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“Retrato de Médico”, Amadeo de Souza-Cardoso, 1916/1917.  
Óleo sobre tela, 100 x 70,3 cm. Centro de Arte Moderna
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

A identidade de um Povo é o seu Património. Essa memória 

identitária de um povo revela-se nas mais diversas formas, em que 

a grandeza de alguns deu corpo: uma obra; eventual espelho de 

uns, mas sempre exemplo maior do grupo.

O ser humano traz, ao nascer, a inalterável certeza de uma morte 

física num qualquer dia futuro. É nesse perene adiar de uma morte 

certa, que surgem Homens dedicados de saber inestimável: os 

Médicos, e por outro lado são criados desde tempos remotos esses 

lugares de tratamento coletivo da doença chamados Hospitais. 

Hoje e aqui fica uma chamada de atenção a uns e a outro, 

memórias de valor grandioso a quem um coletivo deve venerar. 

Uma nação, um clã tem necessidade de ídolos, bandeiras, que 

sejam os símbolos de união, que o proteja dos comparáveis e que 

lhes dê identidade própria. Por isso buscam no seu interior nobel 

gente, impar na postura e saber, que seja referência para lhes dar 

a força e coesão ao grupo.

Essas figuras são tantas vezes homens semelhantes a tantos 

outros antes por exemplo, nos blocos operatórios, ou à cabeceira 

de um doente num hospital perto de nós, que sobrelevam um 

grupo, um clã. São gente anónima por vontade própria, de corpo 

Aparício Fernandes

Património: 
Homens e Hospitais

Aparício Fernandes

pequeno para alma tão grande. Quem nos tratou daquela ferida 

que sangrava? Quem nos aliviou aquela dor insuportável? Como 

se chama aquele edifício aonde fora de horas fomos procurar 

solução para os nossos males?

Não é necessário bajular sem sentido; antes detenhamo-nos 

por um momento de humildade e justiça, numa análise de 

homens que deixaram obra feita, em prol do seu semelhante em 

sofrimento, em Hospitais, e que devem ser referência de exemplo 

de comportamento humano e científico.  

É nestes Hospitais de Faro e Portimão, hoje Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve, com Homens como Brito da Mana, 

Santos Pereira, Larguito Claro e David Estevens que nos devemos 

rever e cultivar a sua memória como garante identitário de um 

grupo, de uma população que somos todos nós. São legados 

como estes, de um passado recente que constituem afinal um 

Património nosso de que nos devemos orgulhar. 

É o grupo que a cada olhar dos seus elementos, ante esse 

Hospital, relembrado os seus médicos aos quais devem a 

existência, tem diante de si algo que os une. É essa a força de 

coesão que o Património nos dá e que devemos venerar.
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IN MEMORIAM

Durante 19 anos o Dr. Brito da Mana foi 
cirurgião único em Portimão. Contava ele 
que, naqueles tempos, quando chegava 
a casa estacionava o carro apontado 
na direção do Hospital e no Hospital 
estacionava-o em direção a casa. Foi 
o único médico que conheceu bem e 
trabalhou nos três Hospitais de Portimão. 
Do velho Hospital, aquele que funcionava 
na Igreja do Colégio, onde entrara a 30-
12-1970, passou em 1973 para o novo 
Hospital Distrital de Portimão e, no finalizar 
do século XX, em Junho de 1999, passou 
para o então recém-inaugurado Hospital 
do Barlavento.
Natural de Loulé, onde nasceu em 1934, 
tirou o curso de medicina em Coimbra 
em 1962 e foi tirar a Especialidade de 
Cirurgia no Canadá. Voltou ao Algarve 
depois do Serviço Militar Obrigatório, que 
fez de 1968 a 1970. Nesses anos Portugal 
mantinha “guerra no ultramar” e a sua ida 
para a tropa inicialmente em Vila Cabral 
e posteriormente para Nampula, com a 
qualificação da especialidade, foi-lhe de 
grande utilidade. 
Esteve seis meses no velho Hospital de 
Faro antes de se dirigir a Portimão onde 
faria a sua carreira. Eram outros tempos 
- como fazia questão de referir - e nos 
anos 70 do século passado, era frequente 

à sua passagem na cidade as pessoas 
fazerem questão de dizer alto: “Olha vai 
ali o Dr. Brito da Mana”! Médico com 
grande afabilidade humana, sem ares 
de distanciamento em relação aos que o 
procuravam, a sua afabilidade era algo 
que imediatamente transparecia no seu 
trato. Esta total ausência de enfatuamento 
que verificamos por vezes noutros 
clínicos, muito naquela sua maneira, à 
cirurgião, de “pão, pão, queijo, queijo” 
falava com os doentes de maneira que 
todos entendessem mas nunca roçando 
o básico. Brito da Mana estava de serviço 
àquela unidade hospitalar 24 sobre 24 
horas, acorrendo a todas as chamadas 
que requeressem a sua presença. Eram 
tempos difíceis, mas “de muita entrega”, 
e “de dedicação à causa”. Então os 
procedimentos cirúrgicos eram feitos “com 
anestesia com gotas de éter dadas por um 
clínico geral”. Tratavam-se sobretudo de 
amputações, reconstruções anatómicas 
de feridas resultantes de traumas, hérnias 
tanto programadas como de urgência, 
úlceras gástricas perfuradas, apendicites 
agudas, hidrocelos ou circuncisões. Eram 
dias em que utilizava fio de prata na 
cerclage da rotula. “Varizes iam para o 
norte para ser operadas, para Famalicão, 
só operei uma neste hospital”.
Esta sua capacidade de tornar evidente 
elementos que hoje são pérolas da história 
contemporânea, vimos traduzida por 
exemplo, na sua explicação como o 115 

nos incluiu. “Talvez poucas pessoas saibam, 
mas o 115 - hoje 112 - quando foi criado 
teve duas regiões piloto. Uma em Lisboa 
e linha de Cascais e a outra no Algarve. 
Em 1973 vieram cá a Portimão, verificar 
quais as nossas condições no terreno. 
Acompanhei-os na volta pelo Hospital e 
ele ia perguntando:
- Então vocês têm análises?” - ao que a 
resposta foi positiva - “E um frigorifico? 
Vocês têm também um frigorifico?“ É que 
com a conjugação destes dois fatores, seria 
possível ter armazenamento de reserva de 
unidades de sangue para poder receber 
um acidentado, estabiliza-lo e, se a sua 
gravidade assim determina-se, referencia-
lo para Lisboa. Como tínhamos análises e 
frigorífico saiu o veredito:
- “Então Portimão integra a rede de 
hospitais do 115! “ E assim foi.
Do seu espírito de entrega à causa, 
contava alguns casos em que era evidente 
o orgulho de, em terra então sem grandes 
recursos, obter excelentes resultados. 
“Fazia-se o que se podia” dizia, mas aqui 
não havia resignação. Pelo contrário existia 
a chama necessária para juntar recursos 
onde ele, cirurgião na província, seria o 
fator que faria a diferença. Tomemos dois 
exemplos. Confrontado com um doente 
com um tumor do recto aproveitou a 
presença de um colega cirurgião dos 
seus tempos de Coimbra, de férias em 
Portimão e introduziu a operação de Miles, 
a amputação abdomino-perineal, por 
tumor do recto nos anos 70 em Portimão. 
O doente, curado, era por si chamado 
de volta e meia para instrução de outros 
doentes que tivessem de lidar com uma 
colostomia, algo que na altura não era 

Daniel Cartucho

Dr. Brito da Mana

UM CIRURGIÃO ESTRUTURANTE
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Caixa de Treino Cirúrgico Brito da Mana 

vulgar. Outro caso demonstrativo deste 
espírito foi o caso clínico de um doente 
com um membro inferior muito maltratado 
a quem não amputou “por persistência de 
bom pulso da pediosa”. Colocou placa e 
parafuso e o membro não foi amputado. 
Posteriormente colega da Companhia 
Seguros deu-lhe os parabéns pelo seu 
arrojo e bom resultado final. “Nessa altura 
tinha que se jogar a mão ao que existia e 
fazia-se o que se podia”
Nas sua condutas evidenciava-se uma 
formação sólida em cirurgia, aliada a 
um grande bom senso, fundamental 
na prática médica, que muito ajudou a 
consolidar um Serviço de Cirurgia que nos 
anos oitenta começara a receber outros 
cirurgiões.  O Dr. Brito foi o pilar à volta do 
qual o Serviço de Cirurgia de Portimão se 
iniciou, se estruturou e foi consolidando. 
Bom trato este que não lhe foi retribuído 
pelo posterior diretor de serviço, incapaz 
de mostrar respeito, situação que lhe 
provocava mágoa.
Até aos finais da sua carreira hospitalar, 
nos anos já perto da reforma, no 
Hospital do Barlavento, este seu espírito 
permanecia. Aqui, a partir de certa altura, 
já existiam muitos clínicos e vários internos 
tanto da Especialidade como Internos 
do Geral. Para estes mandou fazer, nos 
serviços de apoio hospitalar, uma caixa em 
madeira para que os internos pudessem 
aprenderem a dar os nós de cirurgião. O 
treino com a complexidade crescente do 
nó tanto em superfície como na cavidade, 

era permitida pela caixa que ainda hoje 
existe no Serviço e que tem o seu nome.
Tudo isto e para mim algarvio, com grande 
orgulho, na maneira acertada como via 
que ele usava, sempre na muche, termos 
algarvios que vão caindo em desuso. Assim 
como não terminar esta evocação, com a 
sua visão da divisão regional do Algarve?
- “Daniel, você sabe como é que o Algarve 
se divide?” E logo de seguida respondia:
- “Barlavento, Sotavento e Loulé porra!” 
Com a conclusão em tom enfático, para 
que dúvidas não existissem.  

Caríssimo foi um prazer e uma honra ter 
sido seu Colega e os Algarvios tiveram em 
si um Cirurgião.
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Existem pessoas que passam pela nossa 
vida em forma de brisa, que só mais 
tarde nos apercebemos que tiveram um 
efeito de um furacão.
Nos anos 90 dei de caras com um 
homem que eu conhecia de vista (por 
ser médico, cirurgião, com particular 
interesse pelo cancro da mama) sentado 
num banco em Faro. Umas quantas 
palavras de cortesia depois, fiquei 
a saber que a grande preocupação 
desta pessoa era o facto de cidadãos 
do Algarve e do Alentejo terem de 
se deslocar para Lisboa, sempre que 
precisassem de radioterapia, ficando 
alojadas em tugúrios, entregues à sua 
sorte, como se não bastasse o facto de 
estarem a lutar contra um cancro. Tinham 
de ser submetidos a humilhações, 
espoliações dos seus familiares, porque 
o cancro não é democrático, os ricos 
podem pagar a companhia dos seus mais 
próximos, mas os pobres tinham de se 
sujeitar ao que o Serviço Nacional de 
Saúde lhes permitia. 
Neste contexto encetou ele uma luta 
para que o Algarve e Baixo Alentejo 
fossem dotados de uma unidade de 
radioterapia, o que conseguiu com o 
apoio de fundos comunitários INTERREG 
-Cooperação Transfronteiriça com 
Espanha - para o Projecto URA, onde a 
Comissão de Coordenação Regional do 
Algarve foi crucial, tendo conseguido 
esse feito, entre muitos outros, em prol 
de pessoas e da região.

OS BONS NUNCA MORREM

O Dr. Santos Pereira foi mais importante 
para as pessoas do Algarve e do Baixo 
Alentejo que muitas personalidades que 
nos ofuscam com o brilho de medalhas 
e mordomias concedidas pelo Estado, 
mas que para terem um pingo da 
humildade, do espírito de cidadania, do 
entendimento que a medicina não é um 
curso para mercadores mas que deve 
estar ao serviço das pessoas, teriam de 
ser outros e outras. 
O Dr. Santos Pereira merece o nosso 
reconhecimento enquanto cidadãos, 
pessoas que se importam com o 
próximo, para que as gerações seguintes 
possam saber que em tempos tão 
conturbados existiram pessoas que 
foram capazes de colocar os interesses 
dos mais frágeis acima de outro qualquer 
e que aumentou a esperança e a 
qualidade a milhares de vidas, que de 
outra forma continuariam no calvário de 
acharem bem serem transportadas para 
Lisboa, alojadas sabe Deus onde e no fim 
ainda tinham de estar agradecidas.
De facto podemos dizer que o Dr. 
Santos Pereira promoveu o orgulho, a 
auto-estima, a cidadania de milhares de 
pessoas, apenas trabalhando para e em 
nome do próximo, sendo a Associação 
Oncológica do Algarve o espelho desse 

trabalho e desse sentido de vida, que 
não termina aqui com a sua morte física. 
Pode o Presidente Marcelo nunca saber 
quem foi este homem, ou o Governo 
nada querer saber de uma organização 
algarvia (AOA) que tantas vidas salvou e 
salva; pode o Estado apenas ver e olhar 
para os corredores dourados de Belém 
ou S. Bento; podem todos os detentores 
de algo efémero, como é um cargo 
político, nunca saberem quem foi este 
Senhor, porque todos aqueles e aquelas 
que beneficiaram do seu altruísmo, 
abnegação, solidariedade, o manterão 
como exemplo a seguir. E esse facto 
é o que importa, porque líder é todo 
aquele/a que consegue criar ideias que 
sejam seguidas por outros.

Obrigada, Dr. Santos Pereira

IN MEMORIAM

Jaime Dias

Dr. Santos Pereira
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Podemos recordar o João Maria Larguito 
Claro de muitas maneiras. A dimensão 
das nossas vidas permite individualmente 
muitos pontos de vista, de acordo com 
o que vamos construindo, seguindo o 
passar dos anos, interagindo, criando, 
lançando afetos que se envolvem em teias 
e factos e pequenas marcas.
O médico, esse apareceu nas nossas 
vidas na transição do milénio, quando 
em 2000, veio para o Hospital de Faro, 
como dermatologista, transportando na 
bagagem os anos de Angola, os tempos 
do Brasil e a vida em Macau.
A vivência em “viagem”, que constituiu 
a primeira parte da sua vida, até 1985, 
permitiu-lhe uma visão grande, que 
marcaria sempre a sua atitude, o rigor 
que a si impunha e a forma tolerante 
como abordava os outros, nas decisões, 
nos conflitos e nos ganhos. Assistiu à 
descolonização em África, participou no 
nascimento de um país, acreditou, como 
sempre, na capacidade de cada dia poder 
ser melhor, nos difíceis anos do final da 
década de setenta.

Fez clínica geral, trabalhou na área das 
doenças tropicais, ganhou competências 
na área da dermatologia, com contributos 
na assistência aos doentes com lepra, que 
o conduziram até ao Brasil, onde concluiu 
a especialização médica.
Em 1985, viajou para Macau, onde se 
manteve como médico dermatologista, 
ganhando progressivas competências 
em gestão, que o levaram a cargos 
de direção, em 1992 como Subdiretor 
do Hospital Conde S. Januário e 
posteriormente como Diretor Geral de 
Saúde de Macau, cargo que exerceu até 
regressar a Portugal.
No Hospital de Faro, foi Diretor Clínico 
durante 5 anos e Diretor do Serviço de 
Dermatologia, marcando um período 
da vivência da instituição, onde teve 
papel de liderança e referência dos 
valores da profissão, merecedor da 
estima e consideração dos seus pares e 
de todos os que com ele privavam. Esse 
reconhecimento regional e nacional foi 
espelhado com mérito no final da sua vida.
Como homem, o João Maria Larguito 
Claro, era um inconformado sonhador, 
dinâmico, esforçado, inquieto, profundo 
observador e com um enorme 
sentido de humor. Ficam em memória 
múltiplos episódios de boa disposição, 
irreverência, humanidade e boa loucura. 

Permanece em todos nós os sábios 
conselhos, o riso fácil, a romaria até 
ao gabinete 50, onde se aquartelava, o 
exemplo como chefe de família. 
Recorda-se dele, a competência 
como gestor, a tolerância para com os 
adversários, a opinião no seu círculo de 
amigos, as maratonas de consultas, as 
visitas diárias ao serviço de urgência, 
a disponibilidade permanente, as 
teleconsultas e os rastreios, a formação 
dos mais novos, o trabalho em equipa e a 
visão moderna do serviço público.
Recorda-se dele, o benfiquista clássico, 
a gargalhada com sportinguistas e 
portistas, os almoços e a gastronomia, 
as refeições-conversa pela tarde fora, os 
agrupamentos que liderava, os passeios e 
o orgulho em ser natural de Olhão, nado, 
mas não criado.
Num destes últimos setembros, após fazer 
70 anos de idade, deixou-nos, perdendo 
uma batalha que travava há mais de uma 
década e que constituía a única sombra 
na forma ética, bela e apaixonada com 
que se atirou à vida.
Como dizia o poeta, Fernando Assis 
Pacheco, domina-se a vida, instruindo as 
profissões nossas e as dos outros. Sendo 
o João Maria Larguito Claro, médico, 
homem e tantas coisas, não foram essas “a 
profissão dominante”…
A sua profissão dominante foi, sem dúvida, 
alimentar e ouvir os nossos SONHOS…  

A PROFISSÃO DOMINANTE

IN MEMORIAM

Anibal Coutinho

Dr. Larguito Claro
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Escolher as frases apropriadas para 
descrever a passagem por este mundo 
de um Colega e amigo como o José 
David Estevens Eduardo, obrigam-me a 
reviver com alegria, tristeza e saudade 
os momentos passados em comum. 
Conhecemo-nos em Coimbra onde este 
algarvio, dos Montes de Alvor (como 
fazia questão de deixar claro), foi cursar, 
numa época pós 25 de Abril e pré União 
Europeia, que correspondia ao inicio dos 
anos 80.  Anos que  marcaram os nossos 
20 anos, onde os sonhos eram imensos e 
o futuro do nosso país se previa dar um 
salto qualitativo. Entrávamos na União 
Europeia, para um abrir de portas a um 
mercado mais vasto e avançado bem 
como a uma modernização que o nosso 
país tanto ansiava. Queríamos muito 
contribuir e deixar uma prática adequada 
da medicina à população. 
O Zé David, “alcatifado nasceu”, como 
dizia alguém no seu Livro de Curso. Com 
um humor mordaz, quase negro por 
vezes, era de piada fácil e frequentemente 
instalava-se o riso no seu círculo. Um 
riso sonoro tendo nele a principal fonte. 
Foi filho único, mimado. Era um amigo 
leal e feroz, protetor de quem gostava, 
mas exigindo lealdade de volta. Não 
era pessoa de trato fácil, tinha as suas 
luas, mas uma vez vencidas era de uma 
generosidade e entrega como dificilmente 
se encontra. Uma das suas maiores 
características era a sua habilidade de 
escutar. Esta característica desenvolveu-a 

na Faculdade, onde não era previsível 
a opção que fez posteriormente ao 
escolher Psiquiatria. Mas confesso que lhe 
assentou que nem uma luva. 
Uma vez no Algarve como Psiquiatra, 
encontrou-se cheio de vontade de criar 
condições para que a psiquiatria desse 
um apoio eficaz à população. Esteve bem 
posicionado, é verdade. Questão de sorte, 
alguma tinha, foi nomeado Diretor de 
Serviço cedo na sua carreira. 
Confrontou-se com dificuldades de 
toda a espécie para que houvesse uma 
psiquiatria de qualidade no Algarve. Foi 
difícil, não tinha gente suficiente e na 
prática estava tudo por fazer. Igual aos 
da sua geração, prontificou-se a fazer 
os necessários sacrifícios para que a 
psiquiatria funcionasse o melhor possível, 
não olhando às suas necessidades 
pessoais, mas às de um bem maior. Foi 
nessa busca que fez o seu Mestrado, Pós-
Graduação em Gestão e ainda desbravou 
caminho para um Doutoramento. Quis 
ele que a organização institucional fosse 
outra, mais eficaz, mais numa lógica de 
proximidade ao doente. Comentávamos 
que o funcionamento hospitalar se 
fechava num funcionalismo público não 
adequada às necessidades dos doentes. 
A referenciação às especialidades 
era morosa e difícil e os pedidos de 
MCDT’s tinham atrasos que impediam o 

IN MEMORIAM

Gabriela Valadas

Dr. José David Estevens

PSIQUIATRA MESMO

cumprimento de tempos para diagnóstico 
e tratamento aceitáveis. Era patente nele 
o desejo de uma rede de Psiquiatria e 
Pedopsiquiatria que funcionasse. Como 
Coordenador Regional do Algarve para a 
Saúde Mental, era ouvido a nível regional 
através da ARS, mas a disfunção da rede 
de Saúde Mental era bem mais vasta.
Como Diretor de Psiquiatria do então 
Hospital do Barlavento, foi mentor das 
Jornadas de Saúde Mental do Algarve, 
jornadas com 17 edições ao todo, que de 
dois em dois anos davam lugar a grandes 
debates filosóficos, sociais e científicos, 
sempre com a Saúde Mental como 
pretexto. Convidou ilustres colegas da 
especialidade e de outras especialidades 
para partilharem abordagens diferentes e 
introduzir realidades diferentes. Apreciava 
a diversidade e fomentava isso nas 
mesas de debate. Fazia muito trabalho 
preparativo que não era visível, mas 
fundamental para o êxito das iniciativas.  
Partilhamos o cargo de adjuntos da 
Direção Clínica. Posteriormente, teve 
mais momentos em que se dedicou à 
causa da Direção Clínica. O Zé David, 
não conseguia dizer não a quem pedisse 
da sua ajuda, mesmo já agastado 
com dor no corpo que vinha a sofrer, 
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Trabalhar com o Zé David é 
explorar o verdadeiro sentido da 
interdisciplinaridade. Uma forma ímpar de 
partilhar conhecimento e estudar a mente 
humana no seu todo. Cada caso é um 
caso exigindo que cada um deles tivesse 
um estudo personalizado com objetivo 
de um diagnóstico fundamentado 
permitindo uma melhor abordagem 
médica e de outras ciências sempre para 
o melhor do doente.
Qualidade de vida é o denominador das 
tomadas de decisões onde a dignidade 
e o respeito pelo ser humano respira e 
devolve um sentido ao ser humano, razão 
pela qual os utentes estabeleciam uma 
boa relação terapêutica.
A forma holística de abordar e estudar 
a mente humana sempre exigiu um 
trabalho de casa acerca de crenças, 
culturas e religiões que se transformavam 

HOMENAGEM  
AO ZÉ DAVID
Verónica Ferreira

em tertúlias matinais ou até ao crepúsculo 
acrescentando sempre algo e um 
enquadramento holístico do doente.
A humildade em assumir que não se sabe 
e não se domina enriqueceu a sua cultura 
geral riquíssima porque nada estava 
adquirido e certo.
Os livros eram os seus adornos, estimados 
e marcados para reler excertos que 
precisavam de ser melhor refletidos.
O Zé David marcou pela sua diferença e 
o altruísmo de partilhar o seu saber para 
aperfeiçoar os outros. Já se percebeu 
que se me pedem um texto acerca do Zé 
David tinha de sair uma Homenagem.

“Uma amiga Psicóloga “ 

disponibilizava-se sempre a resolver 
os problemas da Instituição. A luta 
com o corpo começou cedo, ainda na 
Faculdade, quando ele sentiu o desafio 
da doença a bater-lhe à porta. Passou, 
nos últimos anos, a usar uma bengala 
nas alturas de maior crise e quando 
estava melhor andava de forma peculiar, 
de lado para compensar uma escoliose já 
marcada. Parava e agarrava-se ao humor 
para vencer a dor. Mas, para ele isto era 
só uma dificuldade, não lhe beliscou a 
alma dentro daquele corpo alterado, essa 
manteve-se sempre hirto e firme.
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Resumo

Introdução  
A Doença dos Legionários (DL), um grave problema de Saúde 
Pública, é causada, na maioria dos casos, por inalação da 
bactéria Legionella pneumophila. Em Portugal, entre 2004 e 2013 
foram noticados 962 casos, com confirmação de 862 (89,6%). 
O controlo da concentração de Legionella spp. refere como 
concentração- -limite 1000UFC/L em amostras de água de torres 
de arrefecimento e 100 UFC/L para as amostras de outros locais. 

Objetivo 
Temos como objetivo descrever os resultados obtidos no 
programa de monitorização e controlo de Legionella spp. no 
Centro Hospitalar do São João. 

Métodos
Estudo retrospectivo das concentrações de Legionella spp. de 
amostras de água analisadas entre os anos de 2009 até 2017 no 
CHSJ. A quanticação e identicação de Legionella spp. foi realizada 
periodicamente em locais diferentes locais do hospital, com 
consideração de positividade para valores limite acima dos limites 
supracitados. Foi utilizado o software SPSS versão 25.0 para a 
análise estatística. 

Resultados
No período em estudo, foram colhidas e analisadas 124 amostras 
de água, com contagem do agente superior aos limites de 
nidos em apenas 21. Foi observada um aumento do número de 
positividades entre 2009 e 2011 e posterior estabilização. Das 
21 amostras com valores superiores aos limites, a maioria foi 
obtida na torre de arrefecimento (8), a corresponder a 23.5% 
das 34 amostras recolhidas neste local. Esta proporção não se        
demonstrou significativamente superior (23.5% vs 14.4%, p 0.23). 

Conclusão
A implementação deste plano foi uma das maiores medidas 
aplicadas na prevenção e controlo da DL a nível hospitalar, sem 
registo de casos desde a sua implementação. Considerando 
o sucesso das medidas implementadas recomenda-se planos 
semelhantes de controlo do agente em outros hospitais. 

Palavras-chave: Legionella spp., vigilância, Saúde Ocupacional 

ARTIGO ORIGINAL 
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Algarve Médico, 2018; 4(2):12-15 

Abstract

Introduction
Legionnaires’ Disease (DL), a major public health problem, is caused, 
in the majority of cases, by inhalation of the bacterium Legionella 
pneumophila. In Portugal, between 2004 and 2013, 962 cases were 
reported (mostly via clinical notification), with confirmation of 
862 (89.6%). Legionella spp. concentration limits in water samples 
(according to ordinance no. 353-A / 2013 of 4 December), is 100 
CFU / L, and 1000 UFC / L in cooling tower. In hospital sites with 
higher clinical risk, the required concentration of Legionella spp 
should be 0 CFU / L. (4)

Objective
Describe the analytical results obtained in the surveillance and 
control program of Legionella spp. in a tertiary hospital.

Methods
Retrospective study of concentrations of Legionella spp. in water 
samples analyzed between the years 2009 and 2017 in a tertiary 
hospital. Values of quantification of Legionella spp. above the 
defined limits where considered positive.  Data analysis was 
performed using SPSS version 25.0.

Results
From 2009 to 2017, 124 water samples were analyzed, with only 
21 (16.9%) with quantification values above the considered limits. 
Of the 21 positive samples, 38.1% were in the cooling tower, with 
a higher percentage of positive results, although not statistically 
significant (23.5% vs 14.4%, p 0,23).

Conclusion
The implementation of this plan was one of the major measures 
applied in the prevention and control of DL at hospital level, 
without registration of nosocomial cases since its implementation.          
Considering the success of the measures implemented, it is 
recommended to apply similar control plans for Legionella spp. in 
other hospitals.

Key words: Legionella spp., Surveillance, Occupational Health
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Introdução  

A Doença  dos  Legionários  (DL), 
considerada um grave problema de Saúde 
Pública, é uma infeção pulmonar grave 
causada, na maioria dos casos, por inalação 
da bactéria Legionella pneumophila. A 
transmissão ocorre por via aérea, com 
a existência de apenas 1 caso descrito 
de provável transmissão pessoa-pessoa, 
ocorrido em Portugal. 1,2 Dos vários 
serogrupos de Legionella o grupo 1 é o 
responsável pela maioria dos casos. ³ Esta 
bactéria é frequentemente encontrada 
nos sistemas de água, particularmente em 
sistemas de distribuição de água quente 
e fria em grandes edifícios como hotéis, 
hospitais e centros comerciais. Qualquer 
sistema ou equipamento que contenha, 
armazene ou permita a recirculação de 
água não estéril, com capacidade de ser 
aerossolizada, é uma potencial fonte de 
Legionella. ⁴  A bactéria pode ser isolada 
nos sistemas de distribuição de água entre 
20-50ºC.⁵ Os biofilmes são um fator de 
extrema importância para o crescimento da 
Legionella, tornando essencial prevenir a 
sua formação nos sistemas de distribuição 
de água. A presença de ferrugem, corrosão, 
águas estagnadas são fatores que 
favorecem a formação de biofilmes.⁶
Em 2004 foi criado o Programa de 
Vigilância Epidemiológica Integrada da 
DL após ter sido considerada insuficiente 
a vigilância apenas através do sistema 
de notificação obrigatória de doenças 
transmissíveis, que inclui a DL desde 1999.⁷ 
Entre 2004 e 2013 foram notificados 962 
casos (a maioria via notificação clínica), 
com confirmação de 862 (89,6%). A 
maioria dos casos foram notificados na 
região Norte do país com 60,3% dos casos 
adquiridos na comunidade.⁸ O controlo 
da concentração de Legionella spp. 
(segundo a portaria n.º 353-A/2013 de 4 
de Dezembro), refere como concentração 
-limite 1000UFC/L em amostras de água 
de torres de arrefecimento e 100 UFC/L 
em amostras de água de outros locais. 
A deteção de uma concentração de 
microorganismos viáveis superior a 100 

UFC/mL (a uma temperatura de 22ºC) ou 
superior a 20 UFC/mL (a uma temperatura 
de 36ºC) é indicativo da presença de 
biofilmes e aumento da probabilidade 
de existência de Legionella spp. A 
concentração de Legionella pneumophila 
deve ser nula em qualquer amostra, 
independentemente do local de colheita. 
9 Em locais hospitalares de maior risco a 
concentração máxima de Legionella spp 
exigida deve é 0 UFC/L. 10 
O Centro Hospitalar do São João 
(CHSJ) apresenta um Plano de Controlo 
da Legionella spp. constituído por 
uma equipa multidisciplinar da qual 
fazem parte a Unidade de Prevenção 
e Controlo da Infeção e Resistências 
aos Antibióticos (UPCIRA), o Serviço de 
Instalações e Equipamentos, Serviço de 
Patologia Clínica e o Serviço de Saúde 
Ocupacional. Este plano apresenta 3 
níveis de ação: prevenção, verificação 
da eficácia e medidas de correção e 
corretivas. A verificação da eficácia das 
medidas implementadas é feita através da 
avaliação de três parâmetros: quantificação 
e identificação de Legionella spp. e 
contagem total de bactérias a 22ºC e 
36ºC. O primeiro parâmetro é avaliado 
mensalmente em locais específicos do 
hospital como piscina de hidroterapia, 
Unidade de Doentes Neutropénicos, 
Serviço de Hemato-oncologia, torre de 
arrefecimento, entre outros. Caso ocorra 
uma não conformidade relativamente 
à concentração do agente (superior a 0 
UFC/L) procede-se à desinfeção química 
(atráves da hipercloragem do circuito de 
água fria) ou térmica no circuito de água 
quente (choque térmico); posteriormente é 
realizado novo estudo analítico.

Métodos 

Estudo retrospectivo com duração de 8 
anos, entre 2009 e 2017, com colheita 
de amostras de água de diversos pontos 
de um hospital terciário (n=124) para 
posterior deteção e quantificação de 
Legionella spp.. As colheitas foram obtidas 
periodicamente e  processadas segundo 
o método acreditado pelo IPAC, segundo 
a Norma ISO 12869 por laboratório 
autorizado e certificado para o efeito. 
Positividade das amostras foi considerada 
quando concentração do agente se 
verificou superior aos valores supracitados 
(1000UFC/L em amostras de água de 
torres de arrefecimento e 100 UFC/L para 
as restantes amostras relativamente a 
Legionella spp e/ou 0 UFC/L para Legionella 
pneumophilla em todos os locais de 
amostragem). O teste de Chi-quadrado 
do software Statistical Package for Social 
Sciences versão 25.0 foi utilizado para 
comparações.
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Resultados 

No período em estudo, foram colhidas 
e analisadas 124 amostras de água, com 
contagem do agente superior aos limites 
definidos em apenas 21, com uma média 
anual de 4,2 e valores mínimos e máximos 
de 0 em 2013 e 2016, e 6 em 2011 (Gráfico 
1). A contagem de Legionella spp. superior 
a 100 UFC/L ou 1000 UFC/L, dependendo 
do local de colheita, foram observados 
em 10 (47.6%) das amostras analisadas, 
com as restantes 11 a corresponderem 
exclusivamente ao critério de observação 
da espécie Legionella pneumophila. 
Observou-se aumento do número de 
contagens com valores superiores aos 
limites definidos entre 2009 e 2011 
e posterior estabilização entre 2012                
e 2017 (Gráfico 1).
O local com maior número de 
positividades observadas foi a torre 
de arrefecimento (8), a corresponder a 
23.5% das 34 amostras recolhidas neste 
local (gráfico 2). A diferença entre a 
percentagem de positividades na torre 
de arrefecimento e nos restantes locais, 
não se apresentou estatisticamente 
significativa (23.5% vs 14.4%, p 0.23). 
Além da quantificação foi também 
realizado a determinação do serogrupo de 
Legionella pneumophila, com identificação 
na totalidade das amostras da torre de 
arrefecimento de Legionella pneumophila 
serogrupo 1 e as restantes a identificarem 
Legionella pneumophila serogrupos 2 a 15.
Durante o período de estudo nenhum 
dos casos de amostra com valores 
superiores ao limite foi associado ao 
desenvolvimento de DL no CHSJ, tendo 
havido uma aplicação eficaz das medidas 
de controlo implementadas.

Discussão

A implementação deste plano foi de 
uma das maiores medidas aplicadas 
na prevenção e controlo da Doença 
dos Legionários a nível hospitalar, 
correspondendo a uma medida eficaz 
de prevenção e controlo de DL a nível 
hospitalar. O  controlo dos agentes 
Legionella spp. na fontes de água 
hospitalares visa diminuir o risco de 
contaminação de doentes, com os 
casos de positividade observadas a não 
corresponderem a qualquer caso de DL. 
As positividades foram endereçadas através 
de programas de controlo ambiental da 
fonte, e um dos conceitos base consistiu 
no aumento da concentração de cloro livre 
em circulação na água acima dos valores 

Figura 1- Número de amostras colhidas entre 2009 e 2017.

Figura 2 – Distribuição das amostras positivas. (MFR – medicina Física e Reabilitação; UCIP – Unidade de Cuidados 
Intensivos Polivalente; UDN – Unidade Dentes Neutropénicos).

recomendados as diretivas europeias, mas 
em níveis considerados seguros para o 
consumo humano.12

O hospital em estudo é constituído por um 
edifício único com construção concluída 
em 1954 tendo sofrido diversas obras de 
remodelação sem alteração profunda das 
infraestruturas e percursos originais da 
água. A antiguidade das infra-estruturas 
representa uma potencial ameaça ao 
controlo da colonização deste agente. 6 
Para redução dos riscos de DL nosocomial, 
foi decidido o desmantelamento da torre 
de arrefecimento a que se procedeu 
durante o ano de 2018. 
Encontram-se em desenvolvimento outros 
projetos que tendem a melhorar este 
controlo, nomeadamente, renovação 
de reservatórios de água; melhoria 
contínua da rede de distribuição de 
água com substituição da canalização 
obsoleta; aumento no número de análises 
para quantificação e identificação de 
Legionella spp. e Legionella pneumophila 
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feitas mensalmente. Dado o panorama 
nacional que nos é apresentado existe 
uma necessidade de um controlo mais 
rigoroso da Legionella spp. no nosso 
país, nomeadamente, na implementação 
correta de planos de vigilância e na 
implementação de medidas corretivas. 
Nenhum amostra com valores superiores 
ao limite do agente, foi associada ao 
desenvolvimento de DL no CHSJ, tendo 
havido uma aplicação eficaz das medidas 
de controlo implementadas.
Estudos suplementares com análise de 
outros dados bioquímicos das amostras 
de água, nomeadamente temperatura, 
pH e concentração de cloro, deverão ser 
concluídos. A relação destes fatores é 
determinante no risco de colonização da 
água por Legionella spp. 5,13,14.

Conclusão

O CHSJ deverá manter a monitorização 
e o controlo das amostras de água 
relativamente ao agente da Legionella. 
A implementação deste plano constitui 
uma das medidas aplicadas na prevenção 
e controlo da DL a nível hospitalar, sem 
registo de casos de DL nosocomial, desde 
a sua implementação. Considerando o 
sucesso das medidas implementadas, 
recomenda-se aplicação de planos 
semelhantes de controlo de Legionella 
spp. e Legionella pneumophila em outros 
centros hospitalares.
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Abstract 
 
One of the most important prognostic factors in breast cancer is 
the status of the axillary lymph nodes. The sentinel lymph node 
(SLN) biopsy has been established as an accurate method for 
identifying axillary nodal metastases in breast cancer without the 
consequences of an axillary dissection. The regular use of the SLN 
biopsy has raised some doubts that could be answered with the 
creation of a preclinical model. In order to create an experimental 
model in the rat, for the characterization of the mammary lymph 
node biopsy, it is fundamental to have detailed knowledge of the 
lymphatic drainage system of the thoracoabdominal wall in this 
animal. Due to conflicting information in research literature on the 
lymphatic drainage in the rat, one of our objectives became the 
study the lymph drainage of the 4th, 5th and 6th mammary glands 
in the rat. Using patent blue dye in 14 Sprague-Dawley female 
rats, we detail the lymphatic and vascular anatomy of the area. 
The main conclusion drawn, from the study is that the mammary 
pairs 4-6 drain to the inguinal nodes where the sentinel node (SN) 
is identified. And that, the SN is visualized at the bifurcation of the 
caudal superficial vessels of two epigastric artery and veins that run 
parallel to each other.

Key words:  
Sentinel node; mammary model; experimental model; 
Sprague-Dawley rat;
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Introduction

Axillary surgery is still critical part of 
the diagnosis and treatment of breast 
carcinoma. Its importance affects the 
staging of the disease, the decision to 
use adjuvant therapy and the prognosis¹. 
The sentinel node, by definition, is the 
first node to receive lymphatic drainage 
from a particular area of the body². 
The introduction of the SLN biopsy 
revolutionized breast cancer surgery. 
When negative, the information derived 
from the sentinel-node biopsy is just as 
valuable and with less discomfort for 
patients when compared to complete 
axillary dissection³. SLN biopsy is an 
important step forward in conservative 
surgical treatment of breast carcinoma. 
However, the regular use of the SLN 
biopsy today has raised some doubts 
that could be answered using a 
preclinical model⁴. 
Rats have six pairs of nipples, three of 
which are located in the pectoral (or 
thoracic region), one pair located in the 
abdominal area and two in the inguinal 
area. It is important to have detailed 
knowledge of the pathways of lymphatic 
drainage in the laboratory rat used for 
research. This will permit the creation and 
use of pre-clinical models especially for 
oncological research. 
Since the beginning of the 20th century, 
various authors have contributed with 
information on the lymphatic pathways in 

the small animal. Tilney, in 1971, presented 
a definition of both somatic and visceral 
lymphatic routes in the lab rat, which are 
still today a fundamental reference⁵. This 
author states that the inguinal nodes 
are paired and embedded in the fatty 
subcutaneous tissue in the flank region 
nearby the superficial epigastric veins 
and receives drainage from the gluteus, 
thighs and abdomen. He depicts in a 
diagram how the areas of axillary drainage 
correspond to the nipples and breast 
tissue of the thoracic area and also the            
abdomino-inguinal region, figure 1. He 
affirms that although there are occasional 
variations in size and number of nodes, 
the location of the lymphoid tissue and 
the distribution of the lymphatic canals 
are consistent in individual animals and 
different lineages of rats. Well-defined, 
cutaneous areas are drained by specific 
groups of lymph nodes. Nodes within 
these groups receive drainage from 
distinct areas, although there can be some 
overlap between adjacent nodes⁵. 

In order to create and standardize 
an experimental model in the rat for 
the characterization of the mammary 
lymph node biopsy it is fundamental to 
have more knowledge of the lymphatic 
drainage of the thoracoabdominal pairs 
of mammary tissue. The objectives of this 
study were to clarify the anatomical details 
and the lymphatic drainage of this region 
using patent blue dye. To address these 
objectives we did the procedure in one of 
the most frequently used laboratory rats 
for mammary experimental models, the 
Sprague-Dawley female.

Gabriela Valadas et al
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Weight and Measurements of the animal 
All animals were measured and 
weighed. We measured the lengths 
nose-tail and nose-anus as well as the 
measurements between nipples. The 
following measurements were considered: 
the distance between homologous 
nipples; the maximum distance between 
nipples; the distance between successive 
homologous nipples. 
The distance between homologous nipples 
(the distance between the two nipples with 
the same numeration, one being left and 
the other right) was measured. To describe 
these measurements, the following table 
I annotations were used: M (1R - 1L) the 
distance between the first pair of nipples 
located in the pectoral region; M (2R - 2L) 
the distance between the second pair of 
nipples located in the pectoral region; M 
(3R - 3L) the distance between the third 
pair of nipples located in the pectoral 
region; M (4R - 4L) the distance between 
the first pair of nipples located in the 
inguinal region; M (5R - 5L) the distance 
between the second pair of nipples located 
in the inguinal region; M (6R - 6L) the 
distance between the third pair of nipples 
located in the inguinal region. 

Material and methods 

Fourteen Sprague-Dawley female rats, 6-8 
weeks old, with no previous manipulations 
were used for the study. A Committee 
of the Coimbra Faculty of Medicine 
approved the study and the animals 
where housed and manipulated according 
to national animal welfare rules. Prior 
to surgical procedure, the animals were 
anesthetized with a mixture of ketamine 
and chloropromazine administered 
intramuscularly in the hind leg in the dose 
of 60mg/kg of ketamine and 15 mg /kg     
of chloropromazine. 

Figure 1. Tilney’s paper of image with areas of axillary drainage corresponding to the nipples and breast tissue              
of thoracic area and also of the abdominoinguinal region.

Sentinel Node of Mammary Abdomino-Inguinal pairs in the Sprague-Dawley Rat

The maximum distance between nipples 
– the maximum distance between nipples 
is the distance measured between the 
hori¬zontal line uniting the nipples located 
in the pectoral region (1R-1L) and the line 
uniting the nipples most distally located 
in the inguinal region (6R-6L). To describe 
these measurements, the annotation        
M (1-6) was utilized. 
The distance between successive            
homologous nipples – is the distance 
measured, on a medial ventral line, 
between the lines that unite the 
respective homologous nipples, the 
numeration is successive. 
To describe these measurements, the 
following annotations were used: M (1 - 2) 
the median distance between nipples 1 
and 2, in metric units or in % of greatest 
distance between nipples; M (2 - 3) the 
median distance between nipples 2 and 3, 
in metric units or in % of greatest distance 
between nipples; M (3 - 4) the median 
distance between nipples 3 and 4, in metric 
units or in % of greatest distance between 
nipples; M (4 - 5) the median distance 
between nipples 4 and 5, in metric units or 
in % of greatest distance between nipples; 
M (5 - 6) the median distance between 
nipples 5 and 6, in metric units or in % of 
greatest distance between nipples. 
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Surgical Procedure  

The surgical procedure was done under 
clean conditions. Initially, microsurgery was 
used to facilitate the approach, however, 
after some training it was possible to 
execute the procedure without it. The 
animals were anesthetised, placed in the 
dorsal decubitus position and secured to a 
surgical board. 
To observe and describe the six pairs of 
nipples, two groups were considered, 
one pectoral (thoracic) and the other             
abdomino-inguinal, corresponding to 
the anatomical region. The abdomino-
inguinal group was treated sequentially, 
as 3 pairs, numbered 4-6 (cranio-caudal). 
The letters R and L distinguished the right 
from the left, respectively. Each animal 
was injected with 0.1 ml of a diluted 
solution patent blue dye (0.4 mg), figure 
2, it was administered directly underneath 
the nipple (intramammary) using a 25 
G needle, figura 3. Limited to pairs 4-6, 
a pair in each animal was injected in a 
similar fashion to obtain an even number             
of procedures. 
As timing was considered an important 
issue, the procedure was done one by one 
on each nipple in a sequential fashion. 

Incision was initiated 5, 7, 10 and 13 
minutes after administration of the dye, 
in an effort to find the optimal timing 
for the procedure. A xifopubic incision 
was performed, the depth being to the 
muscular plane of the chest and abdominal 
wall. A rhomboid dissection was performed 
to isolate the skin, fatty subcutaneous 
tissue and mammary tissue from the 
muscular layer.
This incision and exposure of the 
structures at this level permitted 
the visualization of the vascular and 
lymphatic patterns and regional nodes 
under analysis coloured by the blue 
dye. Of these elements (i) presence 
or absence of the SN, (ii) localization 
of the SN, (iii) presence or absence of 
the efferent pattern, (iv) topography 
of efferent drainage, (v) localization of 
efferent node and vascularisation, were 
identified and documented through 
photography and video. 
On completion of all surface identification, 
a median laparotomy was performed 
to verify for the existence of eventual 
coloured of nodes within the abdomen 
and which the excretory organs of the blue 
patent dye. The coloured lymphatic nodes 
of the anatomical regions under analysis 
were excised for posterior histological 
confirmation by a Pathologist, figures 4-8. 
At the end of the procedure, all animals 
were sacrificed with an excess dose of 
ketamine/chloropromazine. 

Histological confirmation 

The samples of tissues were fixed in 10 
% formalin solution and embedded in 
paraffin. Sections 5-6 μm thick were 
prepared, stained according to standard 
histological technique hematoxylin-eosine, 
and observed under a conventional light 
microscope by a Pathologist. 

Statistical Treatment  

The data obtained was submitted to 
statistical analysis. An Excel sheet of 
calculus was created on computer 
for statistical treatment. The Pearson 
coefficient was used.

Gabriela Valadas et al

Figures 2-3. Use of patent blue dye and injection below the nipple, sub areolar region.
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Table IV - Median distance between sucessive homologous nipples pairs in mm

Table III - Distance between homologous pairs in mm

Table I - Annotations on the distance between homologous nipples

Table II - Annotations on the distance between nipples  successive homologous nipples

Table V - Sentinel Node of Mammary Abdomino-Inguinal pairs

Table VI - Presence of Lymphatic Efferent Pathway

Table VIII - Patterns of Lymphatic Efferent Pathway

Sentinel Node of Mammary Abdomino-Inguinal pairs in the Sprague-Dawley Rat
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Results

Morphoconstitutional data                          
on Sprague-Dawley rats 

In Sprague-Dawley female rats, 6-8 
weeks old, the mean weight was 239.8 
g (SD±27.6) and length nose/tail was 
38.3mm (SD±1.43 mm) and length nose/ 
anus was 19.38 (SD±1.08 mm). Analysing 
the distance between pairs of homologous 
nipples in this series, table I and II, using 
the Pearson coefficient, no relation 
between these distances and the weight or 
length of the animal was seen.
Between the pairs of nipples in the 
pectoral region, the distance between 
homologous pairs is progressively greater, 
whereas in the inguinal pairs, in the 
cranio-caudal direction, the distance is 
progressively smaller. 
In this series, the values found for the 
distance between homologous pairs, 
table III, were: M (1R, 1L) = 21,37 mm ± 
2,057 varying between 21,067 and 21,672 
with a confidence interval of 95%, M (2R, 
2L) = 37,378 mm ±2,567 varying between 
37,094 e 37,663 with a confidence 
interval of 95%, M (3R,3L) = 46,678 
mm ±3,224, varying between 46,358 
and 46,999 with a confidence interval 
of 95%, M(4R,4L) = 50,73 mm ± 4,322, 
varying between 50,318 and 50,143 with 

a confidence interval of 95%, M(5R,5L)= 
24,671 ± 3,685, varying between 24,163 
and 24,178 with a confidence interval of 
95%, and M(6R,6L) =18,976 mm ± 3,042, 
varying between 18,493 e 19,46 with a 
confidence interval of 95%.
The mean distances between successive 
homologous pairs, table IV, were: M(1-2) 
= 21,157 mm ± 2,738, varying between 
20,754 and 21,559 with a confidence 
interval of 95%, M(2-3) = 13,409 ± 2,918, 
varying between 12,863 and 13,995 with 
a confidence interval of 95%, M(3-4) = 
39,53 mm ± 4,093, varying between 39,088 
and 39,973 with a confidence interval 
of 95%, M(4-5) = 24,004 mm ± 4,541, 
varying between 23,379 and 24,630 with 
a confidence interval of 95% e M(5-6) = 
15,109 ±2,097, varying between 14,743 and 
15,474 with a confidence interval of 95%. 
The mean distance between pectoral 
nipples were: M(1-2-3) = 17,595 mm ± 
4,837, varying between 16,804 and 18,with 
a confi dence interval of 95% and M(4-5-6) 
= 19,943 mm ± 5,749m varying between 
19,053 and 20,833 with a confi dence 
interval of 95%. 
The distance between the most caudal of 
the pectoral nipples (M3) and the most 
cranial of the inguinal nipples (M4) was 
greater than any other distance. 
The greatest distance between nipples M 
(1-6) in this series was 58,291 mm ± 9,365, 
varying between 57,462 and 59,121 with 
a confidence interval of 95%. The mean 
distance between homologous nipples 
with a fraction of the greatest distance 
between nipples, was in this series: M (1-2) 
= 37 % ± 6,9, M (2-3) = 23,9% ± 7,5, M (3-
4) = 68,8% ± 8,4, M (4-5) = 42,7% ± 12,3, 
M (5-6) = 26,9% ± 6,7. 

Figures 4-8. Dissection and identification of lymphatic 
canal and corresponding lymph node with blue dye with 
removal of blue lymph node and preparation for 
pathological confirmation.

4
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Figure 9. Identification of inguinal lymph node

Lymphatic pathways using blue dye  

The identification of the mammary tissue 
SN corresponding to nipple pairs 4-6 
was positive with this method in 97.3% 
of the procedures performed, table V. 
The inguinal node identified blue (SN) 
was found to be constant in its locations,  
figure 9. In one of the 28 procedures, none 
of the nodes found were blue. 
In another inguinal procedure, we 
identified a blue inguinal node and also 
a blue axillary node. The SN lies at the 
periphery, figure 10, of the bifurcation of 
the caudal superficial epigastric vessel. 
This corresponds to the projection, on the 
surface, of the ventral region between the 
4th and 5th pair of nipples.
When the efferent lymphatic canal was present, 
more than one blue inguinal node could be 
identified. No more than one blue node was 
identified when no efferent canal was seen. 

Figure 11. View of lymphatic canal accompanying the lateral epigastric vessel

The lymphatic canal, efferent to this 
node, was found in 17/27, 62,9%. Arising 
from the inguinal node, the path of this 
lymphatic canal leads always to the axillary 
node. In two (2/17; 11.8%) the axillary and 
braquial nodes were simultaneously found. 
In table VII, we describe the localization 
and characteristics of the blue efferent 
lymphatic canal. The efferent pathway 
from the sentinel node to the axillar region 
was not always the same. The efferent 
canal more frequently accompanied the 
path of the lateral branch of the epigastric 
vessel, in 14 of 17 procedures (82.3 %). 
Only in 2 of 17 procedures (11.8 %) did 
the efferent canal accompany the path of 
medial branch of the superficial epigastric 
vessels. In one procedure, the efferent path 
travelled between the two branches of the 
superficial epigastric vessels (5.9 %). The 
efferent lymphatic vessels of the inguinal 
node generally accompany the lateral 
branch of the caudal epigastric vessel, but 
more or less at the level of the second 
pectoral nipples, the lymphatic pathway 

forms an arch in 8 of the 14 procedures 
(57.1%). The lymphatic canal accompanies 
the lateral epigastric vessel and crosses 
over and becomes parallel to the pathway 
of the medial epigastric vessel before it 
enters the axillary node, figures 11, 12. 

Intra-abdominal findings  

The elimination of the blue dye through 
bile and urine can be seen on exploration 
of the peritoneum. The urine collected in 
the bladder is green. The long bile duct 
is coloured blue and this visually evident 
until its entry into the duodenum. In two 
procedures (2/14; 14,3%) the lumbar 
nodes, located at the periphery of the 
aortal bifurcation are also coloured blue.

Histological Analysis  

A total of 48 nodes colored with the blue 
dye were observed and harvested in the 
S-D rats. Twenty seven inguinal lymph 
nodes, 17 axillary, 2 braquial and 2 lumbar 
nodes were obtained and were submitted 
to histological processing, H-E colouring, 
figure 13 and under optic microscopy 
photos 4-5, were all confirmed to be lymph 
nodes.

Sentinel Node of Mammary Abdomino-Inguinal pairs in the Sprague-Dawley Rat

Figure 10. Intra abdominal view with inguinal lymph node 
seen on abdominal wall, present in the bifurcation of the 
superficial caudal epigastric vessels.
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Figure 12. Two branches of lymphatic chanels.

Discussion

Studies to define and elucidate patterns of 
lymphatic drainage in the adult laboratory 
rat are fundamental for pre-clinical models, 
namely those that study lymph node 
metastasis in tumour induced models. 
Tilney (1971) defined drainage patterns 
in rats using colloidal carbon and dye 
pontamine sky blue⁵. He stressed the 
need for accurate knowledge of lymphoid 
anatomy and studied lymphatic drainage 
routes, as he realised that previous studies 
were not complete. In the lymphatic 
drainage in the abdomino-inguinal region, 
where mammary tissue is present, Tilney 
states that the large efferent inguinal 
lymphatic trunk courses cephalad along 
each nipple line to the axillary chains. In 
the diagram created by Tilney, figure 1, 
the abdomino-inguinal cutaneous areas 
in the rat can be seen draining into the 
axillary lymph node groups. Later data on 
specific anatomical regions in the rat has 
been published with some corrections to 
Tilney’s studies on the lymphatic drainage, 
but there is a general lack of detail⁶. 
We confirm, in our study, that Tilney’s 
description of the lymphatic drainage 
of the nipple anatomical regions is not 
accurate and is much more complex. 
TThe SN of lymphatic drainage of 
mammary abdomino-inguinal pairs in the 

sentinel node is always identified. The node 
is always found at the bifurcation of the of 
the caudal superficial epigastric vessels. 
We believe that it is important that the 
lymphatic system in the animal be fully 
developed as breast disease occurs in adult 
life and the lymphatic system is more easily 
appreciated at this time. Animals chosen 
for study should be adults. 
Timing of the blue dye was very important 
for the procedure. Between 7 to 10 
minutes is sufficient time to obtain the 
blue sentinel node. Up to 30 minutes is 
necessary to see progressive migration 
of the blue dye up the efferent canal 
permitting the verification of the routes 
of these canals. In one of the procedures 
corresponding to 4th nipple, the blue 
dye did not migrate and a blue node 
was not identified. 

Sprague-Dawley female rat is the inguinal 
node. This node were single or not when 
an efferent pattern was found. No more 
than one blue node was identified when no 
efferent canal was seen. When the efferent 
lymphatic canal was present, it could be 
identified 2 up to 4 coloured nodes. 
The efferent lymphatic vessels of the 
inguinal lymph node, present in 62.9% 
of procedures, usually accompanied the 
external branch of the epigastric vein. The 
efferent lymphatic vessels of the inguinal 
node generally accompany the lateral 
branch of the caudal epigastric vessel in 
82.3%, procedures, but more or less at 
the level of the second pectoral nipples, 
the lymphatic pathway forms an arch in 
57.1% of the procedures. Arising from the 
inguinal node, the path of this efferent 
lymphatic canal leads always to the 
axillary node. In 11.8% of the procedures, 
the axillary and braquial nodes were               
simultaneously found. 
Our study demonstrates that the 
lymphatic drainage of the mammary                       
abdomino-Inguinal pairs in the Sprague-
Dawley female rat drain first into the 
inguinal node, figure 14, where the blue 
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Sentinel Node of Mammary Abdomino-Inguinal pairs in the Sprague-Dawley Rat

Figure 14. Lymphatic drainage of the abdomino-inguinal 
mammary gland to the inguinal lymph node.

Figure 13. An H-E microscopic image of an S-D rat lymph node.

The timing of 5 minutes after dye injection 
in this case was considered insufficient. In 
another procedure also corresponding to 
the 4th nipple, the dye coloured both the 
axillary and the braquial node. The reason 
for this was probably due to the 13-minute 
wait for the initiation of the procedure.
Lymphatic node mapping, we found, is 
very dependent on experience and care 
must be taken in timing and location of 
the procedure. If the time frame is under 
the minimum limit (5 minutes), the failure 
to observe a blue node is total. If the 
maximum is surpassed (10 minutes), the 
risk of finding an efferent pathway and 
more blue nodes will be certain. 
We were unable to evaluate the optimal 
site of injection. Considering we were 
dealing with healthy animals with no 
tumours, we could not select an intra 
tumoral or peri tumoral site of injection. 

We based our decision on injecting at the 
base of the site normally used by us in 
clinical surgery (sub areolar). 
In the study, we found patterns of the 
ventral superficial vascular circulation in 
the rat not described in any anatomical 
reference for the small animal we 
consulted 7-9. Most of these references cite 
the presence of a common trunk of the 
superficial epigastric vessels. In the S-D rat 
this was not the case, nor is it in the Wistar 
rat. Our observations show 2 pathways 
parallel to each other of the superficial 
epigastric vessel. The external branch 
of the superficial epigastric is usually of 
greater calibre and is well visualized. 
With a common pathway in its caudal 
portion that emerges from the femoral 
vessel, after its bifurcation at the level of 
the inguinal lymph node, both vessels one 
medial and one lateral fl ow and enter the 
sub clavian at separate points. 
Detailed knowledge of the superficial 
ventral circulation in the small animal 
is important in models for the study of 
pedicled skin grafts in plastic surgery 
and is helpful more specifically in                   
Post-mastectomy breast reconstruction10-12.
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Figure 15. From Sappey’s13 lymphatic mapping (1850’s) to present day sentinel node biopsy in humans and animal model, we can observe a remarkable anatomy-physiologic coherency.

Final Comment

Historically, regional lymphatic 
involvement of the breast has included 
its removal as part of radical treatment. 
The detection of node metastases raises 
the risk of metastases to far reaching 
organs. Understanding and relating 
data of the lymphatic node with long 
distance metastatic phenomenon and 
its applications on survival is one of the 
keys to fighting cancer, figure 15. Today, 
the SNB procedure in breast cancer, is 
considered a paradigm. But, as a recent  
technique it has not been amply studied, 
which raises some questions: 
1.The false negative potential (and future 
occurrences of axillary metastases)
2. Lymphatic drainage of the different 
areas of the breast and its correspondence 
to the sub periareolar complex and axilla 
3. Lymphatic characterization, before or 
after pre operatory systemic chemotherapy 
4. Mechanisms of metastisation and 
lymphangiogenesis 

Pre-clinical models could be useful, 
preferably with group models large 
enough to answer the questions 
under study where the mechanism of 
carcinogenesis can be reviewed. 

The conflicting data in literature on rat 
anatomy has been resolved:  the SN lies 
at the periphery of the bifurcation of the 
caudal superficial epigastric vessels. This 
corresponds to the projection, on the 
surface, of the ventral region between the 
4th and 5th pair of nipples, figure 14.
The identification rate to the inguinal node 
corresponding to the sentinel node of the 
abdomino-inguinal breast tissue was 96.4 
% and always in an inguinal location.
Studies to define and elucidate anatomical 
patterns of lymphatic drainage in the adult 
laboratory rat are fundamental for a pre-
clinical model. 
With the continuation of this study, we 
could have at our disposal a SN mammary 
model in the rat to study lymph node 
metastasis in induced or spontaneous 
tumours. 



26

O Queratoacantoma é um tumor escamoso cutâneo 
queratinizante relativamente comum, de crescimento rápido, de 
aparecimento principalmente em áreas de maior exposição à 
luz solar que pode, clinicamente e histologicamente, simular o 
carcinoma escamoso. Tem maior incidência em idades entre os 50 
e 70 anos e maior disposição para o sexo masculino.

Foi descrito pela primeira vez em 1889 por Sir Jonathan Hutchinson. 

O Queratoacantoma pode ocorrer de forma solitária, múltipla e 
eruptiva. Tem como etiologia a exposição a raios UV, trabalho 
com alcatrão e outros produtos químicos, predisposição genética 
e doenças associadas com defeito nos sistemas de reparação 
do ADN. Existe também associação com traumatismo e a 
criocirurgia. A clínica e evolução da lesão são imprescindíveis para 
o diagnóstico desta lesão. 

Várias modalidades de tratamento podem ser empregadas para 
o tratamento deste tipo de tumor, entre elas a exérese cirúrgica, 
radiação, infiltração de esteróide ou agentes quimioterápicos 
(5-FU, metotrexato ou ciclofosfamida). Em 4 a 8 % a lesão pode 
recorrer, após a sua excisão.

Neste caso clínico correspondente a homem de 77 anos, atendendo 
às dimensões exuberantes da lesão, optou-se por fazer uma excisão 
em bloco da lesão que se encontrava no dorso da mão, com 
posterior enxerto cutâneo. Aos 3 anos de follow-up doente bem, 
registando-se o aparecimento e excisão de tumor da face.

Keratoacanthoma is a relatively common, rapidly growing 
keratinizing cutaneous squamous tumor that appears mainly 
in regions of greater exposure to sunlight. It can clinically and 
histologically simulate squamous carcinoma and has a higher 
incidence in the ages between 50 and 70 years and a greater 
disposition in males.

It was first described in 1889 by Sir Jonathan Hutchinson.

Keratoacanthoma can occur in a solitary, multiple and eruptive 
manner. Its etiology is exposure to UV rays, tar and other chemicals, 
genetic predisposition and diseases associated with defective DNA 
repair systems. It is also associated with trauma and cryosurgery. 
The clinical and evolution of the lesion is essential for the diagnosis 
of this lesion.

Several treatment modalities may be employed for the treatment 
of this type of tumor, including surgical excision, radiation, steroid 
infiltration or chemotherapeutic agents (5-FU, methotrexate or 
cyclophosphamide). In 4 to 8% of all cases, the lesion may recur 
after its excision.

This clinical case corresponds to a 77-year-old man and given the 
exuberant dimensions of the lesion, a block excision of the lesion 
on the back of the hand, with subsequent skin graft, was chosen. At 
3 year follow-up the patient is well, registering the appearance a 
basocelular cutaneous  lesion of the face that was excised.

Queratoacantoma do Dorso da Mão
Keratoacanthoma of the Back of the Hand
João Melo¹, Daniel Cartucho¹ 

1. Serviço de Cirurgia II - Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Portugal 
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Granulomatose com Poliangeíte
Fever of unknown origin: Granulomatosis with polyangiitis
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CASO CLÍNICO 
CASE REPORT

Algarve Médico, 2018; 4 (2):28-31

Resumo

Relata-se um caso clínico de uma doente de 34 anos, internada 
para investigação de febre sem foco, em puérpera com aumento 
dos parâmetros inflamatórios e dor à palpação do hipocôndrio 
esquerdo. Em ecografia abdominal e TC tóraco-abdomino-
pélvico observaram-se múltiplas formações nodulares no 
baço. Adicionalmente, desenvolveu paralisia facial bilateral 
e diminuição da acuidade visual e através de ressonância 
magnética foi demonstrado o envolvimento paquimeníngeo. 
Dada a impossibilidade de uma biópsia das lesões por risco 
de rotura do baço, a doente foi sujeita a esplenectomia e o 
estudo anatomopatológico da peça revelou áreas de necrose 
inespecífica, assumindo-se, após exclusão de doenças infeciosas, 
hematológicas ou doença neurológica primária, caso compatível 
com granulomatose com poliangeíte.  
A apresentação do caso é completada com revisão e discussão 
teórica sobre esta patologia.

Palavras-chave: febre; vasculite; imunomediado; granulomatose; 
poliangeíte.

Abstract

The following report considers a case of a 34 year old female, 
who presented to the emergency room with fever of unknown 
origin, pain in the upper left quadrant, leukocytosis and elevated 
C-reactive protein. Imaging studies (ultrasonography and computed 
tomography-scan) showed multiple splenic round formations. She 
later developed bilateral facial nerve palsy and visual impairment. 
Magnetic resonance imaging showed meningeal enhancement. 
Considering a high risk of spleen rupture during a biopsy procedure, 
splenectomy was finally recommended and revealed histological 
evidence of unspecific necrosis. The meticulous process to exclude 
infectious, hematological and neurological causes led us to the final 
diagnosis of granulomatosis with polyangiitis. In addition to the 
case report, we also present a brief literature review and discussion 
on Granulomatosis with Polyangiitis. 

Key words: fever; vasculitis; autoimmune; granulomatosis; 
polyangiitis.
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Introdução  
 
A granulomatose dom poliangeíte (GPA) 
é uma doença rara e multissistémica, 
assinalada por inflamação granulomatosa 
necrotizante e vasculite pauci-imune 
de pequenos e médios vasos. A 
sua etiologia permanece, contudo, 
desconhecida e tem sido assumida a sua 
origem imunomediada, com influência 
de possíveis triggers ambientais, 
suscetibilidade genética e até sugerida 
como consequência de iatrogenia 
medicamentosa 1-6. Mais de 90% dos 
casos são associados a positividade para 
anticorpos anti-citoplasma de neutrófilos 
(ANCA citoplasmático), dirigido na maior 
parte dos casos diretamente contra 
a serina proteinase 3 (PR3-ANCA) ². 
Contudo, cerca de 20% dos doentes 
podem apresentar positividade para um 
ANCA alternativo e, em menos de 10% dos 
casos, podem ser ANCA negativos 1,2. 

GPA envolve primariamente o sistema 
respiratório superior e inferior e o rim, mas 
tem uma apresentação multissistémica 
variada 1-6, consistindo frequentemente num 
desafio diagnóstico, quer por ser de difícil 
distinção de outras patologias, quer por 
se apresentar através de sintomas isolados 
5. Inclui, entre outros, fadiga, sintomas 
constitucionais, dor abdominal, alterações 
oftalmológicas, manifestações cutâneas, 
músculo-esqueléticas e envolvimento do 
sistema nervoso periférico 2.  

Com o presente relato, pretendemos 
realçar um caso clínico de apresentação 
atípica, cujo diagnóstico foi realizado 
somente após exclusão de diversas 
outras patologias, alertando assim para 
a necessidade de uma suspeição e 
diagnóstico diferencial abrangentes na 
investigação de sintomas inespecíficos 
como a febre sem foco. 

Caso Clínico

O caso contempla uma mulher de 34 
anos, de raça caucasiana, G3P2A1, sem 
antecedentes pessoais ou familiares 
conhecidos relevantes. Recorreu ao 
serviço de urgência (SU) por quadro de 
náuseas, febre, cefaleia holocraniana 
e cervicalgia com início um mês antes, 
após parto eutócico. A sintomatologia 
revelou ser resistente a antipiréticos e 
anti-inflamatórios. Ao exame objetivo 
apresentava febre de 38-39ºC, inicialmente 
noturna e posteriormente diurna, 
cervicalgia de ritmo mecânico e dor 
infra umbilical, onde era palpável massa 
abdominal que corresponderia ao útero 
em involução. Os exames laboratoriais 
não revelaram anomalias à exceção de 
proteína C reativa (PCR) de 42 mg/L 
(<5) e a tomografia computorizada 
crânio-encefálica efetuada também não 
evidenciou alterações de relevo. Foi 
colocada a hipótese de febre sem foco 
e medicada com amoxicilina e ácido-
clavulânico. 

Por agravamento do quadro, recorreu 
novamente ao SU no dia seguinte e 
foi internada no Serviço de Doenças 
Infecciosas (SDI) por febre sem foco 

com início no puerpério. Por ausência de 
anomalias indicativas de outra etiologia, 
foi avaliada por Ginecologia/Obstetrícia 
tendo sido admitida a hipótese de 
tromboflebite séptica dos vasos profundos 
da pélvis no contexto do puerpério, tendo 
completado com base nesse diagnóstico 
14 dias de antibioterapia com ceftriaxone, 
metronidazol e anticoagulação com 
enoxaparina 1 mg/Kg de 12 em 12 horas, 
observando-se melhoria clínica e analítica. 
Tendo em conta o risco de embolia séptica 
descrito na literatura 7, teve alta medicada 
com cefixima, metronidazol e enoxaparina 
na dose descrita. 

A febre recorreu passado um mês, 
mantendo-se a dor abdominal que desta 
vez se localizava no hipocôndrio esquerdo, 
sem irradiação, o que a trouxe novamente 
ao SU. Os parâmetros inflamatórios estavam 
aumentados, nomeadamente leucocitose 
de 13,5 x 10⁹/L, neutrofilia de 10,5 x 10⁹/L 
e PCR 98 mg/L. Na ecografia abdominal 
foram identificadas 6 formações nodulares 
anecogénicas no baço, ausentes nos exames 
prévios. Após novo internamento no SDI, 
realizou TC tóraco-abdomino-pélvica que 
confirmou os achados anteriores (Fig. 
1) tendo sido iniciada terapêutica com 
vancomicina, gentamicina, meropenem, 
metronidazol e fluconazol. Sem que tivesse 
ocorrido melhoria clínica significativa, duas 
semanas depois, desenvolveu quadro de 
dor ocular e diminuição da acuidade visual, 
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em provável relação com fenómenos 
de episclerite, e paralisia facial periférica 
unilateral, que evoluiu posteriormente 
para bilateral. Neste contexto foram 
então colocadas as hipóteses diagnósticas 
de doença granulomatosa, doença              
linfoproliferativa e síndrome de Guillain-
Barré. Após reunião multidisciplinar, iniciou 
corticoterapia com prednisolona 1mg/Kg/
dia e imunoglobulina humana, com vista a 
tratar rapidamente as possíveis etiologias 
que pudessem pôr em risco a vida da 
doente. Esta intervenção foi possível dado 
que todo o estudo efetuado até então foi 
sempre negativo para eventual etiologia 
infeciosa, nomeadamente hemoculturas 
persistentemente negativas, serologias 
negativas, ecocardiograma normal, interferon 
gamma release assays (IGRA) negativo e 
persistência do quadro sob antibioterapia. 

A ressonância magnética crânio-
encefálica (RM-CE) então realizada 
revelou espessamento paquimeníngeo 
basal (Fig. 2). Dado este envolvimento 
do SNC assim documentado, foi 
considerado urgente a realização de 
pulso de 1g de metilprednisolona IV 
em toma única. Por esta altura, realizou 
tomografia por emissão de positrões/
tomografia computadorizada, que não 

revelou alterações significativas. Por 
impossibilidade de realizar biópsia 
esplénica devido a risco hemorrágico, e 
dado que ainda não estavam excluídas 
hipóteses de doença granulomatosa 
e linfoproliferativa, foi agendada 
esplenectomia. A decisão foi suportada 
em reunião multidisciplinar entre várias 
especialidades do CHUA, tendo sido 
pedido parecer a centro terciário, que 
concordou com a decisão. A cirurgia 
realizou-se cerca de um mês após o 
início da corticoterapia e o estudo 
anatomopatológico da peça revelou 
áreas de necrose inespecífica, tendo sido 
excluída a possibilidade de linfoma. 

O diagnóstico de GPA foi assumido pela 
clínica de febres recorrentes e doença ocular 
com início no puerpério e que reapareciam 
com a diminuição da dose de corticoide e 
pelo envolvimento          paquimeníngeo que 
é uma apresentação já descrita na literatura 
1-6. O estudo imunológico realizado foi 
sempre negativo, incluindo o valor de ANCA, 
o que, apesar de ser menos frequente, não 
exclui a doença1-2. As lesões esplénicas 
poderiam ter correspondido a granulomas 
que involuíram pela corticoterapia prévia, 
mas tal não foi possível confirmar. Para a 
realização deste diagnóstico foi também 
importante o facto de se ter excluído causa 
infeciosa, hematológica e concordado que 
o envolvimento por doença neurológica 
primária era por essa altura pouco provável.
Dada a elevada dependência da 
corticoterapia e a vontade expressa 

da doente voltar a engravidar, iniciou 
tratamento com rituximab (RTX) (2 
infusões de 1 g separadas por 14 
dias) em consulta de Reumatologia, e 
posteriormente foi introduzida terapêutica 
de manutenção com azatioprina (AZA) 2 
mg/Kg/dia. Foi então possível o desmame 
gradual de prednisolona sem que a 
sintomatologia reaparecesse.

Durante o seguimento mostrou 
trombocitose persistente, provavelmente 
secundária à esplenectomia, mantendo 
a doente tratamento com AAS. A 
sintomatologia tem estado controlada e os 
parâmetros inflamatórios sem alterações 
significativas. A RMN-CE de controlo, 
realizada 6 meses após o início do 
tratamento, revelou melhoria dos achados 
encontrados anteriormente (Fig. 3). 

Figura 1 e 2. TC tóraco-abdomino-pélvico com contraste a evidenciar lesões nodulares esplénicas. Figura 3. RM a evidenciar espessamento 
paquimeníngeo basal

1 2 3
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Discussão

O caso apresentado reveste-se de interesse 
devido à sua apresentação atípica. A GPA é 
uma vasculite multissistémica e geralmente 
ANCA positiva, embora numa minoria 
dos casos possa ser negativa1-2. O seu 
pleomorfismo de manifestações clínicas 
pode dificultar e atrasar o diagnóstico1-6, 
como damos exemplo neste relato. Apesar 
do envolvimento renal e respiratório ser 
comum, pode estar ausente 2, sendo 
necessário um elevado nível de suspeição 
para reconhecimento precoce da doença. 
Aquando do diagnóstico diferencial, 
devem ser tidas em conta patologias 
infeciosas, doenças granulomatosas, 
linfoproliferativas, abuso de drogas ou 
iatrogenia1-6. O diagnóstico é apoiado 
por manifestações clínicas, achados 
imagiológicos sugestivos, serologia 
ANCA positiva e evidência histológica de 
inflamação granulomatosa necrotizante, 
consistindo este último no exame o gold-
standard para diagnóstico definitivo 1-6. 
No entanto, casos como este, mostram 
a importância do diagnóstico clínico e 
implica a rigorosa exclusão de outros 
diagnósticos possíveis para que por fim se 
possa orientar corretamente o doente que 
a nós se apresenta. 

A taxa de remissão na GPA varia entre 
30%-93%; não obstante, a recorrência é 
frequente, afetando até 50% dos doentes, 
e está relacionada com fatores como o 
tipo de tratamento, o status inicial e a 
persistência de ANCA durante a remissão e 
os órgãos/sistemas envolvidos 2. 

As principais causas e mortalidade 
incluem vasculite ativa, condicionando 
falência renal ou do sistema respiratório, 
doença cardiovascular, malignidade 
ou infeções bacterianas 2,5. É, pois, 
importante procurar o equilíbrio entre o 
rápido controlo da doença e os riscos da 
imunossupressão induzida 5. 

Sem tratamento, a taxa de mortalidade 
no primeiro ano ronda os 82%2 e desce 
para entre 5-19% com medicação 5. A 
terapêutica citotóxica veio aumentar 
notavelmente a sobrevida dos doentes, 
pelo que um elevado grau de suspeição, 
um diagnóstico precoce e seguimento 
adequado podem ter um impacto decisivo. 

Figura 5 e 6. RM de controlo: ausência de espessamento paquimeníngeo basalFigura 4. RM a evidenciar espessamento 
paquimeníngeo basal

Ana Lúcia Fernandes
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Resumo

Reportamos o caso de uma mulher de 34 anos grávida com 
patologia miomatosa de grandes dimensões que sofreu 
agravamento ao longo da gestação. A gravidez chegou a termo 
com algumas das complicações descritas na literatura. Apresenta-
se a solução realizada para o bom outcome perinatal obtido. 
Os autores completam o caso clínico com uma breve revisão da 
patologia miomatosa na gravidez.

Palavras-chave: Gravidez, Mioma, Cesariana

Abstract

We report a clinical case of a 34 year old pregnant woman, with 
a big uterine fibroid, which suffered a dramatic increase in size 
during the pregnancy. The pregnancy came to its term. Some of the 
complications described in the literature were present. We describe, 
in this presentation, the clinical solution for the optimal outcome 
achieved. A clinical review of the incidence of uterine fibroids during 
pregnancy is described at the end of this case.

Key words: Pregnancy, Myoma, Cesarean

Miomas na gravidez
Uterine Fibroids in Pregnancy
Flávia Vicente ¹, Ana Soares ¹, Sara Costa ¹, Virgílio Flôr ¹, Pedro Guedes ¹, Fernando Guerreiro ¹
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Introdução  
 
Os miomas uterinos são os tumores 
pélvicos mais frequentes na mulher em 
idade reprodutiva. A sua etiologia ainda é 
desconhecida e os factores que levam ao 
seu crescimento ou à regressão ao longo 
da gravidez, também ainda não são bem 
conhecidos. No entanto, há estudos que 
apontam que tanto estrogénios como 
progesterona têm uma acção estimulante e 
inibitória em factores de crescimento locais 
tais como no EGF, no TNF-alfa e no IGF-I.
A presença de miomas uterinos está 
associada a complicações obstétricas 
nomeadamente aborto, restrição de 
crescimento fetal, parto pré-termo, posições 
fetais anómalas, descolamento de placenta, 
placenta prévia, retenção placentar, 
hemorragia pós-parto, assim como no 
aumento do risco de parto por cesariana.
Estudos apontam que 0.1% a 3,9% dos 
diagnósticos de miomas ocorrem durante 
a gravidez. E que até 12,6% das grávidas 
têm a gestação com a presença de um ou 
mais miomas na cavidade uterina1,2.

Figura 1 - Identificação do mioma durante o procedimento cirúrgico.   

Caso Clínico

Mulher de 34 anos, caucasiana, seguida 
em consulta de Medicina Materno Fetal da 
Unidade de Portimão do CHUA, com Índice 
Obstétrico: 5.0.0.5. - 5 partos eutócicos - 
sem complicações.
Durante a actual gestação teve o 
diagnóstico de mioma com Classificação 
1 da FIGO - submucosa com <50% com 
componente intramural - 8 cm na parede 
anterior do útero. Ao longo da gestação 
o tumor atingiu os 11 cm de diâmetro. A 
placenta era posterior alta.
A gestação chegou a termo com feto em 
posição anómala - situação transversa, 
estando o orifício interno do colo 
parcialmente obstruído pela porção 
submucosa do mioma.
Optou-se por parto distócico com 
cesariana programada às 39 semanas de 
gestação em bloco central, com reserva 
de duas unidades de concentrado 
eritrocitário. Efectuou-se uma laparotomia 
com incisão mediana infraumbulical 
para uma boa visualização da cavidade 
celómica. Após confirmação da 
localização do mioma uterino na porção 
istmica e direita do útero procedeu-
se à realização de uma histeretomia 
transversa alta supramiomatosa, com 
extracção de recém-nascido do sexo 
masculino com 3 670 g de peso e Índice 
de Apgar 10/10.
Foi ainda realizada salpingectomia 
bilateral com objectivo anticontraceptivo.
O pós-operatório decorreu sem intercorrências. 

Discussão

Os miomas uterinos são tumores 
hormono-dependentes com diagnóstico 
raro antes da puberdade assim como 
na menopausa. O diagnóstico ocorre 
na grande maioria das vezes na idade 
reprodutiva, e por vezes durante a 
gestação. O rápido crescimento dos 
miomas na gravidez parece dever-se à 
influência hormonal própria da gestação 
- nomeadamente às alterações nos níveis 
de estrogénios e de progesterona, assim 
como ao aumento de sangue na cavidade 
celómica durante a gestação. 
No presente caso tivemos duas das 
complicações mais frequentemente 
desencadeadas pela presença de miomas 
na gravidez - o feto em posição anómala e 
parto distócico. 
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CASO Flash  
FLASH CLINICAL CASE

Algarve Médico, 2018; 4 (2):34-35

Resumo

Reportamos o caso de uma doente, de 61 anos de idade, que 
recorreu ao Médico de Família com carta de episódio de urgência 
por quadro de dispneia, tonturas, palpitações e visão turva, 
seguido de síncope, com perda de memória para o sucedido, 
após caminhada matinal. A doente encontrava-se bastante 
indignada, pois relacionava este episódio de síncope com toma 
de analgésico, prescrito anteriormente na sequência de queixas 
álgicas por fratura do calcâneo direito, ocorrida em Junho de 
2017. Esta havia realizado recentemente Eletrocardiograma e 
Holter que se mostraram normais. O ecocardiograma revelou 
alterações que confirmavam o diagnóstico de Miocardiopatia 
Hipertrófica. Os autores discutem completam o caso clínico com 
uma abordagem teórica acerca da patologia em questão, fazendo 
ainda uma discussão acerca da importância de uma comunicação 
empática na prática clínica.

Palavras-chave: : Miocardiopatia Hipertrófica, Comunicação, 
Relação médico-doente, Empatia

Abstract

We describe the case of a 61 year-old female who went to her 
general practicioner, with an emergency episode report, describing 
dyspnea, dizziness, palpitations and blurred vision, followed by 
syncope, with memory loss, after a morning walk. The patient was 
very upset and claimed that the current episode of syncope was 
related to an analgesic drug, previously prescribed for persistent 
pain from a calcaneus fracture, occurred in June 2017. Having 
recently performed a electrocardiogram and Holter, it had not 
shown abnormalities. The echocardiogram however confirmed the 
diagnosis of Hypertrophic Cardiomyopathy. The authors conclude 
the clinical case with a theoretical approach about Hypertrophic 
Cardiomyopathy, and discuss the importance of empathic 
communication in clinical practice.

Key words: Hypertrophic Cardiomyopathy, Communication, 
Doctor-patient relationship, Empathy
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Introdução 
 
A Miocardiopatia Hipertrófica é a doença 
genética cardiovascular mais comum na 
população geral, com uma prevalência 
estimada de 1 em 500 indivíduos. Esta 
afeta com igual frequência homens 
e mulheres e é caracterizada por 
hipertrofia ventricular com função sistólica 
preservada, mas relaxamento diminuído, 
na ausência de outras condições que 
possam justificar tal alteração¹. 
Esta patologia pode manifestar-se desde 
a forma assintomática até apresentações 
graves, como a morte súbita. Quando 
sintomática, o quadro clínico pode incluir 
dispneia para esforços, toracalgia, tonturas, 
síncope e palpitações. Na maioria dos 
doentes com Miocardiopatia Hipertrófica, 
o exame físico é normal ou as anomalias 
detetadas podem ser subtis, como, por 
exemplo, sopro cardíaco, choque da ponta 
ou pulso amplo2,3. 
Relativamente aos exames   
complementares de diagnóstico, o 
Eletrocardiograma pode frequentemente 
levantar suspeita, mostrando alterações 
inespecíficas, mas é, sem dúvida, o 
Ecocardiograma o método de eleição 
que confirma o diagnóstico, permitindo a 
obtenção de informação fisiopatológica 
de forma detalhada. A técnica de Doppler 
pode fornecer informação complementar 
sobre a função cardíaca. A prova de esforço 
avalia a gravidade da limitação ao exercício 
e o efeito do tratamento, ao longo do 
tempo. Por outro lado, o Holter possibilita 
a pesquisa de arritmias (supraventriculares 
e ventriculares), sendo útil na determinação 
do risco de morte súbita⁴. 
No que concerne o tratamento, este 
tem como objectivos a resolução 
sintomática e a prevenção de 
complicações, nomeadamente a morte 
súbita. No tratamento farmacológico 
de Miocardiopatia Hipertrófica, os 
betabloqueadores e bloqueadores dos 
canais de cálcio apresentam um papel 
importante. Os primeiros habitualmente 
reduzem sintomas como a dor torácica, 
falta de ar e palpitações, na medida em 
que reduzem a frequência cardíaca e a 
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intensidade da contracção miocárdica. 
Os bloqueadores dos canais de cálcio 
proporcionam igualmente alívio 
sintomático, reduzindo a frequência 
cardíaca e a pressão arterial.
Em casos mais graves e refratários à 
terapêutica médica, o tratamento cirúrgico 
- miectomia cirúrgica ou ablação septal 
por álcool - ou colocação de cardioversor 
podem ser opção.

Caso Clínico

Doente do sexo feminino, com 61 anos 
de idade, raça caucasiana, casada, inserida 
numa família nuclear, profissionalmente 
ativa, com antecedentes de fratura do 
calcâneo direito na sequência de queda, 
em Junho de 2017, tendo sido submetida 
a intervenção cirúrgica e realizado 
tratamentos de Fisioterapia. 
Neste contexto, em Abril de 2018, por 
persistência das queixas álgicas após toma 
de diversos analgésicos, foi-lhe prescrito 
pelo Médico de Família tapentadol 50 mg.
Passado um mês, recorreu à consulta com 
carta hospitalar que relatava episódio de 
ida ao Serviço de Urgência por quadro de 
dispneia, tonturas, palpitações e visão turva, 
seguido de síncope, com perda de memória 
para o sucedido, após caminhada matinal 
com o marido. Sem episódios anteriores 
semelhantes. Ao exame neurológico não 
apresentava alterações. Deste modo, 
teve alta hospitalar com indicação para 
realização de Holter e Ecocardiograma.
No entanto, a doente encontrava-se 
bastante indignada e relacionava este 
episódio com a toma de tapentadol, 
prescrito na última consulta peço Médico 
de Família, tendo interrompido este 
analgésico por iniciativa própria.
Esta havia efectuado recentemente 
Eletrocardiograma e Holter que 
não mostravam alterações. Realizou 
ecocardiograma que revelou as seguintes 
alterações: ventrículo esquerdo com 
hipertrofia severa do septo basal (18mm), 
boa função sistólica global (com Fração de 
Ejeção estimada entre 60 e 75%), disfunção 

diastólica grau I e, por fim, regurgitação 
aórtica e mitral ligeira.
Deste modo, foi constatado o diagnóstico 
de Miocardiopatia Hipertrófica, tendo sido 
feita referenciação da doente com urgência 
para consulta de Cardiologia e aconselhada 
a não conduzir ou praticar atividade física 
e/ou esforços de intensidade moderada a 
elevada (inclusivamente caminhadas) até à 
data da consulta.
Por outro lado, foi ainda feito 
esclarecimento das dúvidas e medos 
da doente, explicando que o quadro 
sintomático possivelmente não estaria 
relacionado com toma de analgésico, mas 
sim com a patologia cardíaca recém-
diagnosticada.

Discussão

O diagnóstico de Miocardiopatia 
Hipertrófica pode constituir um 
verdadeiro desafio para o médico, sendo 
essencial uma boa anamnese, aliada à 
realização de exames complementares, 
sendo o Ecocardiograma 
indubitavelmente o exame de eleição.
Com este caso, pretende-se ainda salientar 
a importância de uma comunicação 
empática na consulta médica, pois esta é a 
base da relação médico-doente, podendo 
refletir-se em maior confiança, adesão 
terapêutica e capacitação do doente.
O médico deve ter a capacidade de 
comunicar conhecimentos científicos 
complexos numa linguagem simples 
e percetível, sabendo escutar o 
doente, responder às suas incertezas e 
preocupações e verificar sempre se houve 
entendimento da informação transmitida.

https://spc.pt/pdf/grupos/MCH_web.pdf
https://emedicine.medscape.com/article/152913-overview
https://emedicine.medscape.com/article/152913-overview
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Nas palavras do Director de Cirurgia II do 
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, 
Dr. Carlos Carranca, este Serviço pretende 
ser de excelência no âmbito da Cirurgia 
Geral. Neste sentido tende a marcar 
presença nos mais diversos eventos que 
interessem o seu espectro de acção, quer 
com a apresentação de trabalhos, quer 
estando presente com intuito instrutivo. 
Assim a nossa relação de proximidade com 
os colegas de outras especialidades que 
necessitem de valências provenientes da 
Especialidade de Cirurgia Geral, é total.

É este o caso da Pequena Cirurgia. Esta, 
que de pequena apresenta só o nome, 
corresponde a um ato médico baseado 
em técnicas de sutura, sendo um dos 
pilares essenciais na formação de todos 
os clínicos. No entanto, nem sempre 
lhe é dada a atenção que merece, 
sendo comum um contacto tardio com 
esta realidade, numa fase adiantada 
de formação. Nesse sentido surgiu o 
presente Curso, que apresenta como 
objetivo principal dotar os profissionais 
de saúde, dos saberes necessários 
para a realização de suturas de pele e 
tecido celular subcutâneo, assim como 
a destreza para poder abordar a maioria 
das feridas com que são confrontados 
na prática clínica. Para além da vertente 

teórico-prática em modelo sintético 
apresenta ainda um módulo prático, de 
acompanhamento em meio hospitalar. 
Este consiste na participação activa em 
programa eletivo de pequena cirurgia.

Sendo os colegas dos cuidados primários 
de saúde aqueles que têm um maior 
contacto directo com a população 
e, consequentemente, um maior 
impacto na mesma, este curso dirige-se 
principalmente a eles.

Como serviço, acreditamos que todo o ato 
cirúrgico deve ser abordado com a nobreza 
inerente à responsabilidade que acarreta, 
sendo esse um dos valores pelos quais nos 
regemos e que pretendemos transmitir.  

Como principais objetivos deste curso 
podemos enumerar: 
1. Fundamentos de feridas e cicatrização
2. Abordagem metódica de uma ferida 
(Escolha de fio e ponto de sutura 
adequadas)
3. Prática padronizada de técnicas de 
sutura básica
4. Identificação e abordagem de patologia 
electiva de pequena cirurgia (lesões 
cutâneas, lipomas e quistos sebáceos)

Miguel Cunha¹, João Melo¹, Diogo Silva¹  

1. Serviço de Cirurgia II - Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Portugal

Curso de Elementos de Pequena Cirurgia 
Uma proximidade necessária
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Curso de Elementos de Pequena Cirurgia 

O seu programa é composto por 
temáticas que consideramos essenciais 
como a “abordagem de elementos de 
Cicatrização”, “Tipo de Feridas”, “Tipos de 
Pontos e Suturas”, “Abordagem à ferida”, 
“Feridas complexas”, “Pequena Cirurgia 
Electiva” e “Fios a utilizar”(figura 1). A 
vertente prática está dividida em dois 
módulos. No primeiro os participantes 
efetuam treino padronizado, tutelado, de 
princípios de abordagem a uma ferida, 
assim como técnicas de sutura em peças 
de modelo animal. No segundo módulo 
os formandos participam num programa 
de pequena cirurgia electivo realizado 
em bloco operatório de ambulatório, 
com recurso anestesia local, onde têm a 
oportunidade de participar activamente 
nas cirurgias. 

Figura 1: Vertente Teórica

Neste Curso de dois módulos, que 
decorreram em Junho e Julho, e que 
contou com o patrocínio científico da 
Sociedade Portuguesa de Cirurgia, 
foram disponibilizadas 12 vagas 
destinadas, preferencialmente a internos 
de Formação Específica. O número 
de inscrições superou largamente o 
número de vagas (23 inscrições). Foram 
então selecionados 12 inscritos todos 
internos de Formação Específica da área 
de Medicina Geral e Familiar e Cirurgia 

Geral com proveniência representada 
na figura 1. Como se pode constatar 
na figura, desde Sagres a Vila Real de 
Santos António ou da serra ao litoral, 
a proveniência geográfica dos vários 
colegas cobriu todas as regiões do 
Algarve, o que traduz o interesse e 
necessidade neste tipo de formação.

Após o curso foi elaborado um 
questionário online, de resposta 
voluntária, aos elementos do grupo 

Figura 2: Vertente Prática – Módulo 1

Figura 3: Vertente Prática – Módulo 2
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Miguel Cunha et al

Figura 4: Vertente Prática – Módulo 2

Figura 5: distribuição da proveniência dos participantes

para aferição do seu grau de satisfação 
e introdução de alterações e melhorias 
para o futuro. 
Dos 12 elementos que estiveram 
presentes no curso apenas                        
5 esponderam ao questionário. 

Foram ainda pedidos 3 aspectos positivos 
e 3 aspectos negativos em relação ao 
curso assim como sugestões. A resposta 
global a essas questões foi francamente 
positiva, apontando como único aspecto 
a melhorar, o tempo despendido na 
vertente prática que deveria ser maior.

Conclusões: 

A apreciação global tanto dos formadores 
como dos formandos em relação ao 
curso foi francamente positiva. Julgamos 
que na sua larga maioria os objectivos 
definidos à partida foram cumpridos 
com sucesso. Salientamos ainda que este 
curso permitiu aumentar a proximidade 
entre o meio hospitalar e os cuidados de 
saúde primários, estimulando o trabalho 
em equipa que, a nosso ver, é parte 
indissociável a uma prática clinica de 
excelência.

Organização:

Serviço Cirurgia II CHUA:
- Miguel Cunha, Interno 5º ano Cirurgia Geral, 

Serviço Cirurgia II Unidade Portimão – CHUA

- Daniel Cartucho, Assistente Graduado Sénior, 

Serviço Cirurgia II Unidade Portimão – CHUA

- Juan Rachadell, Assistente Hospitalar, Graduado 

Serviço Cirurgia II Unidade Portimão – CHUA

- Edgar Amorim, Assistente Hospitalar, Graduado 

Serviço Cirurgia II Unidade Portimão – CHUA

- António Rivero, Assistente Hospitalar, Serviço 

Cirurgia II Unidade Portimão – CHUA

Monitores: 
- António Rivero, Assistente Hospitalar, Serviço 

Cirurgia II Unidade Portimão – CHUA

- João Melo Interno 6º ano Cirurgia Geral, 

Serviço Cirurgia II Unidade Portimão – CHUA

- Diogo Veiga Interno 6º ano Cirurgia Geral, 

Serviço Cirurgia II Unidade Portimão – CHUA

- Miguel Cunha Interno 5º ano Cirurgia Geral, 

Serviço Cirurgia II Unidade Portimão – CHUA

 
Apoio:  

Ethicon 
Johnson & Johnson medical devices

Patrocínio: 

Sociedade Portuguesa de Cirurgia (Curso 
Acreditado- Grau de Recomendação – 
Recomendado)
Algarve Biomedical Center (ABC)
Centro Hospitalar e Universitário do 
Algarve (CHUA)
Universidade do Algarve (UAlg)



40

CONTRACEÇÃO E IVG  
REÚNEM 400 PROFISSIONAIS NO ALGARVE

8ª Reunião Nacional da Sociedade Portuguesa de Contraceção 

VIII Reunião de Reflexão sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) por opção da Mulher

NOTÍCIAS 
NEWS

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve associou-se à Sociedade Portuguesa de Contraceção 
na organização de duas reuniões especializadas dirigidas a profissionais das áreas de Ginecologia e 
Obstetrícia, as quais decorreram passado mês de setembro no Barlavento Algarvio.

Mais de meia centena de profissionais de saúde estiveram presentes na reunião de reflexão 
sobre a «Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) por opção da mulher», que decorreu em 
Portimão, e na qual “ foi possível discutir os temas mais relevantes sobre o programa da IVG deste 
a implementação da lei em 2007 até à atualidade, bem como partilhar experiências e perspetivar 
o futuro” explicou Fernando Guerreiro, Diretor do Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e 
Reprodução Humana do CHUAlgarve.

Esta reunião de reflexão sobre a IVG antecedeu a Reunião Nacional da Sociedade Portuguesa de 
Contraceção que teve lugar nos dias 21 e 22 de setembro, em Carvoeiro, e que recebeu cerca de 400 
participantes, vindos de vários pontos do país.
“Atualização na prática contracetiva: a ciência ao serviço da mulher” foi o tema escolhido para este 
ano numa iniciativa que foi um “verdadeiro sucesso, quer em termos de adesão, quer na qualidade 
do programa científico, que permitiu o debate dos principais temas nesta área, bem como a partilha 
de experiências por profissionais dos grandes centros hospitalares, mas também dos hospitais mais 
periféricos e do interior do país” congratula-se Fernando Guerreiro.

As iniciativas foram promovidas pela Sociedade Portuguesa de Contraceção (SPDC) em parceria com 
a Direção Geral da Saúde e com o Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução Humana 
do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, o qual colaborou na organização local de ambos 
os eventos de cariz nacional e com a presença de vários profissionais de saúde e especialistas que 
integraram os painéis de discussão dos dois eventos.
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XIV JORNADAS DO SERVIÇO DE PEDIATRIA DO CHUA DEBATE  
«NOVAS REALIDADES NO CUIDAR»

NOTÍCIAS 
NEWS

«Novas Realidades no Cuidar» é o tema que vai estar em destaque nas XIV Jornadas do Serviço de 
Pediatria do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que decorrem nos próximos dias 29 e 30 de 
novembro no Auditório Verde da Universidade do Algarve – Campus de Gambelas.

Com um programa técnico-científico bastante diversificado e contando com a presença de 
conceituados especialistas na área pediátrica, esta edição das Jornadas do Serviço de Pediatria tem 
como objetivo proporcionar uma abordagem multidisciplinar relativamente a alguns dos principais 
temas que marcam a atualidade nesta especialidade.

Dando especial importância à componente prática, a organização contemplou no programa, logo 
no dia 29, o curso «ABCDE da criança gravemente doente», muito vocacionado para a abordagem a 
situações críticas e onde os participantes terão oportunidade de testar várias técnicas de abordagem 
nos mais diversos cenários de simulação apresentados na formação.

Para além da componente mais prática, ao longo dos dois dias de jornadas serão várias as temáticas 
em debate nas mesas redondas, tais como: «O doente crónico no ambulatório»; «Hospital de Dia de 
Pediatria»; «Multidisciplinaridade na prática clínica»; «Triagem de Manchester»; «Falsas urgências»; 
«Controlo da Dor»; «Queimaduras», «Meningoencefalite»; «Convulsões» ou a «Dor torácica», entre 
outros temas.

O programa contempla ainda um espaço reservado à apresentação de comunicações livres, bem como 
a duas conferências, uma sobre Cuidados Paliativos Pediátricos e outra relativa à Adolescência.
Particularmente dirigido a médicos especialistas e internos de pediatria, médicos de medicina geral e 
familiar, enfermeiros, alunos e profissionais de saúde com especial interesse na atividade pediátrica, o 
evento é simultaneamente aberto à participação de outros interessados nos temas trazidos a debate, 
mediante inscrição prévia.

A organização da edição deste ano está a cargo da Associação dos Amigos da Pediatria do Hospital de 
Faro e conta com o apoio científico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.
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