset of OA phenotype 
results from the conjugation of Hfe loss of function with a direct 
exposure to iron overload and / or other synergistic variables.

VERTEBRAL BODY FORMATION: A CELL FATE 
DECISION STORY

Pais de Azevedo T1, Custódio dos Santos I2, Palmeirim I1

1. CBMR, DCMB, ABC, UAlg, Faro, Portugal 

2. DCBM, UAlg Faro, Portugal

Spondylocostal dysostosis are a set of congenital spine mal-
formations that arise during development. One of the keys to un-
derstanding the causes of these deformities relies on the study 
of the developmental origin and cellular/molecular processes 
associated with the formation of the spinal cord and each of its 
components. The vertebra, for instance, derives from transient 
spheres of epithelial cells called somites, more specifically from 
a set of somitic cells called sclerotome. The vertebral body, in 
particular, is formed when the most-medially located sclero-
tome cells (MMS) respond to signals from another neighboring 
structure, the notochord, migrating to its vicinity. In amniotes 
such as the human and chicken, it is described the MMS cells 
contain the signal to form segmented vertebrae. By opposition, 
in anamniotes such as the zebrafish, it was shown that minera-
lization of the notochordal sheath in specific places establishes 
the segmented pattern of the vertebral body. Here, we set out to 
find a possible genetic explanation for this seemingly noto-
chord-to-MMS shift of segmental information. Since both the 
notochord and MMS cells are of mesodermal origin and arise 
from the same embryonic location, we hypothesize that the 
differences mentioned might be due to changes in the expres-
sion territories of genes conferring tissue identity fate. As so, we 
looked for interesting candidate genes which would be ex-
pressed in the presumptive territories of both structures and that 
had mutations that caused changes in their sizes. The flh mutant 
in zebrafish has no notochord and somites expand to fill its 

territory. On the other hand, spt mutants show enlarged tail no-
tochords and no somites are formed. Because of the interesting 
phenotypes of the zebrafish mutants, we decided to study the 
combined expression pattern of both genes in the chick embryo. 
For that, we performed single and double in situ hybridizations 
at various embryonic stages for the homologues of fll and spt, 
CNOT2 and TBX6L respectively. Our results show that both genes 
have a complementary expression patterns, with a small overlap 
area corresponding to the presumptive territories for MMS and 
notochord. In order to test the role of each gene in tissue fate 
decision of either notochord or MMS, we designed an experi-
ment where we expressed each gene in the presumptive territory 
of the other. For that, we produced overexpression constructs of 
these genes and electroporated each gene on the presumptive 
territory of the other. We then cultured the embryos for 24 hours 
and analyzed gene expression and overall morphology of the 
embryo. Elecroporated embryos with CNOT2 in the presumptive 
MMS territory show an enlargement in the notochord, which 
suggests this gene could confer notochordal identity to the 
developing mesodermal cells.
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a Tecnologia, project ref. UID/BIM/04773/2013 CBMR, and FCT 
project SFRH/BD/84825/2012.

DYNAMICS OF EARLY CHICK EMBRYO BODY 
ELONGATION

Maia-Fernandes AC1*, Pais de Azevedo T2*, Palmeirim I2, 
Martins G3, Andrade RP1,4 

1. Temporal Control of Cell Differentiation Lab - CBMR, Faro, Portugal 
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Vertebrate embryos develop from a single cell to a complex 
organism. It is during the first stages of development that some 
of the most dramatic changes occur. Such is the case of body 
elongation along the antero-posterior (AP) axis and somite for-
mation. Since the different embryonic structures must elongate 
alongside each other and be formed at specific times, these 
processes involve a strict spatial and temporal coordination. This 
sets up very interesting questions that remain unanswered, such 
as what molecular mechanisms orchestrate these coordinated 
movements or what is the relative contribution of the different 
structures for the overall elongation. With the advent of live-ima-
ging microscopy detailed morphological studies now provide 
insights on these issues. Herein, we performed a detailed 
analysis of the dynamics of chick embryo elongation from 24 
to 48 hours of development. Gastrulating chick embryos (HH4) 
were cultured ex-ovo using two commonly used techniques, 
New (New, Embryol. Exp. Morph, 1955) and EC (Chapman et al., 
Dev Dyn, 2001). Time-lapse movies were obtained, in which the 
images were taken with three to six minute intervals for up to 
24 hours. Elongation rates of the total embryo and of different 
tissues were analysed by measuring the embryo in one-hour 
intervals. The results obtained indicate that chicken embryos 
elongate in a similar fashion in both ex-ovo culture techniques. 
Analysis of the elongation rates of the different portions of 
the embryo (head, segmented region, PSM and most posterior 
region) showed that the trunk of the embryo (composed by the 
segmented region and PSM region) contributes the most to total 
embryo elongation. The impact of the molecular clock operating 
within the PSM for timely somite formation in embryo elonga-
tion was also addressed. Preliminary data obtained suggests that 

38

Al
ga

rv
eM

éd
ic

o



elongation is delayed in embryos with Hairy1 overexpression. 
Our results provide novel information regarding the tissues 
and mechanisms that drive embryo elongation and suggest 
that somite formation and elongation may be interrelated. The 
interconnection between somitogenesis and embryo elongation 
may contribute to the strict spatial and temporal coordination of 
both processes during early embryo development. Importantly, 
our work provides a novel quantitative framework for embryo 
elongation which can be used for comparative studies of chick 
embryo development in different conditions. 

Keywords: Elongation, Chick embryo, Live-imaging. 
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ROLE OF CITED2 IN EARLY STAGES OF CARDIAC 
COMMITMENT OF EMBRYONIC STEM CELLS

João Santos

Despite the remarkable knowledge acquired about the specifi-
cation of the heart during the embryonic development and the 
molecular mechanisms involved in heart function and physio-
logy, adult heart disease and congenital heart disease (CHD) 
remain the leading cause of death worldwide. A key component 
of the cardiac developmental program is the exquisitely coor-
dinated expression of key transcription factors and signalling 
molecules. Minor deviations in these genes expression, may re-
sult in severe cardiac developmental defects. The transcriptional 
modulator Cited2 is required for normal embryogenesis of mice 
and humans, particularly for heart development. Indeed, mouse 
lacking Cited2 die in utero displaying many cardiovascular de-
fects, and mutations in the CITED2 human gene have long been 
associated with CHD. Furthermore, our group established a phy-
sical and functional interaction between the proteins Cited2 and 
Isl1, a transcription factor with a pivotal role in the specification 
of cardiac progenitors. Thus, using Embryonic Stem Cells (ESCs) 
as a model system, which have the capacity to differentiate into 
cardiac cell lineages through molecular mechanisms and steps 
which are comparable to those involved in heart embryonic de-
velopment, we have established that Cited2 is important for early 
specification of undifferentiated cells into (cardiac) mesoderm 
cells, and its depletion affects the differentiation of cardioge-
nesis. We will also present recent data indicating that Cited2 is 
involved in the correct expression of cardiac signaling pathways.

CHARACTERIZATION OF TRIB2 MEDIATED DRUG 
RESISTANCE

Susana Machado

Objectives: Intrinsic and acquired resistance to conventional and 
targeted chemotherapeutics is the fundamental reason for treat-
ment failure for many cancer patients. As melanoma invariably 
acquire resistance to single-agent treatments, the identification 
of mechanisms underlying drug resistance has enormous clinical 
and economic value. The Link lab has discovered a novel mecha-
nism of resistance to drugs in clinical trials/use for melanoma 
therapy mediated by the kinase-like protein TRIB2. Importantly, 
TRIB2 confers resistance to the dual PI3K/PI3K inhibitor BEZ235 
(Novartis). Data produced in the lab shows that TRIB2 expression 
leads to suppression of the FOXO and p53 target genes. In order 
to analyze the impact of TRIB2 on downstream transcriptional 
programs in an unbiased manner we performed RNA sequencing 
based transcriptomic analysis.

Methodology: In order to systematically survey the impact of 
TRIB2 on gene expression in the presence of BEZ235, we se-
quenced the transcriptome of isogenic U2OS cells with different 
TRIB2 status. RNA-Seq was performed in the Genomics Unit of 
the Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascular (Madrid, 
Spain) using the Illumina Next Generation Sequencing platform. 
Differentially expressed genes (DEGs) were validated by RT-qPCR 
and Western-Blot for further evaluation of the candidate gene 
roles in TRIB2-mediated resistance.

Results: The specific role of candidate genes, is being evaluated 
by their ectopic expression in the context of high TRIB2 expres-
sion in the presence of the BEZ235, both by RNA-Seq and by 
RT-qPCR. Genes such as SOX2, essential for maintaining self-re-
newal and pluripotency in stem cells, SESN2 important in cellular 
homeostasis, MYCN, its amplification has been found to correlate 
with poor prognosis, and KRT14 known to increase cancer cell 
proliferation, were all upregulated by TRIB2. BEZ235-induced 
upregulation of the metastasis suppressor gene KiSS1 is reduced 
when TRIB2 is overexpressed. All these genes are candidate 
genes for TRIB2-mediated tumorigenesis and drug resistance 
and their role will be further evaluated.

Conclusion: These preliminary results will allow us to investigate 
further how TRIB2 impact on downstream effectors and charac-
terize their role in TRIB2 associated cancer phenotypes, such as 
on cell migration and apoptosis, leading for the discovery of new 
targets for therapy when TRIB2 is upregulated on those patients 
and standard chemotherapy does not work.

TERT METHYLATION IN COLORECTAL CANCER: 
FROM MOLECULAR MECHANISMS TO CLINIC 
SIGNIFICANCE

Vânia Palma Roberto, Joana Apolónio and Pedro 
Castelo-Branco

Department of Biomedical Sciences and Medicine, University of Algarve, Faro, Portugal

Centre for Biomedical Research, University of Algarve, Faro, Portugal

Algarve Biomedical Center, University of Algarve, Faro, Portugal

Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer world-
wide and the first cause of death by cancer in Portugal. Despite 
the increasing research, in nearly 50% of the patients treated 
with conventional therapies this cancer still recurs. Most cancers 
are able to recur by gaining limitless self-renewal. This hallmark 
of cancer is governed by telomere maintenance, achieved by 
telomerase activation in 90% of human tumors. Telomerase 
Reverse Transcriptase (TERT) reactivation in cancer is regulated 
by both genetic and epigenetic events. In the last years we have 
shown that hypermethylation of a specific region of the TERT 
promoter named TERT Hypermethylated Oncological Region 
(THOR) was associated with TERT expression and patient out-
come in other cancers. Here, we aimed to uncover the potential 
of TERT methylation as a biomarker for CRC and to explore the 
underlying molecular mechanisms.

Gene expression, DNA methylation and clinical data for CRC 
patients were retrieved from The Cancer Genome Atlas (TCGA) 
Colorectal Cancer Cohort (n=736). RNA was extracted from 
CRC cell lines depleted or silenced for DNA methyltransferases 
(DNMTs). DNMTs and TERT expression was assessed by qPCR 
and normalized to the geometric mean of HPRT1, GAPDH, RPLP0 
levels. For groups comparisons Mann-Whitney test or one-way 
ANOVA, followed by Kruskal-Wallis and Dunn’s Multiple Compa-
rison tests, were used. For clinical significance, we considered the 
area under the ROC curve (AUC), sensitivity and specificity and 
patient overall survival (OS), determined by Kaplan-Meier curves 
and log-rank test. 
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Our analysis revealed that TERT expression and THOR hyperme-
thylation were significantly increased in CRC malignant tissue 
(p<0.0001). Also, THOR could distinguish early stages of cancer 
from normal tissue (AUC=0.8627; 81.27% sensitivity and 75.55% 
specificity, p<0.0001), evidencing its potential as a biomarker 
candidate for CRC early detection. However, THOR alone could 
not predict patients’ outcome. We next expanded our analysis 
to the entire TERT gene and we could identify 13 CpG sites 
that were differentially methylated between normal and tumor 
tissues. Interestingly, those were significantly correlated with 
THOR. In fact, we found that THOR has significant prognostic 
value when combined with the methylation of the other CpGs. 
In the best combination, lowly-methylated patients for THOR, 
cg14647640 and cg25353384 had a chance of survival around 
90% whereas the highly-methylated group rapidly decreased 
to near 20% survival (p=0.0008). In silico analysis indicated that 
THOR and the CpG sites here identified as differentially methy-
lated in CRC might physically interact among them. To further 
explore the mechanisms behind TERT methylation in CRC, we 
started by unravelling the DNMT responsible for this epigenetic 
event. In HCT116 CRC cells, TERT expression was downregulated 
upon DNMT1 depletion, but not when DNMT3B or DNMT3A 
were silenced. Thus, our data indicated that DNMT1 is respon-
sible for the methylation-mediating TERT activation in these cells. 

In conclusion, we showed that THOR could be a powerful inde-
pendent diagnostic biomarker in CRC. Additionally, in combina-
tion with other methylation events of the TERT gene, THOR could 
predict CRC patients’ outcome. Finally, our results suggested that 
DNMT1 catalyses the TERT methylation pattern that contributes 
for its activation in CRC.

Acknowledgements: VPR and JA were the recipients of the 
LPCC-Fundação PT2016 and PD/BD/105899/2014 FCT fellowships, 
respectively. This work was co-financed by UID/BIM/04773/2013 
CBMR and Maratona da Saúde.

TRIB2 AND TRIB3 DYNAMIC INTERACTION AS A 
MECHANISM FOR DRUG RESISTANCE
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Malignant melanoma is responsible for 75% of all skin cancer 
deaths worldwide. Chemoresistance is one of the major reasons 
associated with treatment failure and patient relapse within a 
year [1]. Our lab has recently discovered a new mechanism of 
resistance to a broad spectrum of drugs in clinical trials in me-
lanoma mediated by the Tribbles homolog 2 (TRIB2) protein [2]. 
TRIB2 encodes one of three members (TRIB1 and TRIB3) of the 
highly conserved human Tribbles family and is a pseudokinase 
frequently overexpressed in melanoma cells. We have previously 
shown that TRIB2 interacts with AKT promoting its activation 
via increased S473 phosphorylation thus inducing cell prolife-
ration and survival [2]. Intriguingly, others have published that 
Tribbles family member TRIB3 exerts the opposite effect on AKT 
[3, 4]. These observations made us hypothesize that the balance 
between homo and heteromeric TRIBBLE complexes might be 
critical for the control of PI3K/AKT pathway and consequently 
the proliferation of cancer cells. Our aim was to explore the me-
chanistic basis of protein-protein complex association between 
TRIB2, TRIB3 and AKT and ultimately the impact on AKT activity. 
To this end, we have used Protein Complementation Assay (PCA) 
that uses luciferase as a reporter to measure the association 
between two different proteins. Additionally, we have used Co-
-Immunoprecipitation assay to validate our results.

Our data shows that increasing amounts of TRIB3 disrupt TRI-
B2-AKT association. On the other hand, accumulation of TRIB2 
appears to strengthen TRIB3-AKT interaction. The impact of 
the dynamic of this trimeric protein complex on downstream 
signalling is still under study. Nonetheless, the fact that TRIB3 
negatively influences TRIB2-AKT association suggests a possible 
mechanism by which cells with higher TRIB3 levels show less AKT 
phosphorylation and consequent less activation.

Understanding the molecular mechanism by which TRIB2 me-
diates drug resistance and how TRIB3 contributes to this event, 
will be detrimental for optimally target these molecules in the 
proper patient population.

References:

1. Testa, U., G. Castelli, and E. Pelosi, Melanoma: Genetic Abnormalities, Tumor Progres-
sion, Clonal Evolution and Tumor Initiating Cells. Med Sci (Basel), 2017. 5(4).

2. Hill, R., et al., TRIB2 confers resistance to anti-cancer therapy by activating the serine/
threonine protein kinase AKT. Nat Commun, 2017. 8: p. 14687.

3. Guan, H., et al., Competition between members of the tribbles pseudokinase protein 
family shapes their interactions with mitogen activated protein kinase pathways. Sci Rep, 
2016. 6: p. 32667.

4. Salazar, M., et al., Loss of Tribbles pseudokinase-3 promotes Akt-driven tumorigenesis 
via FOXO inactivation. Cell Death Differ, 2015. 22(1): p. 131-44

UNCOVERING EPIGENETIC DNA METHYLATION IN 
DRIVERS OF LEUKEMOGENESIS

Ana Rita Ribeiro

Cancer is a complex disease characterized by a combination 
of genetic, epigenetic and metabolic alterations. As opposed 
to other cancer types, acute myeloid leukemia (AML) genomes 
present fewer mutations. Also, multiple studies reporting muta-
tions affecting epigenetic modulators and the prognostic value 
of methylation signatures were have been recently described. 
Therefore, we suggest that epigenetics may play a relevant role 
in the activation of key genes contributing to leukemogenesis. 
Our goal was to determine epigenetic alterations, namely DNA 
methylation, in specific genes that could promote leukemia 
development by affecting gene expression. To this end, we 
collected and analyzed publically available data from The Cancer 
Genome Atlas (TCGA; LAML cohort) and from Gene Expression 
Omnibus (GEO; whole blood from healthy patients). By compa-
ring DNA methylation and gene expression between AML and 
normal whole blood, we found 1205 genes significantly altered, 
some previously implicated in leukemia but not others. We show 
our findings and discuss the possible impact on AML for some of 
these genes. Since AML is a heterogeneous disease, both at the 
molecular and clinical level, we decided to have a closer look at 
AML subtypes from the FAB classification and interrogate which 
genes could be differentially methylated and expressed between 
the M0 subtype and each of the other subtypes. By doing that, 
distinct patterns of methylation and expression were found 
and the number of genes potentially regulated epigenetically 
increased with the differentiation of cells towards a lineage. The-
refore, we propose a primary model of epimutations in AML.

SPECIFIC METHYLATION PATTERNS ACROSS 
DIFFERENT CANCERS

Mestre A, Ramalhete S, Fonseca A, Castelo-Branco P, 
Marreiros A
Department of Biomedical Sciences and Medicine, University of Algarve, 8005-139 Faro, Portugal

CBMR - Centre for Biomedical Research, University of Algarve, FCT Bld. 8, Campus of 
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Colorectal cancer is the cancer with the third highest incidence 
in men and the second in women worldwide. Almost 55% of all 
cases are diagnosed in developed regions, however mortality 
is considerably low when compared to less developed regions 
of the world, reflecting poorer prognosis in the latter ones. 
Epigenetic mechanisms are defined as heritable changes in gene 
function that do not alter the primary DNA sequence. Also, epi-
genetic patterns must be maintained throughout the life of the 
individual in normal development. During tumorigenesis these 
patterns are changed leading to the deregulation of gene ex-
pression and promoting critical alterations in cellular pathways.

It is believed that cancer cells have a specific epigenome. 
Hence, these specific alterations can lead to the identification 
of new biomarkers, essential for an early diagnosis. Specifically, 
we focused on the transition from normal tissue to stage I of 
the disease. In this study, we intended to identify methylation 
patterns common to different types of cancer using big data 
analysis. Importantly, differentially expressed genes presented 
upregulation or downregulation on the order of more than 1.5 
ratio (foldchange) and the probes a difference between normal 
and tumor in the order of 0.2 magnitude (Δβ). Firstly, we used 75 
samples (n=21 normal tissue n=54 stage I primary tumor) from 
colorectal cancer patients (TCGA-COAD, TCGA-READ), available 
at The Cancer Genome Atlas (TCGA) database. Using program-
ming R language, we obtained both methylation and expression 
data and established a working pipeline which we applied to 
other tumor types including Breast Cancer (TCGA-BRCA), with 
210 samples (n=84 normal tissue n=126 stage I primary tumor), 
Lung Cancer (TCGA-LUAD), with 266 samples (n=21 normal tissue 
n=245 stage I primary tumor), and Head and Neck Cancer (TCGA-
-HNSC), with 47 samples (n=20 normal tissue n=27 stage I pri-
mary tumor). Our analysis revealed 102 differentially expressed 
genes with 303 differentially methylated probes in Breast Cancer, 
148 genes and 488 probes in Lung Cancer and 80 genes and 
239 probes in Head and Neck Cancer. Our results showed that 
in Colorectal Cancer, Lung Cancer and Head and Neck Cancer, 
the NPY5R gene (foldchange = 1.62, 1.70, 2.75, respectively) is 
commonly epigenetically deregulated at the Cg01002253 probe 
(Δβ = -0.27, -0.21, -0.23, respectively). This gene is a receptor 
for neuropeptide Y and peptide YY involved in regulating food 
intake, as well as, in a pathway that protects neuroblastoma cells 
from chemotherapy-induced cell death and therefore might 
represent a possible long-term therapeutic target for these 
types of cancer. Therefore, the identification of early epigenetic 
biomarkers may allow to the creation of a new treatment line for 
these patients.

Keywords: Epigenetic, Methylation, Big data, Diagnosis, 
Biomarker

EPIGENETIC ROADMAP IN COLORECTAL CANCER
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Introduction: Colorectal Cancer is the third most common 
cancer and the second leading cause of death in the world with 
more than 14.1 million new cancer cases reported and 8.2 million 
deaths in 2012.

Mutations and epimutations have an impact on gene expression 
evolved in the control of cell proliferation by modifying DNA 
sequence or chromatin structure, respectively. These alterations 
may provide selective advantage to tumor cell growth, contribu-
ting to the tumor initiation and progression.

Despite efforts to identify new biomarkers capable to detect or 
predict tumor progression and therapy response, there is a lack 
of accurate biomarkers to be used in the clinic. Here, we intend 
to determine an epigenetic roadmap of Colorectal Cancer to pre-
dict tumor progression and patient outcome.

Methods: We analyzed whole-genome DNA methylation 
(HumanMethylation 450K array) and gene expression (Illumina 
HiSeq) of Colorectal Cancer patients in multiple stages of the 
disease (21 normal, 54 stage I, 131 stage II, 111 stage III, and 
51 stage IV). The data is available in The Cancer Genome Atlas 
(TCGA) database; and was downloaded, processed and analyzed 
through R programming.

Results: We found several genes differentially expressed and 
methylated in tumor tissue compared to normal tissue (p-value 
<0.05). Specifically, from the 364.643 probes and 20.502 genes 
analyzed, when compared to normal tissue, 286 genes and 856 
probes are differentially regulated in stage I; 367 genes and 1720 
probes in stage II; 281 genes and 1133 probes in stage III; and 210 
genes and 580 probes in stage IV. Importantly, only 75 genes and 
111 probes were deregulated across all stages of the disease.

Additionally, our results show that exclusive genes of stage I 
(62 genes) are associated with biological processes including 
somitogenesis, neuron development and microtubule-based 
transport (FDR= 0.00324, and 0.00503, respectively). In stage 
II, 75 genes were negative regulators of biosynthetic process, 
extracellular structure organization, and negative regulation of 
differentiation (FDR= 0.00448). In addition, biological processes 
as neuron differentiation and development, oligodendrocyte 
differentiation, and dorsal/ventral pattern differentiation (FDR= 
3.11e-06, 3.24e-06, 1.13e-03, and 2.85e-03, respectively) are as-
sociated to genes found in stage III (37 genes) and organic anion 
transport, epidermis and ectoderm development (FDR= 0.0087) 
to genes found in stage IV (35 genes).

Conclusion: These results suggest that different methylation 
events are associated to particular stages of the disease. Addi-
tionally, the corresponding genes are implicated in several cell 
functions that are deregulated in tumorigenesis. Importantly, 
these alterations (hypomethylation and hypermethylation) 
could be potential biomarkers to predict tumor progression 
and patient outcome. However, further analyzes are required to 
determine the role of these specific DNA methylation events in 
the initiation and progression of cancer.

IDENTIFICATION OF TWENTY-NINE MIRNAS AS 
NOVEL POTENTIAL BIOMARKERS IN COLORECTAL 
CANCER

Fonseca A, Ramalhete S, Mestre A, Marreiros A,  Rober-
to VP, Castelo-Branco P

Department of Biomedical Sciences and Medicine, University of Algarve, 8005-139 Faro, Portugal

Centre for Biomedical Research, University of Algarve, 8005-139 Faro, Portugal

Algarve Biomedical Center, University of Algarve, Campus de Gambelas, 8005–139, Faro, Portugal

Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed 
cancer worldwide with over 1.23 million novel cases, and about 
600 000 deaths annually. Survival rates of CRC patients largely 
depend on the stage at diagnosis, with 5 year survival rate being 
about 93% for stage I patients and only around 8% for stage IV 
patients. Therefore the devel¬opment of early diagnostic and 
prognostic biomarkers is required for the diagnosis and treat¬-
ment of CRC in early stage. Recently, microRNAs (miRNAs) have 
emerged as important molecules involved in various cancers, 
including CRC. These small RNAs act by impacting on gene ex-
pression and it is becoming clear that miRNA altered expression 
correlates with the pathogenesis of cancer. 
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Here, we set ourselves to identify differentially expressed miRNAs 
that could be novel potential diagnostic and prognostic biomar-
kers in CRC. To achieve our goal we used the The Cancer Genome 
Atlas (TCGA) database for the colon and rectal cancers cohorts 
with data for 351 patient samples (11 from normal tissue and 340 
from primary tumor). The data for miRNA mature strand expres-
sion by RNAseq (IlluminaHiseq) of 2113 miRNAs was analysed 
using programming language R. From this initial set of miRNAs, 
1667 were eliminated based on two exclusion criteria: i) quantity 
of omitted values and ii) no statistical difference between miRNA 
expression in tumor and normal tissues (t-test or Mann-Whitney). 
The log2-fold-change between the mean of tumor and normal 
samples was calculated for the other 466 miRNAs, and miRNAs 
with |log2|>1 were considered differentially expressed. To access 
diagnostic value, we performed Receiver Operating Characteristic 
(ROC) curves. MiRNAs with an area under the curve (AUC) of 0.8 
or higher were selected for further analysis. For prognosis only 
miRNAs with p<0.05 for log-rank test when performing the Wilcox 
regression Model were considered statistically significant. Finally, 
to identify novel miRNAs involved in CRC we used a scoring 
mechanism to determinate the miRNAs citation numbers in CRC 
related articles annotated in Pubmed.

We found that 204 miRNAs were differentially expressed bet-
ween tumor and normal samples, with 37 being more expressed 
in tumor and 167 being less expressed. All 204 could act as 
potential diagnostic biomarkers for CRC with an AUC0.8. From 
those, 69 could be good 5-year survival predictive biomarkers 
with 40 miRNAs already described as involved in CRC carci-
nogenesis, including miR-20a-5p, miR-126-5p, miR-29b-3p, 
miR-210-5p and miR-125a-3p. Importantly, we have identified 29 
miRNAs that were not reported in CRC at the time of this study, 
among them miR-235b-5p, miR-3199, miR-487a-5p, miR-3917 
and miR-4742-3p. These presented high sensibilities, ranging 
between 80 and 100 %, and specificities close to 100%.

In conclusion, we have found 29 miRNAs that can act both as 
novel diagnostic and prognostic biomarkers in CRC. Since the 
role of these miRNAs in CRC is unknown, further experimental 
validation should be performed to corroborate their ability to 
be potential CRC biomarkers. However, given the critical role 
of miRNAs in the development of cancer, they arise as a great 
promise as biomarkers for CRC. 

DUSP4 TRANSCRIPTS EXPRESSION AS A 
POTENTIAL BIOMARKER FOR COLORECTAL 
CANCER
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Colorectal cancer (CRC) is the third most common type of cancer 
with more than 1.3 million new cases diagnosed every year and 
the fourth leading cause of death worldwide. Its pathogenesis 
is very complex, influenced by several factors and developed 
through different molecular mechanisms. Most of CRC arises 
from polyps as a consequence of the progressive accumulation 
of genetic (e.g. KRAS mutations) and epigenetic alterations. 
Emerging evidences has suggested that Dual-Specificity Protein 
Phosphatase 4 (DUSP4) plays a crucial role in cancer develop-
ment and its expression may be abnormally regulated in some 
tumours. DUSP4 is responsible for the inactivation of the mito-
gen-activated protein kinases (MAPKs) involved in proliferation, 
differentiation, apoptosis and inflammation processes, through 

the dephosphorylation of both the phosphoserine/threonine and 
phosphotyrosine residues of the conserved T-X-Y motif. DUSP4 
has been recently associated with CRC after its expression was 
found to be up-regulated in tumour tissue. However, expression 
data are limited and do not take into account the individual 
expression of each transcript variant. The aim of this work was to 
collect data on the expression of the different DUSP4 transcript 
variants in CRC samples and explore their potential as biomar-
kers in CRC. The expression of transcript variants 1, 2 and X1 was 
determined by qPCR in tumour and tumour-associated normal 
(TAN) tissues from 28 CRC patients from the University Hospital 
Centre of the Algarve (CHUA). Associations between expression 
levels and various clinicopathological factors were evaluated and 
survival analysis with Kaplan Meier curves and log-rank analysis 
was used to analyse the prognostic value of DUSP4.  Our results 
showed that all transcripts were significantly overexpressed in 
tumour tissues, although to different extents. Variant X1 was the 
most up-regulated (>13 folds) and associated with clinicopatho-
logical parameters such as KRAS mutation and poorly differen-
tiated tumour. Also, DUSP4 transcripts overexpression could dis-
tinguish all tumour stages, including early stage I disease, from 
TAN tissue and was also found to be possibly associated with a 
more severe tumour stage and a reduced overall survival of CRC 
patients. In conclusion, all DUSP4 transcripts are overexpressed 
in CRC tissues when compared with TAN tissues and have the 
potential to serve as diagnostic and prognostic biomarkers, 
especially variant X1.

FUNCTIONAL ANALYSIS OF A NOVEL TBX5 
C.246_249 DELGATG MUTATION PRESENT IN A 
HOLT-ORAM SYNDROME PATIENT
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The Holt-Oram syndrome (HOS), first reported in 1960, is a rare 
genetic condition (incidence of 1 in 100.000) with autosomal 
dominant transmission. Affected individuals exhibit defects in 
development of the upper limbs, frequently bilateral, asymmetric 
and affecting the preaxial radial ray, as well as congenital cardiac 
defects including atrial and/or ventricular septal defects and car-
diac conduction problems. Mutations in TBX5 – a gene encoding 
a transcription factor of 518 amino acids important for heart and 
skeletal development - are, so far, the only known cause of HOS, 
although 30-35% of patients do not have mutations in TBX5 co-
ding sequence or intron-exon junctions. More than 70 mutations 
in TBX5 have been identified in HOS patients and most of them 
result in the production of a truncated TBX5 protein. However, it is 
still very controversial whether it will be possible to establish a di-
rect relationship between the type/location of the TBX5 mutation 
and the observed HOS clinical features. In this study, we present 
the functional analysis of the novel c.246_249delGATG mutation 
found in a HOS patient from the University Hospital Centre of the 
Algarve (CHUA) with a severe skeletal phenotype but very mild 
cardiac defects. The functional effect of this novel mutation was 
evaluated by analysing, using an in vitro system, the subcellular 
localization of the mutated TBX5 protein through an immunohis-
tochemistry assay, as well as its capability to activate the trans-
cription of its downstream target NPPA, using a luciferase reporter 
assay system. The c.246_249delGATG frameshift mutation results 
in a truncated TBX5 protein of 87 amino acids. Immunofluorescent 
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staining showed that although mainly localized in the nucleus, the 
mutant TBX5 also displayed a higher level of cytoplasm localiza-
tion in comparison with the wildtype protein. Luciferase activity 
analysis revealed that the mutant TBX5 was not capable of tran-
sactivating the NPPA promoter, when compared to its wildtype 
counterpart. In conclusion, our results suggest that the dramati-
cally reduced biological activity of the mutated TBX5 leads to the 
severe upper limb phenotype of the patient. However, the lack of 
cardiac problems supports the existence of other mechanisms or 
genes underlying the pathogenesis of HOS, still to be identified.

MGP OVEREXPRESSION IS ASSOCIATED WITH A 
WORSE PROGNOSIS AND SURVIVAL OUTCOME IN 
COLORECTAL ADENOCARCINOMAS

Helena Caiado1, Natércia Conceição1,2, Daniel Tiago1, 
Ana Marreiros2, Ana Margarida Vaz4, Susana Vicente3, 
José Luís Enriquez3, Artur Antunes4, Horácio Guerreiro4, 
Paulo Caldeira2,4, M. Leonor Cancela1,2

1. Center of Marine Sciences (CCMAR). University of Algarve. Faro. Portugal

2. Department of Biomedical Sciences and Medicine and Algarve Biomedical Centre, 
University of Algarve, Faro, Portugal

3. Pathology Department, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Faro, Portugal

4. Gastroenterology Department, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Faro, Portugal

Matrix gla protein (MGP) is a vitamin K-dependent, γ-carboxylated 
protein that was initially found to be a physiological inhibitor of 
ectopic calcifications affecting mainly cartilage and the vascular 
system. Mutations in the MGP gene were found to be respon-
sible for a human pathology, the Keutel syndrome, characterized 
by abnormal calcifications in cartilage, lungs, brain and vascular 
system. MGP was recently involved in tumorigenic processes, such 
as, angiogenesis and shown to be abnormally regulated in several 
tumor types, including cervical, ovarian, urogenital and breast 
cancer. Those findings have triggered our interest in analyzing the 
expression of MGP, as well as some of its regulatory transcription 
factors, in Colorectal Adenocarcinomas (CRC). 

Biopsies samples from 33 CRC patients and 9 healthy controls 
from the Central University Hospital of the Algarve (CHUA) were 
analyzed through qRT-PCR.

Results showed an overall overexpression of MGP in the tumoral 
mucosa of CRC patients at mRNA level when compared to 
healthy controls and normal mucosa. In addition, the expres-
sion of RUNX2 mRNA was also overexpressed in the tumoral 
mucosa of CRC patients. It was possible to establish a positive 
correlation between MGP and RUNX2 gene expression, however 
a correlation between the expression of MGP and clinical-patho-
logical characteristics of CRC, such as gender, age and pathology 
classification did not provide significant information that may 
shed light towards the differences of MGP expression observed 
between normal and malignant tissue. Nevertheless, we were 
able to associate the high levels of mRNA expression of the MGP 
gene with patients with a worse prognosis and survival rate 
lower than five years.

Our results contribute to improve our understanding of the inherent 
molecular mechanisms underlying MGP deregulation in cancer.
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Investigação Clínica



THE “RED FLAG INSTRUMENT” BY DANESE ESTÁ 
PRONTO PARA A PRÁTICA CLÍNICA - UMA 
VALIDAÇÃO PROSPETIVA

Joana Roseira1

1. Serviço Gastroenterologia, CHUA 

O “Red flag Instrument”, um index (RFi) de 8 sinais com dife-
rentes ponderações (pontuação total de 0-24), foi desenvolvido 
retrospectivamente por Danese et al para predizer o diagnóstico 
de Doença de Crohn (DC) e orientar referenciação precoce a 
partir dos cuidados de saúde primários. 

Objetivos: Validação prospectiva do RFi; identificação de even-
tuais adaptações relevantes à prática clínica real world.

Métodos: Apresentação do RFi (03/2016) ao agrupamento de 
Centros de Saúde da área de referência hospitalar. De acordo 
com os autores originais, na nossa proposta, a referenciação à 
consulta hospitalar de Doença Inflamatória Intestinal (DII) de-
veria ser feita sempre que o doente reunisse um index≥8 (RFi>8). 
Verificação prospectiva do diagnóstico de DC (clinico, endoscó-
pico, histológico) dos doentes referenciados e das propriedades 
do RFi como score preditor. Estatística: Sensibilidade (S) e especi-
ficidade (E) traduzidas por ROC analysis; algoritmo de discreti-
zação ideal do score soma RFi.

Resultados: Na prática clínica verificou-se referenciação de 
indivíduos com RFi [6-24; média 15,9 ≈ mediana 15], correspon-
dendo a um total de 167 doentes (53,9% mulheres; idade média 
42±18,5 anos) referenciados e avaliados em Consulta de DII 
entre Março 2016 e Outubro 2017, com diagnósticos finais de DC 
(n=70), CU (n=69) e outros (n=28). Verificou-se diagnóstico de DC 
em 42,7% (70/164) dos doentes com RFi>8 (S=100%; E=3,09%; 
área sob a curva 0,71, 95% CI 0,52-0,90). Executado algoritmo de 
discretização ideal do score RFi optimizado face ao diagnóstico 
DC, resultou um mínimo cut-point =15 com uma melhor pre-
dição efectiva positiva (S=88,6%; E=61,9%; área sob a curva 0,81, 
95% CI 0,74-0,87).

Conclusão: O RFi verificou boa concordância na identificação 
de doentes com DC por clínicos gerais e Gastrenterologistas. 
O RFi>15 reuniu critérios de melhor performance como instru-
mento preditor de DC comparativamente ao RFi>8 original.

EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO COM UNIDADE DE 
SÍNCOPE

João Pedro de Sousa Bispo

Introduction: Prediction of responsiveness to cardiac resyn-
chronization therapy (CRT) in heart failure patients remains a 
challenge. This study intends to determine whether the degree 
of change in QRS duration is a good predictor of responsiveness 
and lower mortality.

Methods: Retrospective study of a group of patients with heart 
failure that have CRT device. QRS duration change was calculated 
from pre- and post-implantation 12-lead ECG, and correlated 
with LVEF and symptom improvement, all-cause mortality and 
all-cause hospitalization. 

Results: A total of 55 patients were included, 38 (69,1%) were 
male, and average age was 67,0 ± 15,5 years. Follow-up was 25,1 
± 17,8 months. Most common diagnosis were dilated cardiomy-
opathy in 28 (50,9%) patients and ischemic cardiopathy in 20 
(36,4%). Previously to implantation, QRS duration was 170,5 ± 
24,2 msec, 23 (42,9%) patients were in NYHA classification of 3 
or 4, and average LVEF was 27,5% ± 6,2. The device implanted 

was a CRT-D in 44 (80,0%) cases. After implantation, there was a 
significant decrease in QRS duration (170,5 ± 24,2 vs 139,2 ± 24,3 
msec, p-value <0,001), in NYHA classification (42,9% in NYHA III 
or IV vs 18%, p-value <0,001) and a significant increase in LVEF 
(27,5 ± 6,2 vs 42,6 ± 14,2, p-value < 0,001). There was no direct 
correlation between degree in decrease of QRS duration and 
increase in LVEF (Pearson correlation=0,072, p-value=0,63).

A total of 13 (23,6%) patients were hospitalized and 10 (18,2%) 
patients died during follow-up. There was a non-significant 
trend towards lower QRS duration change among patients that 
died (16,9 ± 28,8 vs 35,3 ± 27,4, p-value=0,051). There was no 
difference between hospitalization status (23,1 ± 28,7 vs 34,5 ± 
28,1, p-value=0,71). In the composite end-point of hospitaliza-
tion and mortality, there was a significantly lower QRS duration 
change in patients that had an event (19,3 ± 29,9 vs 36,5 ± 26,8, 
p-value=0,045).

Conclusion: Change in QRS duration had no correlation with less 
symptoms and higher LVEF after device implantation. A higher 
QRS duration change showed a non-significant trend towards 
lower all-cause mortality, and a significant reduction in a compo-
site end-point of all-cause mortality and hospitalization.

REMED STUDY: USEFULNESS OF A MEDICATION 
REVIEW PROGRAM. WHICH ARE THE OUTCOMES?

Margarida Espírito Santo

Objectives: The main goal of this project was to elaborate a 
methodology to analyseoutcomes of the medication use process 
through a medication review (MR) program, in

the context of clinical practice (AEDMADA), in the southern 
region of Portugal (ReMeDstudy).

Methodology: The ReMeD study was performed in 118 patients 
(18 years) using at least one medicine. Patient´s clinical data and 
pharmacotherapeutic profile were collected individually and 
then analysed systematically considering humanistic, economic 
and clinical outcomes. Data collection (between October 2014 
and February 2015) and analysis were authorized by AEDMADA 
and Cranfield University Ethics Committee, and only the patients 
that accepted to participate in this study, and gave their written 
consent before its start, were enrolled.

Results: Most of the patients enrolled were _65 years (56.8%), 
had a previous diagnose of hypertension (81.4%), diabetes 
(90.7%), and dyslipidemia (77.1%), coinciding with a very high 
cardiovascular risk (89.8%). The humanistic outcomes revealed 
that a quarter of the patients showed low knowledge about 
medication, 43.2% presented low health literacy and around 25% 
were non-adherent to the medication. In the economic scope, 
most patients were polymedicated (73.8%), using 5 or more 
medicines; 71% were followed mostly by 2-3 physicians; and 15% 
had suffered a hospitalization in the previous year. Regarding 
clinical outcomes, negative clinical outcomes (NCOs) associated 
with medication were identified in 99.2% of the patients and 
74.6% were at risk of developing a NCO. The NCOs of “disease 
control” were found more frequently in disorders of lipopro-
tein metabolism (18.1%), hypertension (16.4%) and diabetes 
mellitus (15.8%). Patients under polypharmacy (p=0.003), using 
an increased number of daily doses (p=0.033) and showing a 
lack of knowledge regarding dyslipidaemia (p=0.015), showed 
an increased number of NCOs. The whole analysis of patient´s 
medication allowed to identify drug-related problems (DRPs), 
which were mainly related to “Drug selection” (38.2%), “Medici-
ne´s use process” (27.9%) and “Dose selection” (20.7%). Con-
sidering the medicine´s use (MU) process, the “Inappropriate 
timing of administration and/or dosing intervals” (13.2%), “Drug 
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underused (intentional)” (6.2%), “Drug not used at all” (5.6%), and 
“Patient forgets to use drug (unintentional)” (2.7%) were the most 
prevalent. The total number of DRPs identified per patient was 
higher for patients with an increased number of health problems 
(p<0.001), using antihypertensive drugs (p=0.005), using oral 
antidiabetic drugs (p=0.028) and for those using antiplatelet 
drugs (p=0.043).

Conclusion: The ReMeD study used an adequate methodo-
logy to identify situations in the MU process. The application 
of this innovative approach allowed the conduction of MR in a 
clinical context, enabling the identification of several modifiable 
situations, such as the identification of groups of patients that 
may benefit from therapeutic education programs, or the design 
of multidisciplinary strategies aiming the reduction of the use 
of anxiolytics. The outcomes achieved in the MR are useful to 
outline new strategies to improve MU and to empower patients 
on health care management. In future research, specifically poly-
medicated, diabetic and hypertense, _65 years patients, should 
be included as target groups to undertake MR.

CONSEGUIRÁ O CIRURGIÃO TORNAR-SE 
INDEPENDENTE DO GASTRENTEROLOGISTA? 
AVALIAÇÃO INTRAOPERATÓRIA DO LÚMEN COLO-
RETAL

M. Cunha, J. Rachadell, E. Amorim

Serviço de Cirurgia II, CHUA U. Portimão

Introdução: A rectosigmoidoscopia intraoperatória é uma va-
lência cada vez menos usada pela maioria dos Cirurgiões devido 
à lacuna de formação nesta área e à associação óbvia desta 
técnica com a Gastrenterologia. 

Objectivo: Dar a conhecer uma técnica inovadora de avaliação 
intraoperatória do lúmen do cólon sigmoide e reto.

Material e Métodos: Estudo observacional (2015-2017) dos 
doentes submetidos a cirurgia coloretal pelo grupo de Cirurgia 
Coloretal do Centro Hospitalar. Verificados os casos em que 
houve necessidade de avaliação intraluminal intraoperatória com 
a seguinte técnica: Introdução de um trocar de laparoscopia de 
12 mm através do canal anal sem recurso a qualquer outra porta 
trans-anal; criado o respectivo pneumo-recto; utilizada câmara 
de laparoscopia para visualização do lúmen intestinal. Estatística: 
Análise descritiva e de frequências.

Resultados: Realizadas 352 cirurgias colo-rectais major (40,1% 
colón esquerdo e recto). De referir 8 casos de tumores/pólipos 
não tatuados e não palpáveis intraoperatoriamente. O recurso à 
referida técnica permitiu a avaliação da localização destas lesões 
em 100% dos casos. Paralelamente este procedimento possibilitou 
a confirmação das margens de ressecção em casos de dúvida 
(n=3), realização de teste de patência da anastomose colo-rectal 
(n=26) e identificação de local de perfuração cólica (n=1).

Discussão/Conclusão: Este método permite a observação do 
lúmen colo-rectal com dispositivos acessíveis em qualquer bloco 
operatório e familiares a qualquer cirurgião, sem a obrigato-
riedade da presença de um Gastrenterologista durante o ato 
cirúrgico. De acordo com o conhecimento dos autores este será 
o primeiro trabalho a descrever esta técnica.

ADROPINA COMO FATOR DE RISCO NA PRESSÃO 
DO PULSO EM DOENTES RENAIS CRÓNICOS - 
DIABÉTICOS TIPO 2

Filipa Brito Mendes1, Ana P Silva1,2, Pedro L Neves1,2

1. Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, Portugal

2. Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve

Introdução: O risco cardiovascular é um problema bastante 
presente quer na população diabética quer na população com 
doença renal crónica pelo que está subjacente um aumento de 
morbilidade e mortalidade nestes indivíduos. A atropina é uma 
proteína recentemente identificada, cujas acções ainda não estão 
totalmente esclarecidas. Proposta como tendo um papel no 
controlo metabólico parece apresentar funções na homeostasia 
da glucose e lípidos. Alguns estudos apontam ainda para o seu 
envolvimento no metabolismo dos carbo-hidratos, doenças 
metabólicas, função endotelial e doença cardiovascular.

Objectivo: O nosso objectivo foi analisar o papel da adropina na 
pressão de pulso numa população diabética tipo 2.

Material e Métodos: Estudo observacional transversal, DRC es-
tádio 2-4, diabéticos tipo 2, seguidos em consulta de Nefrologia 
diabética entre 2010 e 2016. Foram considerados e avaliados os 
seguintes fatores: idade; hemoglobina; cálcio; fósforo; produto 
cálcio-fósforo; paratormona; colesterol total; razão albuminu-
ria-creatininuria; tensão arterial sistólica e diastólica; pressão 
de pulso (PP); taxa de filtração glomerular (TFGe-CKD-Epi); 
adropina; colecalciferol; HOMA-IR e Interleucina 6. A análises 
estatística foi efectuada com recurso ao SPSS, utilizando o Teste 
t-student e a regressão linear múltipla com nível de significância 
estatística de p<0,005.

Resultados: Foram incluídos 88 doentes (64% homens) com 
idade média de 60±6 anos com TFGe média de 46,7± 21,6ml/
min/1,73m2. Os doentes foram divididos em dois grupos de 
acordo com a PP: G1 (≤50mmHg, n=26) e G2 (>50mmHg, n=21).

Quando comparados os dois grupos verificou-se que os doentes 
com PP maior do que 50mmHg (G2) apresentaram menor TFG 
(p=0,001) e menores níveis de adropina (p<0,001). Quando apli-
cada a regressão linear múltipla verificou-se que os fatores pre-
ditos do aumento de PP foram a adropina (β= - 0.319, p=0.003) e 
a paratormona (β= 0.291, p=0.036).

Conclusão: Neste estudo observou-se que níveis baixos de adropina 
podem ser considerados um factor preditor de pressão de pulso 
aumentada. São necessários mais estudos para melhor compreensão 
da acção da adropina a nível do seu mecanismo molecular, as suas 
especificidades e o seu papel na fisiopatologia de determinadas 
condições clínicas, nomeadamente na doença cardiovascular.

ALTERNATIVA AO ECOCARDIOGRAMA 
TRANSESOFÁGICO NO DIAGNÓSTICO DE SHUNT 
CARDÍACO

Patricia Guilherme

Objectivo: A autora pretende apresentar o Doppler Transcra-
niano com monitorização e detecção de êmbolos como um 
exame alternativo ao ecocardiograma transesofágico no diag-
nóstico de shunt cardíaco.  

Nos acidentes vasculares cerebrais criptogénicos deverá ser con-
siderado como potencial causa de embolismo cerebral paradoxal 
o foramen ovale patente com shunt D-E (SDE).
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Na avaliação do arco aórtico e das cavidades cardíacas es-
querdas, o ecocardiograma transesofágico (ETE) é superior ao 
ecocardiograma transtorácico (ETT) e continua a ser o Gold 
standard no diagnóstico do FOP e de SDE.

A monitorização por eco-Doppler transcraniano (DTC) com 
contraste tem uma sensibilidade comparável ao ETE na deter-
minação de FOP com SDE (sensibilidade de 70-100%, espe-
cificidade>95%). No DTC a quantificação e caracterização do 
contraste detectado durante o tempo de monitorização permite 
estimar o tamanho do SDE.

Na monitorização com o DTC é utilizado um agente de con-
traste contendo microbolhas gasosas (solução salina agitada) 
suficientemente grandes para impedir a sua passagem pelos 
capilares pulmonares. Desta forma, as microbolhas injectadas 
numa veia periférica só serão detectadas na circulação sistémica 
(incluindo as artérias da base do crânio) se houver uma comuni-
cação anómala entre a circulação venosa e a circulação arterial 
sistémica a nível cardíaco ou pulmonar. O diagnóstico de SDE 
por eco-Doppler transcraniano é estabelecido pela detecção de 
sinais microembólicos (MES) após a injecção de contraste na veia 
cubital durante o tempo de monitorização de uma ou ambas as 
artérias cerebrais médias por DTC. 

Conclusão: A monitorização por eco-Doppler transcraniano (DTC) 
com contraste tem uma sensibilidade e uma especificidade compa-
rável ao ETE na determinação de FOP, pelo que deverá ser conside-
rado como um método complementar no estudo desta identidade.

MONITORIZAR PARA MELHORAR - ORGANIZAÇÃO 
DAS CONSULTAS MULTIDISCIPLINARES DE 
UROLOGIA ONCOLÓGICA NO CHUA

Luís Castelo-Branco1,2*, Paulo Luz1*, Beatriz Gosalbez1, 
Carlos Reis1, Irene Furtado1

1. Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, Serviço de Oncologia Médica

2. Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa

*Ambos os autores contribuíram de forma idêntica.

Introdução: A complexidade da decisão terapêutica em onco-
logia levou ao progressivo desenvolvimento de equipas multidis-
ciplinares (1,2). No processo de decisão em urologia oncológica, 
por regra é benéfica a participação de oncologistas, urologistas, 
radiologistas, radioncologistas, enfermeiros entre outros profis-
sionais, dependendo dos recursos disponíveis em cada centro. 
(3). Mas nem sempre é possível contar com o contributo de todo 
esse capital humano, dependendo das condições em cada uni-
dade hospitalar. No Centro Hospitalar e Universitário do Algarve 
(CHUA) a consulta de decisão terapêutica (CDT) multidisiciplinar 
de urologia oncológica foi criada em 2016, com presença de on-
cologista, urologista e médico radioterapeuta, pela necessidade 
das decisões serem tomadas de forma multidisciplinar e também 
como reforço das condições de idoneidade formativa do serviço. 
No melhor conhecimento dos autores, são escassos os estudos 
publicados que avaliam a taxa de sucesso das CDT em oncologia, 
sendo este o propósio deste estudo visando a melhoria contínua 
deste processo nas CDT de urologia Oncológica no CHUA.

Objetivos: Avaliar a taxa e causas de adiamento da consulta de 
decisão terapêutica multidisciplinar de Urologia Oncológica no 
centro Hospitalar e Universitário do Algarve, em 2016.

Metodologia: Análise retrospectiva aos registos clínicos no 
sistema informático de todas as consultas de decisão terapêutica 
multidisciplinar de Urologia Oncológica, no ano de 2016

Resultados: Foram analisadas todas as 164 consultas de CDT 
uro-oncológica no CHUA. Verificaram-se 130 consultas de 
próstata, 29 urotelial, 3 de testículo e 2 consultas de rim. Destas 
consultas, em 65% dos casos houve efectivamente proposta 
terapêutica para posterior discussão com o doente, mas em 
35% dos casos (57 consultas) houve necessidade de adiar a 
decisão por falta de informação. Entre as causas de adiamento 
da decisão terapêutica, destacam-se em 54 consultas (95% das 
consultas adiadas) falta de informação imagiológica, em 10 
consultas falha de informação bioquímica (18%), 9 casos com 
falta de histologia (15%) e 3 casos com falta de informação 
clínica (5%). Relativamente aos motivos de atraso na informação 
dos exames complementares de diagnóstico, em 41 casos faltava 
o pedido do exame, em 33 casos o relatório estava em falta e 
finalmente em 3 casos faltava a realização do exame.

Conclusões: A taxa de 35% de adiamentos de decisão, e a falha 
em 95% desses casos de informação imagiológica, demonstra 
que há ainda margem para melhoria na CDT de uro-oncologia 
no CHUA. A análise destes resultados contribuiu para a imple-
mentação de algumas medidas, nomeadamente a presença 
permanente de médico radiologista na equipa multidisciplinar 
desde outubro de 2017, o desenvolvimento de protocolos de 
referenciação e um maior cuidado na avaliação pré-consulta da 
informação disponível para aceitação na CDT, esperando-se que 
estas medidas levem a uma melhoria na eficiência da CDT de 
Uro-oncologia no CHUA.

Referências:

1- Patkar V, Acosta D, Davidson T, Jones A, Fox J, Keshtgar M. (2011) Cancer Multidisci-
plinary Team Meetings: Evidence, Challenges, and the Role of Clinical Decision Support 
Technology. Int J Breast Cancer. 2011; 2011: 831605. doi:  10.4061/2011/831605

2 - Soukup T, Lamb BW, Arora S, Darzi A, Sevdalis N, Green JSA. 2017. Successful 
strategies in implementing a multidisciplinary team working in the care of patients with 
cancer: an overview and synthesis of the available literature. Journal of multidisciplinary 
healthcare. Review. DOI: https://doi.org/10.2147/JMDH.S117945

3-  Gomella LG, Lin J, Hoffman-Censits J, Dugan P, Guiles F, Lallas CD, Singh J, McCue 
P, Showalter T, Valicenti RK, Dicker A, Trabulsi EJ. 2010. Enhancing prostate cancer care 
through the multidisciplinary clinic approach: a 15-year experience. J Oncol Pract. 2010 
Nov;6(6):e5-e10. doi: 10.1200/JOP.2010.000071.

GLOBAL TRIGGER TOOL NO ESTUDO DOS 
EVENTOS ADVERSOS

Ludmila Pierdevara

Enquadramento: A prestação de cuidados de saúde está asso-
ciada aos eventos adversos (EA) que causam dano nos doentes 
internados nos hospitais.  Numa altura em que se discute os 
custos – benefícios da profissão,  procura de qualidade nos 
cuidados de saúde  assume, hoje em dia,  um caráter quase 
imperativo para a segurança do doente internado.  Para tal, as 
intervenções práticas exigem  um contínuo aperfeiçoamento 
das suas competências teóricas. É prioritário a atualização de 
conhecimentos por parte dos profissionais de saúde , de forma 
a desenvolver uma prática profissional cada vez mais complexa, 
especializada e exigente, permitindo à população obter cuidados 
de saúde  personalizados face às necessidades da pessoa, família 
ou comunidade de forma segura. Conhecendo e  aplicando  
novas ferramentas na pratica clínica permite implementar a 
melhoria continua nas instituições de saúde.

Objetivos: Estudar os EA num serviço de Medicina do CHUA.

Metodologia: Realizou-se um estudo quantitativo, descritivo, ob-
servacional e retrospetivo analisando um período horizontal de 9 
meses. Para identificar os possíveis EA utilizou-se a Global Trigger 
Tool (GTT).O estudo teve inicio no âmbito académico, mas através 
das áreas prioritárias identificadas no estudo, posteriormente 
na pratica foram implementadas medidas de melhoria continua, 
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culminando com validação cultural e linguística para o contexto 
português da escala Gugging Swallowing Screen (GUSS).

Resultados: Foram analisados na totalidade 90 processos 
clínicos. A concordância entre as revisoras, relativamente á 
classificação dos EA, através do índice de Kappa, demonstrou ser 
perfeita. Identificaram-se neste período 278 triggers, dos quais 
124 resultaram em EA. Constataram-se 62,6 EA por 1000 doentes 
dia, 137,8 EA por 100 admissões e em 31,1% dos casos, ocorreu 
um EA durante o internamento.

Conclusão: A metodologia GTT é uma ferramenta útil no estudo 
dos EA no contexto hospitalar, que permite identificar áreas prio-
ritárias para implementar  melhoria continua nas organizações 
de saúde. Mas para ter sensibilização para tal,  os profissionais 
de saúde, com vista a excelência do seu exercício, têm o dever 
de garantir uma atualização contínua dos seus conhecimentos 
tendo por base uma formação permanente.  Embora o conheci-
mento teórico e prático sejam distintos, é um facto que ambos 
são um todo integrado que requerem conhecimentos e compe-
tências. Isto é, quer seja em contexto académico, quer seja em 
contexto de local de trabalho, a busca pela melhoria da qua-
lidade, pela multifuncionalidade, pelo melhor e maior desem-
penho, levam a uma necessidade quase constante de formação. 
Esta vai permitir ampliar os seus conhecimentos, enquanto 
contexto académico, bem como do grupo de profissionais como 
equipa, enquanto formação em contexto de trabalho, renovando 
e sustentando os já existentes.

CRIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MODELO 
EXPERIMENTAL ANIMAL DO GÂNGLIO SENTINELA 
DA MAMA

Gabriela Valadas1, Daniel Cartucho1,2, Parra-Martin3, 
Silvério Cabrita4

1. Serviço Cirurgia II, CHUA U. Portimão

2. Algarve Biomedical Center (ABC), Faro, Portugal

3. Serviço de Anatomia Patológica, CHUA

4. Patologia Experimental – Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra

Introdução e Objectivo: São necessários modelos experi-
mentais para o estudo pré-clinico das multiplas questões que 
emergem da utilização generalizada do ganglio sentinela no 
tumor da mama. São necessário modelos em pequenos animais 
que permitam que grupos em estudos tenham números que 
atingam profundidade discriminadora das questões em análise. 
O objectivo deste trabalho é averiguar a exequibilidade da utili-
zação do azul patente no rato na criação de um modelo experi-
mental do gânglio sentinela da mama no pequeno animal.

Materiais e Métodos: Foram injectados submamilarmente 
0,2 ml de uma solução de azul patente V sodique Guerbet 2,5 
por cento, em diluição, num grupo de 10 ratos femea Wistar 
previamente anestesiados. O ensaio nos animais decorreu em 
decúbito dorsal sob anestesia geral por uma mistura de Ketalar® 
(cloridrato de cetamina na dose de 60 mg/Kg) mais Largactil® 
(Cloropromazina a 0.5% a 15 mg/Kg) administrada por via intra-
muscular e em condições de cirurgia limpa. Os animais na altura 
prévia à necrópsia foram sacrificados por excesso anestésico. 
Como decorre da anatomia do animal que tem 2 linhas de ma-
milos com 3 pares torácicos e 3 pares de mamilos abdominais, 
foram executadas por animal, quatro injecções sub-mamilares. 
Duas torácicas (direita e esquerda) e, da mesma forma, duas 
abdominais. Nesta distribuição foi assegurada a verificação 
equitativa dos 6 pares de mamilos. Após a colheita dos gânglios 
no rato estes foram referenciados na sua topografia anatómica 
de acordo com a nomenclatura estabelecida por Tilney. Os 
gânglios após processamento histológico foram verificados na 

sua natureza por anatomopatologista. O trabalho decorreu com 
respeito total pelas as normas relativas ao bem-estar animal e 
legislação existente.

Resultados: Nas mamas axilares o gânglio sentinela foi localizado 
em 95% dos casos. Foi localizado tanto na região axilar como na 
braquial. O gânglio não localizado nas 20 injecções submamilares 
correspondeu ao primeiro par que tem uma localização alta no 
animal. Na região inguinal foi localizado em 100% dos casos. 
Normalmente correspondia a um gânglio único. As características 
macroscópicas destes gânglios, desde tamanho, forma ou consis-
tência são largamente sobreponíveis aos encontrados no humano.

Conclusão: É possível a utilização do pequeno animal como 
o rato para a criação de um modelo experimental do gânglio 
sentinela. É necessária a caracterização do modelo por marca-
dores por imunocitoquímica dos gânglios e verificar por tumores 
induzidos a eventual metastização bem como outras analogias 
analogias com o Humano.

FATORES PREDITIVOS DE MORTALIDADE 
CARDIOVASCULAR EM DOENTES RENAIS 
CRÓNICOS - DIABÉTICOS TIPO 2

Filipa Brito Mendes1, Ana P Silva1,2, Nelson Tavares3, 
Patricia Guilherme3 , Pedro L Neves1

1. Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, Portugal

2. Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, Universidade do Algarve

3. Serviço de Patologia clinica, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, Portugal

Introdução: Ao longo do desenvolvimento do conhecimento re-
lativamente ao risco cardiovascular associado aos doentes renais 
crónicos, o FGF23 tem vindo a demonstrar a sua relevância nesta 
área. Pelo seu mecanismo de interacção no metabolismo mineral 
ósseo tem um papel importante nas calcificações vasculares e 
aterosclerose. Também a lipoproteína de baixa densidade oxi-
dada (LDLox), um marcador de stress oxidativo, está diretamente 
envolvida na lesão inicial e progressão de doenças ateroscle-
róticas pelo que estudos assumem-na como tendo um papel 
importante nas doenças cardiovasculares.

Objectivo: O nosso objectivo foi analisar quais os fatores de risco 
de mortalidade em doentes renais crónicos, diabéticos tipo 2.

Material e Métodos: Estudo observacional transversal, DRC es-
tádio 2-4, diabéticos tipo 2, seguidos em consulta de Nefrologia 
diabética entre 2010 e 2016. Foram considerados e avaliados 
os seguintes fatores: hemoglobina (Hb); cálcio (Ca); fósforo (Pi); 
produto cálcio-fósforo (CaxPi); taxa de filtração glomerular (TF-
Ge-CKD-Epi); paratormona (PTH); Índice de massa do ventrículo 
esquerdo (IMVE); pressão de pulso (PP);LDLox; FGF23; adipo-
nectina; HOMA-IR e Interleucina 6 (IL6). A análises estatística foi 
efectuada com recurso ao SPSS, utilizando o Teste t-student e a 
regressão de Cox para a avaliação da mortalidade. Significância 
estatística de p<0,05. 

Resultados: Foram incluídos 92 doentes (59% homens) com 
idade média de 63 anos e TFGe média de 42,2± 24,3ml/
min/1,73m2. Os doentes foram divididos em dois grupos de 
acordo com a mortalidade cardiovascular: G1 (morte cardio-
vascular, n=13) e G2 (sem morte cardiovascular, n=79). Quando 
comparados os dois grupos verificou-se que os doentes fale-
cidos por etiologia cardiovascular (G1) apresentaram níveis mais 
elevados de FGF23 (p<0,001); LDLox (p<0,001); PP (p<0,001); IL6 
(p=0,017); HOMA-IR (p=0,004); IMVE (p<0,001); CaxPi (p=0,40); 
PTH (p=0,001) e Pi (p=0,007) e níveis mais baixos de 25(OH)2D3 
(p<0,001) e adiponectina (p<0,001). Utilizada a regressão de Cox, 
quando ajustada para as variáveis LDLox; adiponectina; FGF23; 
PP; Vitamina D; complexo intima-média carotídeo; LDLox; IL6; 
IMVE; PTH; Pi; TFG; avaliação subjectiva global da nutrição (SGA) 
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e idade objectivou-se que apenas o FGF23 (HR= 1,007, p<0,001) 
e LDLox (HR= 1,059, p=0,025) apresentaram-se como factores de 
risco independente para na mortalidade cardiovascular.

Conclusão: Neste estudo observou-se que o FGF23 e o stress 
oxidativo (LDLox) podem ser considerados fatores preditivos de 
morte cardiovascular na população em causa. São necessários 
mais estudos para melhor caracterização do papel destas subs-
tâncias bem como a sua eventual aplicação na prática clinica.

CORRELATION BETWEEN CHANGE IN QRS 
DURATION AND RESPONSIVENESS IN PATIENTS 
WITH HEART FAILURE AND CRT DEVICE.

João Pedro de Sousa Bispo

Introduction: Prediction of responsiveness to cardiac resyn-
chronization therapy (CRT) in heart failure patients remains a 
challenge. This study intends to determine whether the degree 
of change in QRS duration is a good predictor of responsiveness 
and lower mortality.

Methods: Retrospective study of a group of patients with heart 
failure that have CRT device. QRS duration change was calculated 
from pre- and post-implantation 12-lead ECG, and correlated 
with LVEF and symptom improvement, all-cause mortality and 
all-cause hospitalization. 

Results: A total of 55 patients were included, 38 (69,1%) were 
male, and average age was 67,0 ± 15,5 years. Follow-up was 25,1 
± 17,8 months. Most common diagnosis were dilated cardiomy-
opathy in 28 (50,9%) patients and ischemic cardiopathy in 20 
(36,4%). Previously to implantation, QRS duration was 170,5 ± 
24,2 msec, 23 (42,9%) patients were in NYHA classification of 3 
or 4, and average LVEF was 27,5% ± 6,2. The device implanted 
was a CRT-D in 44 (80,0%) cases. After implantation, there was a 
significant decrease in QRS duration (170,5 ± 24,2 vs 139,2 ± 24,3 
msec, p-value <0,001), in NYHA classification (42,9% in NYHA III 
or IV vs 18%, p-value <0,001) and a significant increase in LVEF 
(27,5 ± 6,2 vs 42,6 ± 14,2, p-value < 0,001). There was no direct 
correlation between degree in decrease of QRS duration and 
increase in LVEF (Pearson correlation=0,072, p-value=0,63).

A total of 13 (23,6%) patients were hospitalized and 10 (18,2%) 
patients died during follow-up. There was a non-significant 
trend towards lower QRS duration change among patients that 
died (16,9 ± 28,8 vs 35,3 ± 27,4, p-value=0,051). There was no 
difference between hospitalization status (23,1 ± 28,7 vs 34,5 ± 
28,1, p-value=0,71). In the composite end-point of hospitaliza-
tion and mortality, there was a significantly lower QRS duration 
change in patients that had an event (19,3 ± 29,9 vs 36,5 ± 26,8, 
p-value=0,045).

Conclusion: Change in QRS duration had no correlation with less 
symptoms and higher LVEF after device implantation. A higher 
QRS duration change showed a non-significant trend towards 
lower all-cause mortality, and a significant reduction in a compo-
site end-point of all-cause mortality and hospitalization.

RITMO DE PACEMAKER EM DOENTES 
INTERNADOS POR SÍNDROME CORONÁRIO 
AGUDO - INFLUENCIA A NOSSA ABORDAGEM?

João Pedro de Sousa Bispo

Introdução: As novas guidelines de EAMCST referem pela pri-
meira vez doentes com ritmo de pacemaker, indicando que deve 
ser considerado reperfusão emergente no contexto clínico apro-
priado. Pretende-se estudar o impacto do ritmo de pacemaker na 
estratégia terapêutica e no prognóstico dos doentes com SCA.

Métodos: Estudo retrospetivo de uma base de dados de doentes 
SCA que se apresentaram entre 2010 e 2016 no nosso hospital. 
Estuda-se as características basais, estratégia terapêutica e prog-
nostico a 1 ano dos doentes com ritmo de pacemaker, comparati-
vamente com os restantes doentes em análise uni e multivariada.

Resultados: Em 3300 doentes com SCA, 26 apresentaram-se com 
ritmo de pacemaker, 14 (53,8%) do sexo masculino com de idade 
79,9 +/- 10,4 anos. O diagnóstico da admissão foi de EAM de loca-
lização indeterminada em 15, EAMSST em 7 e EAMCST em 4.

Na análise univariada, estes doentes são mais velhos (p<0,001), 
menos frequentemente fumadores (p=0,003), mas mais fre-
quentemente hipertensos (p=0,001), diabéticos (p=0,049), com 
antecedentes de EAM (p=0,04), de CABG (p=0,001), doença 
valvular (p=0,024), AVC (p<0,001), DAP (p<0,001). Durante o 
internamento foram menos frequentemente medicados com 
AAS (p=0,009), inibidores GP (p=0,014), mas mais medicados 
com nitratos (p=0,001), antagonistas da aldosterona (p=0,003), 
diuréticos (p<0,001), amiodarona (p=0,001).

Estes doentes foram menos submetidos a coronariografia 
(p<0,001) e angioplastia (p=0,005). Em internamento tinham 
FEVE inferior (FEVE = 47,0 +/- 15,0%, p=0,005). Não houve dife-
rença na mortalidade intra-hospitalar.

À alta são menos medicados com AAS (p=0,001), clopidogrel 
(p=0,028), mais medicados com varfarina (p=0,04), outros hipo-
coagulantes (p=0,024), nitratos (p=0,027), antagonistas da aldos-
terona (p=0,009), diuréticos (p<0,001), amiodarona (p<0,001). 
No follow-up a 1 ano, a mortalidade nestes doentes foi superior 
(p=0,029), e a taxa de re-internamento teve tendência a ser 
superior (p=0,05).

No entanto, ritmo de pacemaker à admissão não foi preditor inde-
pendente de mortalidade a 1 ano ou reinternamento hospitalar.

Conclusões: Doentes com SCA e ritmo de pacemaker à 
admissão, tiveram pior prognóstico a longo prazo na nossa 
população. Tal deveu-se provavelmente a vários fatores, nomea-
damente serem mais idosos, com mais co-morbilidades prévias, 
pelo que são menos frequentemente submetidos a coronario-
grafia e angioplastia. Durante o internamento e à data de alta, 
são menos frequentemente medicados com antiagregantes, o 
que também pode contribuir para o pior prognóstico.

DOR TORÁCICA NO PÓS OPERATÓRIO DE 
CIRURGIA NÃO-TORÁCICA

Miguel Jacob

Anualmente, cerca de 200 milhões de pessoas são sujeitas a ci-
rurgias major não torácica, a nível mundial. Sabe-se que doentes 
com diagnóstico de doença das artérias coronárias (DAC) ou 
com fatores de risco (30% de todos os doentes anestesiados, 
apresentam pelo menos um fator de risco para DAC) têm um 
risco > 4% de desenvolverem enfarte agudo do miocárdio (EAM) 
no perioperatório ou outras complicações cardíacas major.

Assim, apesar de grandes avanços tecnológicos e de monitori-
zação dos doentes, a morbimortalidade no pós-cirurgico con-
tinua considerável, podendo atingir cerca de 2% dos doentes nos 
primeiros 30 dias, e metade dessas mortes devem-se a eventos 
cardiovasculares adversos.

Reconhecer um evento cardiovascular no pós-operatório ime-
diato é difícil. Os sintomas típicos estão geralmente mascarados 
devido à forte analgesia, e as alterações eletrocardiográficas 
podem ser subtis ou transitórias. Além disso, o valor diagnóstico 
dos marcadores de lesão cardíaca, como a troponina cardíaca, a 
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CK e CK-MB permanece controverso no período pós operatório, 
uma vez que fatores como o dano do músculo esquelético, infla-
mação e insuficiência renal interferem com os seus níveis séricos.

Clinicamente, sabe-se que a dor torácica no pós-operatório de ci-
rurgia não torácica tem um diagnóstico diferencial extenso e com-
plexo, variando desde etiologia músculo-esquelética até patologia 
cardiovascular com potencial risco de vida. Torna-se, assim, crucial 
efetuar um diagnóstico o mais rapidamente possível.

Na Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos do Bloco Operatório do 
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que se encontra em 
pleno processo de Acreditação, os doentes são acompanhados 
por uma equipa treinada que presta cuidados e monitorização 
apertada. Ainda assim, pelas particularidades acima descritas, 
a existência de linhas orientadoras é uma maisvalia, e a padro-
nização da atuação em caso de dor torácica permite optimizar 
cuidados, tornar a assistência mais eficaz e melhorar outcomes.

O Serviço de Anestesiologia deste Centro Hospitalar, em cola-
boração com o Serviço de Cardiologia, elaborou o protocolo 
de atuação em caso de dor torácica, no âmbito do processo de 
Acreditação do Bloco Operatório, tendo em conta as evidências 
científicas e as boas práticas destes serviços.

IMPACTO DAS NOVAS DROGAS NO TRATAMENTO 
DO MIELOMA MÚLTIPLO DO IDOSO EM 
PORTUGAL - ESTUDO RETROSPECTIVO 
MULTICENTRICO

Ana Macedo

Introdução: O Mieloma Múltiplo é a segunda neoplasia hema-
tológica mais frequente e afecta, maioritariamente, população 
idosa, sendo que, cerca de 2/3 têm idade superior a 65 anos. 
As novas terapêuticas e o alargamento da idade para candi-
datos a Transplante de Progenitores Hematopoiéticos tem 
melhorado o prognóstico e a qualidade de vida destes doentes. 
Mas, para os idosos, devido à sua complexidade em termos de 
comorbilidades e fragilidades, continua a não haver protocolos 
e recomendações pelo que a estratégia terapêutica para cada 
doente fica ao critério do médico.  No sentido de conhecer a 
realidade portuguesa, o Grupo Português do Mieloma Múltiplo 
da Sociedade Portuguesa de Hematologia, do qual faz parte o 
Serviço de Hematologia do CHUA, propôs-se realizar um estudo 
para caracterizar o tratamento destes doentes em Portugal.

Objectivo: Conhecer a práctica clínica na realidade portuguesa 
do tratamento do Mieloma Múltiplo no idoso e caracterizar as 
principais alternativas terapêuticas.

Metodologia: Estudo observacional, retrospectivo, multicên-
trico, em doentes com Mieloma Múltiplo sintomático e idade 
≥75 anos no início do tratamento de 1ª linha, que tenha ocorrido 
entre Janeiro de 2009 e Junho de 2015. Foram avaliados os 
seguintes parâmetros: protocolo de tratamento (baseado em 
alquilante-QT, Bortezomib-PBB ou Talidomida-PBT), resposta à 
primeira linha (R1L), tempo até à segunda linha (T2L), sobrevi-
vência livre de eventos (SLE), sobrevivência global (SG).

Resultados: Foram incluídos 386 doentes de 12 Centros de 
Hematologia, representando toda a geografia de Portugal, 
incluindo as ilhas. A mediana de linhas de tratamento foi 1. Com 
mediana de seguimento de 23,5 meses, 43% estão vivos. As 
opções terapêuticas foram PBB em 31% dos doentes, PBT em 
17% e QT em 38%. No período do estudo, entre 2009 e 2016, a 
introdução paulatina de novos agentes foi alterando as decisões 
terapêuticas, verificando-se uma diminuição na utilização de 

QT (de 55% dos doentes em 2009 para 30% em 2016) e de PBT 
(de 31% para 10%). Em contrapartida, os PBB passaram a ser 
a opção escolhida em mais de metade dos doentes. A R1L e a 
mediana do T2L nos grupos PBB/PBT/QT foi de 80%/69%/48% 
(p<0,001) e 24,5/21,4/25,4 meses (p=0,889), respectivamente. 
A SLE nos mesmos grupos foi, respectivamente, 14,2/13,9/14,8 
meses (p=0,420) e a SG foi de 36,5/29,5/25,3 meses (p=0,088). A 
segunda linha de tratamento foi iniciada em 156 doentes (40%). 
As opções basearam-se em QT (31%), Lenalidomida (19%), PBB 
(18%) e PBT (17%).

Conclusões: Apesar da heterogeneidade dos resultados e das 
limitações de um estudo retropectivo, trata-se de dados da vida 
real que reflectem a práctica clínica em Portugal durante um 
período de mudança de estratégias motivada pela introdução de 
fármacos mais potentes. A utilização de novos agentes terapêu-
ticos beneficiou os doentes idosos no sentido de obtenção de 
melhores taxas de resposta mas não se verificou vantagem em 
relação a SLE. Os doentes tratados com PBB obtiveram melhores 
respostas e maior SG.

DEPOIS DO DIAGNÓSTICO – APRESENTAÇÃO 
DO HOSPITAL DE DIA DE PSIQUIATRIA E 
REABILITAÇÃO DA UNIDADE DE PORTIMÃO DO 
CHUA

Ana Catarina Pinho, Ana Filipa Amorim, Hugo Bastos, 
Maria do Carmo Cruz

Serviço de Psiquiatria da Unidade de Portimão do CHUA

Objectivos: Apresentação do Hospital de Dia de Psiquiatria e 
Reabilitação da Unidade de Portimão do Centro Hospitalar e 
Universitário do Algarve, de forma a sensibilizar os restantes 
profissionais de saúde e a comunidade científica no geral para a 
importância do mesmo como parte integrante do tratamento de 
doentes com patologia psiquiátrica. 

Métodos: Neste trabalho, é efectuada uma breve introdução 
histórica relativa à existência dos Hospitais de Dia, apresentado 
um resumo dos objectivos gerais e específicos e as particulari-
dades desta modalidade de tratamento assim como o programa 
de intervenção terapêutica com descrição das diferentes activi-
dades realizadas com vista a optimizar o tratamento dos doentes 
abrangidos pelo mesmo. 

Resultados: Tendo como ponto de partida a descrição do 
programa de intervenção terapêutica, é-nos possível propor-
cionar uma reflexão acerca das necessidades dos doentes com 
patologia psiquiátrica e verificar a eficácia deste programa em 
melhorar a qualidade de vida dos mesmos, tendo sempre em 
conta os objectivos do Hospital de Dia. Deste modo, procuramos 
apresentar e descrever o impacto que este tipo de intervenção 
tem no dia-a-dia dos doentes e das suas famílias, promovendo 
um tratamento mais estável e uma abordagem mais completa 
das diferentes patologias do foro psiquiátrico. 

Conclusão: O Hospital de Dia mostra-se uma mais valia como 
forma de terapêutica eficaz e complementar às restantes tera-
pêuticas instituídas, permitindo a reabilitação do doente do foro 
psiquiátrico e a sua reintegração socio-laboral, de forma a dimi-
nuir o impacto que a patologia poderá ter quer na qualidade de 
vida dos próprios doentes como na dos respectivos cuidadores. 
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VALIDAÇÃO DE MODELO PREDITIVO DE 
TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA NOS PACIENTES 
ONCOLÓGICOS IDOSOS PORTUGUESES

André Filipe Oliveira

Introdução: A doença oncológica em Portugal continua a ser 
das principais doenças, com um crescimento progressivo do 
número de novos casos anuais, e um aumento da idade média 
da população afectada. Aproximadamente 60% de todos os 
cancros e 70% da mortalidade ligada ao cancro ocorre nos indi-
víduos com mais de 65 anos de idade. A quimioterapia continua 
a ser um componente essencial, universalmente estabelecido, 
no tratamento do cancro. Os métodos actuais de avaliação do 
estado de desempenho não abordam a diversidade de situações 
de saúde da população com doença oncológica mais idosa.

Objetivos: Determinar a utilidade de uma avaliação geriátrica na pre-
visão de toxicidade à quimioterapia e validar externamente o modelo 
preditivo numa coorte independente de idosos portugueses.

Métodos: Estudo longitudinal, exploratório, prospectivo com 
inclusão de doentes com idade igual ou superior 65 anos, 
diagnóstico de doença oncológica e propostos para realizar 
quimioterapia sistémica. Os pacientes serão categorizados com 
risco de toxicidade baixo, intermédio ou alto, conforme o score 
de risco do modelo preditivo disponível em www.mycarg.org/
Chemo_Toxicity_Calculator. Parâmetros a serem colhidos no 
momento do início da quimioterapia: idade do paciente, tipo de 
cancro, dose de quimioterapia planeada, número previsto de 
fármacos quimioterápicos, hemoglobina, depuração da creati-
nina, bem como questionário PREDIQT que inclui as questões: 1. 
Ouve bem (mesmo que use aparelho auditivo)? [Excelente; Bem; 
Razoável; Mal; Totalmente surdo(a)] 2. Caiu ou deu alguma queda 
nos últimos 6 meses? (Sim, uma ou mais quedas; Nenhuma.) 3. 
Consegue tomar os seus medicamentos sozinho? (Não consigo; 
Sim, com ajuda (se me prepararem e/ou lembrarem de tomar); 
Sim, consigo sem ajuda.) 4. Será que a sua saúde o limita a andar 
um quarteirão? (Sim, limita muito; Sim, limita pouco; Não, não li-
mita nada. 5. Durante as últimas 4 semanas, até que ponto é que 
a sua saúde física ou problemas emocionais limitaram a sua ac-
tividade social (tal como visitar amigos ou familiares próximos)? 
(Sempre; A maior parte do tempo; Algum tempo; Pouco tempo; 
Nunca.) As taxas de toxicidade de grau 3 a 5 observadas entre os 
grupos irão ser comparadas utilizando um teste qui-quadrado 
de proporções. Esta distribuição da toxicidade nos diferentes 
grupos de risco irá ser comparada com a capacidade do KPS e 
ECOG de preverem toxicidades. Irá ser avaliada a validade do 
modelo através da composição das curvas de características 
de funcionamento do receptor (ROC) e do cálculo da área sob 
a curva (também conhecida como estatística C) para o modelo 
preditivo. Todas as análises serão realizadas no programa IBM 
SPSS v22. Todos os testes serão bilaterais e um valor de P de 0,05 
será considerado estatisticamente significativo.

Resultados/Conclusões: O estudo foi aprovado pelo Conselho 
de Administração e Comissão de Ética do Centro 

NEUTROPENIA FEBRIL - CONCORDÂNCIA DE 
PROTOCOLO NA PRÁTICA CLÍNICA 

Introdução: A Neutropenia Febril (NF) é uma urgência oncoló-
gica definida como febre (temperatura oral superior a 38,3 ºC) e 
contagem de neutrófilos <500/mm3 ou entre 500 e 1.000/mm3 
com provável diminuição nos dias seguintes. Representa uma 
das complicações mais comuns decorrente da quimioterapia 
(QT). Os seus sinais e sintomas podem ser mínimos ou ausentes. 
A NF é responsável por uma morbidade considerável, pois 20% a 
30% dos pacientes apresentam complicações que requerem in-
ternamento, com mortalidade hospitalar global a rondar os 10%. 

Objetivo: Avaliar e analisar a abordagem inicial aos doentes com 
NF no Hospital de Dia (HD) Oncologia, serviço de atendimento 
não programado (SANP) e urgência. Comparar procedimentos 
efetuados nestes utentes com o protocolo de diagnóstico e 
tratamento em vigor na instituição (2.2015). 

Material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, com 
consulta dos processos dos doentes que recorreram ao SANP, 
HD, urgência e internamento Serviço de Oncologia, com o 
diagnóstico de NF e patologia oncológica sob QT, durante um 
período de 3 meses. Foram incluídos doentes com diagnóstico 
assumido pelo médico assistente, N <500 com febre, N <1000 e 
> 500, com febre e descida espectável nos 7 dias seguintes. 

Resultados: No período estudado, ocorreram 21 episódios 
(19 doentes) todos com tumores sólidos. As localizações mais 
frequentes foram pulmão (23%), mama (19%) e cólon (17%). 61% 
dos doentes apresentavam neoplasia em estadio IV. Cerca de 
metade desenvolveu NF após 1º ciclo de QT. 52% eram do gé-
nero masculino, com idade média de 66,2 anos (36-86). A febre 
foi objectivada à admissão em 89% dos doentes. Em termos 
de foco infeccioso o mais frequente foi a febre sem foco (42%) 
seguido de respiratório, pele e urinário. O MASCC foi descrito 
em 20% dos casos. A 1ª toma de antibioterapia foi realizada no 
SANP em 30% dos casos, na urgência em 65% e no HDia em 
10%. O internamento foi realizado em 11 doentes com uma me-
diana de 13 dias de internamento. 8 doentes realizaram terapêu-
tica em ambulatório, com 3 ficando internados à posteriori por 
NF. A antibioterapia realizada foi Amoxicilina-ác.clavulânico com 
ciprofloxacina em 10 doentes (3 internados), Amoxicilina- ác.
clavulânico em 4 (1 internado), Piperacilina-tazobactam em 6 e 
Meropenem realizado num único doente. Realizaram tratamento 
com G-CSF 60% dos doentes (N<500). Não se verificou nenhum 
óbito. A concordância total entre práctica clínica e o protocolo 
de serviço foi de 17/21 (81%). 

Discussão/conclusão: Nem todos os utentes iniciaram antibio-
terapia no SANP, podendo dever-se a questões logísticas. A des-
crição do MASCC no registo clínico seria ideal para argumentar 
a decisão terapêutica, porém não alterando a atitude. Não se 
verificaram óbitos nem casos de internamentos em cuidados 
intensivos. Achamos contudo, a utilização em excesso dos G-CSF. 
Esta análise demonstra que doentes com patologia oncoló-
gica em estadio avançado são propensos à neutropenia severa 
decorrente da QT. Esta análise serviu com o intuito de averiguar 
e melhorar a nossa abordagem na NF. Os protocolos podem 
melhorar a consistência dos cuidados. 

PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA A 
HIPERTENSÃO ARTERIAL EM UTENTES ADULTOS 
QUE FREQUENTAM AS CONSULTAS EXTERNAS NA 
UNIDADE DE PORTIMÃO DO CENTRO HOSPITALAR 
DO ALGARVE 

Fabiana Duarte1, Helena Loureiro2, Ana Paula Alves3, 
Clara Rocha4, Luísa Geada5

1. Nutricionista estagiária à Ordem dos Nutricionistas 

2. Professora adjunta da licenciatura de Dietética e Nutrição da Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Coimbra 

3. Nutricionista Mestre da Unidade de Portimão do Centro Hospitalar do Algarve 

4. Professora Doutora da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 

5. Nutricionista da Unidade de Portimão do Centro Hospitalar do Algarve 
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Objetivos: Determinar a prevalência de fatores de risco para a 
HTA e a associação entre estes em utentes adultos, assim como 
averiguar a relação da prevalência de HTA com cada fator de 
risco considerado. 

Metodologia: Estudo epidemiológico observacional, descritivo 
e transversal, numa amostra de conveniência de utentes adultos 
de ambos os géneros que frequentaram as consultas externas 
de nutrição na Unidade de Portimão do Centro Hospitalar do 
Algarve. A informação referente a hábitos comportamentais e ao 
diagnóstico de HTA e diabetes mellitus (DM) foi obtida através 
da administração indireta de um questionário estruturado. Pro-
cedeu-se também à avaliação dos parâmetros antropométricos 
(estatura, peso e perímetro da cintura (PC)). 

Resultados: Foram incluídos 62 utentes (59,7% do sexo feminino 
e 40,3% do sexo masculino) hipertensos e normotensos, os quais 
apresentavam uma idade média de 59,4 ± 11,0 e 51,0 ± 16,0 
anos, respetivamente. Registou-se uma prevalência de HTA de 
54,8%, superior no sexo feminino (56,8 versus 52,0%, p > 0,05). 
A inatividade física, o tabagismo, o alcoolismo, a DM e a fraca 
adesão à dieta mediterrânica não revelaram associação estatisti-
camente significativa com a prevalência de HTA. 

Conclusões: A prevalência de HTA na amostra estudada foi elevada. 
Dos fatores avaliados, somente o índice de massa corporal (IMC) e 
o PC se associaram de forma significativa à prevalência de HTA.  

ABCESSO ORBITÁRIO COMO COMPLICAÇÃO DE 
RINOSSINUSITE AGUDA

César Anjo2 ; Rita Peça1 ; Vânia Henriques2 ; Ilídio Gonçalves3

1 - Mestrado Integrado em Medicina, Universidade do Algarve, Faro, Portugal

2 - Assistente Hospitalar do Serviço de Otorrinolaringologia, Centro Hospitalar Universi-
tário do Algarve

3 – Diretor do Serviço de Otorrinolaringologia, Centro Hospitalar Universitário do Algarve

Introdução: De acordo com a European Position Paper on 
Rhinosinusitis (EPOS) a rinossinusite aguda (RSA) é definida por 
um quadro com mais de 5 dias de evolução de obstrução nasal 
com rinorreia e pressão facial/hipósmia distinguindo-a de um 
fenómeno gripal por agravamento ou manutenção de sinto-
matologia; considerando-se o limite temporal de 12 semanas o 
factor que a distingue de rinossinusite crónica. Na maioria dos 
casos  o tratamento com antibioterapia oral permite a resolução 
do quadro sem complicações. 

As complicações de RSA podem ser divididas em orbitárias, in-
tracranianas e ósseas. A sua incidência é estimada a 1 por 36000 
episódios de RSA em adultos, frequência que se eleva nos casos 
pediátricos.  Nas complicações orbitárias utiliza-se a classificação 
de Chandler designando o tipo III – abcesso subperiósteo e o 
tipo IV – abcesso orbitário. Na complicação orbitária da RSA a 
terapêutica inicial poderá ser conservadora com antibioterapia 
endovenosa, contudo a manutenção ou agravamento implica a 
drenagem cirúrgica. É importante a avaliação por oftalmologia 
dado o risco de compromisso do nervo óptico. 

Material e métodos: Apresentação de caso clínico de um doente 
que recorreu ao serviço de urgência ORL do CHUA, e revisão de 
literatura relativa às complicações de rinossinusite aguda.

Resultados: Doente do sexo masculino de 44 anos que recorreu 
ao serviço de urgência ORL com história de plenitude facial 
direita e rinorreia mucopurulenta associada a edema orbitário 
e proptose à direita. A tomografia computorizada identificou 
espessamento da mucosa a nível dos seios maxilar, etmoidal 
e frontal direito associado a edema de tecidos moles a nível 
orbitário direito, coexistindo bolhas de ar na vertente superior e 
anterior.  O doente embora referisse sensibilidade a nível ocular 

negou alterações de acuidade visual ou alterações visuais cromá-
ticas. O doente foi submetido no mesmo dia a descompressão 
orbitária com cantotomia lateral e a cirurgia endoscópica nasos-
sinusal. Durante o internamento houve melhoria clínica gradual 
tendo posteriormente alta. Apresenta seguimento em consulta 
externa ORL.

Conclusão: A rinossinusite aguda complicada deve ser pronta-
mente identificada, devendo ser instituído tratamento dirigido 
consoante o caso clínico. O agravamento da situação pode levar 
a compromisso ocular e em situações mais graves a trombose do 
seio cavernoso ou mesmo a risco de vida e morte.

GUIDELINES 2018 - ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL ISQUÉMICO

Marlene Pereira

Objetivo: exploração das novas guidelines sobre o Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) isquémico publicadas este ano pela 
American Heart Association/American Stroke Association.

Metodologia: proceder leitura e interpretação do documento 
original “Guidelines for the Early Management of Patients With 
Acute Ischemic Stroke. A Guideline for Healthcare Professionals 
From the American Heart Association/American Stroke Asso-
ciation” que vem emanar diretrizes de atuação e de gestão do 
doente com AVC isquémico, substituindo as anteriores de 2013 
e as atualizações subsequentes. Este documento vem rever 
algumas das diretrizes, alterando por vezes a classe de recomen-
dação ou o nível de evidência das mesmas, assim como originar 
novas diretrizes de gestão do doente com AVC isquémico.

Resultados: Este documento aqui explorado teve como objetivo 
o fornecimento de um conjunto completo de recomendações 
atualizadas para profissionais de saúde que podem prestar 
cuidados a adultos com AVC isquémico. Os resultados obtidos 
por este grupo de trabalho particularizam atendimento pré-hos-
pitalar, avaliação urgente e de emergência e tratamento com 
terapias intravenosas e intra-arteriais e gestão intra-hospitalar, 
incluindo medidas de prevenção secundária adequadamente 
instituídas nas primeiras 2 semanas. As diretrizes suportam o 
conceito abrangente de sistemas de cuidados de AVC tanto nas 
configurações pré-hospitalares quanto hospitalares. As diretrizes 
originadas neste documento ficaram divididas em quatro grandes 
grupos: “Gestão Pré-hospitalar do doente com AVC isquémico 
e os Sistemas de Cuidados”, “Avaliação e tratamento de Emer-
gência”, “Cuidados gerais de suporte e tratamento de emergência” 
e “Gestão Hospitalar do AVC isquémico: cuidados gerais de 
suporte”. Pareceu-nos pertinente, enquanto profissionais de saúde 
a exercer funções em meios do pré-hospitalar, abordar a temática, 
já que em Portugal e de acordo com Relatório “Portugal: Doenças 
Cérebro-Cardiovasculares em números – 2015” elaborado pela 
Direcção Geral de Saúde no ano de 2016, “dentro das doenças do 
aparelho circulatório, a taxa de mortalidade por doenças cerebro-
vasculares é continuadamente superior à das doenças isquémicas 
do coração (incluindo o enfarte agudo do miocárdio). Esta pro-
porção é inversa da verificada na maioria dos países europeus e 
mesmo mediterrânicos, por razões não completamente esclare-
cidas” (DGS, 2016; p. 76), e deste modo podermos contribuir para 
que esta tendência se inverta e que a nossa atuação enquanto 
profissionais de saúde seja realizada com base nas mais atuais 
recomendações e evidências científicas.

Conclusões: As directrizes foram construídas com base nas 
melhores evidências atualmente disponíveis. Há ainda muitas 
pesquisas que devem ser feitas, para que sejam produzidas 
evidências de alta qualidade, de forma a que todos os profissio-
nais de saúde e instituições consigam providenciar os melhores 
cuidados aos doentes com AVC isquémico.
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CONSEGUIRÁ O CIRURGIÃO  TORNAR-SE 
INDEPENDENTE DO GASTROENTEROLOGISTA ? 
AVALIAÇÃO INTRAOPERATÓRIA DO LÚMEN COLO-
RECTAL – UM MÉTODO INOVADOR.

M. Cunha, J. Rachadell, E. Amorim

Serviço de Cirurgia II, CHUA U. Portimão

Introdução: A rectosigmoidoscopia intraoperatória é uma va-
lência cada vez menos usada pela maioria dos Cirurgiões devido 
à lacuna de formação nesta área e à associação óbvia desta 
técnica com a Gastrenterologia. 

Objectivo: Dar a conhecer uma técnica inovadora de avaliação 
intraoperatória do lúmen do cólon sigmoide e reto.

Material e Métodos: Estudo observacional (2015-2017) dos 
doentes submetidos a cirurgia coloretal pelo grupo de Cirurgia 
Coloretal do Centro Hospitalar. Verificados os casos em que 
houve necessidade de avaliação intraluminal intraoperatória com 
a seguinte técnica: Introdução de um trocar de laparoscopia de 
12 mm através do canal anal sem recurso a qualquer outra porta 
trans-anal; criado o respectivo pneumo-recto; utilizada câmara 
de laparoscopia para visualização do lúmen intestinal. Estatística: 
Análise descritiva e de frequências.

Resultados: Realizadas 352 cirurgias colo-rectais major (40,1% 
colón esquerdo e recto). De referir 8 casos de tumores/pólipos 
não tatuados e não palpáveis intraoperatoriamente. O recurso à 
referida técnica permitiu a avaliação da localização destas lesões 
em 100% dos casos. 

Paralelamente este procedimento possibilitou a confirmação das 
margens de ressecção em casos de dúvida (n=3), realização de 
teste de patência da anastomose colo-rectal (n=26) e identifi-
cação de local de perfuração cólica (n=1).

Discussão / Conclusão: Este método permite a observação do 
lúmen colo-rectal com dispositivos acessíveis em qualquer bloco 
operatório e familiares a qualquer cirurgião, sem a obrigatoriedade 
da presença de um Gastrenterologista durante o ato cirúrgico.

De acordo com o conhecimento dos autores este será o primeiro 
trabalho a descrever esta técnica.

ESTUDO DOS FENÓMENOS DE MASS GATHERING

Filomena Horta Correia

Assistente Graduada Sénior de Saúde Pública - ARS Algarve, UALG

Introdução e Objectivos: Os fenómenos de massas ou mass 
gathering (MG), constituem um desafio e uma oportunidade 
para os serviços de saúde nas áreas da emergência e da saúde 
pública, pelo impacto na afluência às urgências e pelo risco de 
propagação de doenças infecto contagiosas e probabilidade de 
ocorrência de situações de terrorismo.

A análise de eventos como a Semana Académica (SA) e a 
Concentração de Motos de Faro (CMF), permite caracterizar a 
sua evolução e perfil, no que respeita á idade, sexo e motivo de 
atendimento nos serviços de emergência, de modo a adequar os 
serviços de saúde a situações de MG.

Metodologia: Através de um estudo observacional, rectrospec-
tivo, longitudional, analisaram-se os dados demográficos, diag-
nósticos, taxa de utilização dos serviços de saúde do evento e 
de referenciação hospitalar presentes de todos os atendimentos 
efectuados pelos serviços de emergência da Cruz Vermelha 

Portuguesa de Faro para apoio médico à SA e à CMF de 2011 a 
2015, através da estatística descritiva, teste de independência do 
qui quadrado e o do teste T à igualdade de médias.

Resultados: Os resultados obtidos evidenciaram uma taxa de 
atendimento seis vezes superior na CMF do que na SA, com três 
vezes menos transferências hospitalares. A idade média dos 
participantes é diferente, mais jovem o público da SA (p<0,001) 
e existe evidência de associação entre o sexo dos participantes 
atendidos e o evento em causa para qualquer nível de signifi-
cância. O principal motivo de atendimento é diferente nos dois 
casos, pois o diagnóstico “feridas” corresponde à maior percen-
tagem de atendimentos na CMF e o diagnóstico “intoxicações 
alcoólicas” na SA. A análise do diagnóstico principal “feridas” em 
relação à idade e sexo, revela não existir evidencia de igualdade 
das médias de idades entre os dois eventos p<0.00, nem evi-
dencia da associação entre sexo e evento p=0.190.

Conclusões: As conclusões do presente estudo basearam-se 
na análise de duas situações de MG que ocorrem anualmente 
em Faro no Algarve, a CMF e a SA, durante o período de tempo 
de 2011 a 2015. Existe evidência de que os eventos de MG são 
diferentes no que diz respeito á idade e sexo e nos motivos/
diagnósticos dos participantes que ocorrem aos serviços 
médicos no local. Os fenómenos de MG diferem entre si e os 
meios e envolver devem ser adequados ás suas características e 
especificidades, pois o tipo de evento condiciona o planeamento 
e resposta dos serviços de saúde que será diferente de acordo 
com o perfil de cada uma das situações.

Palavras Chave: Mass Gathering, emergência, planeamento, 
saúde pública

Referências: 

– Arbon, P. ; - Mass-Gathering Medicine: A Review of the Evidence and Future Directions 
for Research. Prehospital Disaster Medicine (2007);22(2):131-135; Leiva CA. Assis-
tencia Sanitaria a multiples victimas y catástrofes. Sevilla. SAMU; 2012; Leonard, R.; 
Locho-Donou, S . ; [et al.] : - Mass Gathering medicine: event factors predicting patient 
presentation rates. (2016) Internal and Emergency Medicine, On line First - Springer 
pp1-8. ; McCloskey B, Endericks T. Learning from London 2012: a practical guide to 
public health and mass gatherings. London: Health Protection Agency; 2013 [cited 2014 
Sep 24].; Ranse, J. ;Hutton, A. ; -Minimum Data Set for Mass-Gathering Health Research 
and Evaluatio: A Discussion Paper. Prehospital and Disaster Medicine, (2012) ;volume 
27, number (6):543-550.; World Health Organization. Communicable disease alert and 
response for mass gatherings: key considerations. Geneva: World Health Organization; 
2008 [cited 2014 Sep 24].

SIMULAÇÃO EM MEDICINA DE CATÁSTROFE – 
“MONET OBLECTANDO”

Filomena Horta Correia

Assistente Graduada Sénior de Saúde Pública - ARS Algarve, UALG

Introdução e objectivos: O Ensino da Medicina, não contempla 
geralmente a disciplina da Medicina de Catástrofe (MC). A 
organização e gestão dos serviços de saúde em situações de ca-
tástrofe e a actuação dos seus profissionais, deve incluir o treino 
das equipas na organização e actuação no terreno e na tomada 
de decisões correctas, oportunas e de forma estruturada1,3. A 
formação dos profissionais de saúde, nesta área tem como ob-
jectivo a aquisição de conhecimentos e competências em MC2.

Metodologia: Utilização de exercício inicial (role play) para ava-
liação de conhecimentos e competências; formação de equipas 
de 6 formandos por instrutor, introdução expositiva ao tema e 
realização bancas práticas de simulação com maquetes. Ava-
liação prática das bancas e exercício final de avaliação da aqui-
sição de conhecimentos e competências (role play). A avaliação 
da progressão efectua-se pela medição dos “outcames” que 
levam a uma resposta efectiva através de uma grelha de compe-
tências em seis áreas de acordo com a literatura internacional.
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Resultados: Em todas as formações, verificou-se um aumento 
na aquisição de competências para situações de catástrofe, no-
meadamente na organização e gestão dos serviços de saúde, na 
implementação de meios no terreno, na liderança, no trabalho 
em equipa e na comunicação entre todos os intervenientes.

Discussão e Conclusões: As metodologias de ensino parti-
cipativas, interactivas e por vezes lúdicas, com possibilidade 
de repetição de exercícios, permitem uma maior retenção e 
rapidez na aquisição de conhecimentos e competências em MC. 
Verificou-se uma boa aceitação dos formandos á metodologia 
utilizada. O treino de competências em MC em situações reais, 
coloca alguns problemas pelo que a simulação pode oferecer 
aos profissionais uma oportunidade de formação pratica, para a 
aquisição de competências3. 

Referências:

(1) European Journal of Emergency Medicine 17, 129-130; 

(2) BMC Medical Education, pp. 6-19;

(3) Scandinavian Journal of Surgery 94: 300–310, 2005.
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