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Em 1873, Sir John Erichen, um dos 

cirurgiões mais proeminentes da In-

glaterra nesses anos, declarava: ”the 

art of surgery can only by carried to 

a certain point of excellence. That we 

have nearly if not quite reached the 

final limit, there can be little ques-

tion”. Como sabemos, nessa época a 

cirurgia que segundo este autor pra-

ticamente atingira o máximo do seu 

ponto de excelência ... apenas iniciara 

o seu percurso. Mostra-nos a história 

que é recorrente este tipo de visão 

considerando o nosso tempo como 

um apogeu. 

Na Medicina apesar de nos encon-

trarmos numa época de profundo 

avanço do conhecimento e corres-

pondentes armas terapêuticas, temos 

igualmente a noção clara que nos en-

contramos num continuum. Temos a 

noção que em breve outros conheci-

mentos se seguirão. O conhecimento 

anatómico é milenar, mas recente-

mente só foi descrito um novo órgão 

no corpo humano: o mesentério1. Ou 

1 Coffey JC, O’Leary DP. The mesentery: structure, 
function, and role in disease. Lancet Gastroenterol 

mais especificamente, uma região 

anatómica há muito referenciada que, 

afinal, tem um conjunto de caracte-

rísticas funcionais e anatómicas dis-

tintas que a qualificam como unidade 

autónoma. Há meses os anatomistas 

foram confrontados com a individua-

lização de mais um músculo, a nível 

do quadricípite crural: o tensor do 

vastus intermedius2. E, claro, outro co-

nhecimento se seguirá. 

Se tomarmos a ilustração deste texto, 

feito a partir da conhecida gravura 

de Flammarion e nos colocarmos na 

posição daquele homem que debru-

çando-se para além do firmamento 

conhecido, perscruta o futuro inter-

rogando-se: que poderemos antever 

na Medicina? Com este continuum 

onde nos encontramos certamente 

poderemos antever um Homem com 

componentes anatomofisiológicos 

que actualmente nos são desconhe-

cidos. Uma natureza humana com 

Hepatol, 2016; 1: 238–47.

2 Grob K, Ackland T, Kuster MS, Manestar M, 
Filgueira L. A Newly Discovered Muscle: The Tensor 
of the Vastus Intermedius. Clinical Anatomy, 2016; 
29:256–263

elementos que a medicina de hoje só 

antevê. Afinal uma anatomofisiologia 

do Homem com uma complexidade 

e uma dimensão para além do que 

actualmente conseguimos verificar e 

quantificar. Mais do que um apogeu, 

hoje poderemos antever que daqui a 

50 anos, a maneira como os vindouros 

olharão a nossa medicina, será como 

nós actualmente olhamos a medicina 

da idade média.

Esse continuum onde a prática da 

nossa profissão se insere, permanece 

na medicina para além das idades, 

por vezes não explícito, mas sempre 

pressentido pelos praticantes desta 

ciência e arte. Num mundo em acele-

rada mudança para alguma forma de 

civilização que ainda não antevemos, 

a Medicina também em mudança, tem 

esse fio condutor que permanece. 

Este continuum vemos expresso, por 

exemplo, tanto na actualidade que 

hoje mantém a aquele texto, várias 

vezes milenar, que é o Juramento de 

Hipócrates, como nesta espantosa

EDITORIAL

EDITORIAL

Da Identidade da Revista Algarve Médico
Cada vez mais para uma Medicina Humana e Culta. 
Daniel Cartucho

Algarve Médico, 2017; 1 (1): 4 - 5
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descrição que lemos em João Lobo 

Antunes que, referindo-se aqueles 

momentos que se seguem a uma ci-

rurgia elaborada, refere: ”aquela bea-

titude ou exaustão doce, um pouco 

triste, que inevitavelmente sucede ao 

acto cirúrgico bem feito”3. Estas pa-

lavras são tão certeiras e ao mesmo 

tempo tão carregadas de uma ternura 

que os amantes/executantes deste 

mesmo magister, um acto cirúrgico, 

imediatamente se reveem nelas. Há 

uma total concordância para a formu-

lação deste sentimento que afinal, en-

contramos como característica, como 

elemento comum, a esta prática que 

fundamenta a nossa profissão. 

Estamos hoje num tempo diferente 

daquele onde os nossos mestres se 

formaram. Já lá vai o tempo onde as 

competências ficavam só nos grandes 

centros. Hoje a procura da qualidade 

de vida, o equipar de Hospitais peri-

féricos, a justeza do reclamado pelas 

populações de não ter de caminhar 

300 km para um tratamento quo-

3 João Lobo Antunes. Sobre a Mão e Outros 
Ensaios. Gradiva. Lisboa, 2005

tidiano, o regresso após formação 

competente àquela que é a nossa 

terra, são tudo factores para que a 

Medicina no Algarve seja do nível da 

que se pratica nos melhores centros. 

Nesta continuidade surge esta revista 

a Algarve Médico. Já o dissemos - em 

editorial da revista Barlavento Mé-

dico, de que a presente Algarve Mé-

dico é continuadora - acerca da iden-

tidade desta revista: queremos uma 

revista com ciência nas suas múltiplas 

vertentes e perspectivas, das Ciências 

Básicas às Especialidades, ao mesmo 

tempo que trazemos uma reflexão 

de questões relativas a uma vivência 

propiciada pela prática médica. Na 

revista Algarve Médico visamos uma 

medicina Humana e Culta. 

Esta expressão de Lobo Antunes a 
propósito de Celestino da Costa4, 
inscreve-se nesta opção por trazer 
elementos de cultura e história da 
medicina, aceitando a correspon-
dente formulação escrita, para uma 
diversidade de conteúdos, que faça 

4 Jaime Celestino da Costa. Um certo conceito da 
medicina. Gradiva. Lisboa 2ª Ed. 2001

a revista assentar num certo ampli-
tude do saber que dá sentido à frase 
“O médico que só sabe Medicina nem 

Medicina sabe”.5

Em português e inglês ou cada uma 

das línguas individualmente, numa 

opção prioritáriamente online, nesta 

óbvia leitura da nossa contempo-

raneidade: o Algarve Médico é uma 

publicação lida entre nós, bem como 

em qualquer outro lugar do mundo. 

Visamos a prática da Medicina que dê 

sentido àquela motivação que nos fez 

entrar para esta profissão: sentir, per-

ceber e melhorar a natureza Humana, 

com um tratamento cada vez mais 

qualificado nos doentes que assis-

timos. Em síntese, queremos uma pu-

blicação que nos leve cada vez mais 

para uma Medicina Humana e Culta.

5 Frase do Professor Abel Salazar, patrono do 
ICBAS e máxima da instituição.

Daniel Cartucho

Figura 1 
Pormenor de quadro de Alex Grey, Journey of the 
wounded healer, 1984-85.

Figura 2 
Gravura do Flammarion, por um artista desconhecido, assim designada porque inicialmente é documentada 
em livro de Camille Flammarion de 1888.
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Em 1980, a Portaria 444-A instituia em Portugal “uma nova 

modalidade de exercício profissional da medicina - a car-

reira de generalista consagrada ao exercício das funções 

de clínica geral”.

O Internato da especialidade de generalista iniciar-se-ia em 

1981 com a duração de 3 anos, decorrendo quase exclusi-

vamente em contexto hospitalar prevendo somente 6 dos 

36 meses em prática extra-hospitalar, no centro de saúde.

A partir de 1987, o programa de formação passou a incluir 

estágios em centro de saúde em proporção gradualmente 

maior ao longo dos anos. Atualmente o Internato con-

templa 44 meses dos quais 32 decorrem em contexto real 

de trabalho em centros de saúde (unidades de saúde fami-

liares ou unidades de cuidados de saúde personalizados). A 

formação complementar (12 meses) assume o formato de 

estágios obrigatórios, opcionais e curtos que decorrem em 

serviços hospitalares ou outros.

A expressão “Clínica Geral” viria a ser substituída por 

“Medicina Geral e Familiar” (MGF) na designação da 

especialidade. 

O Internato de Medicina Geral e Familiar iniciou-se na Re-

gião do Algarve em 1986 com 1 interno. 

Em 2007, haviam 21 internos em formação – em 2017 são 

92 os internos MGF! 

Os orientadores de formação são 58, maioritariamente 

ex-internos!

As atribuições de organização, monitorização e avaliação 

das atividades do Internato MGF na Região, até 2013, de-

correram no âmbito da Direção de Internato MGF do Al-

garve, parte integrante da Coordenação de Internato Mé-

dico MGF Zona Sul. A partir de 2014 esta desdobrou-se nas 

Coordenações de Internato do Algarve, Alentejo e Lisboa e 

Vale do Tejo mantendo-se as Coordenações Zona Centro e 

Zona Norte pré-existentes.

Em 2016 além da figura do Coordenador, à semelhança das 

outras Regiões foram nomeados Diretores de Internato 

(um por agrupamento de Centros de Saúde - ACeS) como 

colaboradores diretos da Coordenação na programação e 

operacionalização das atividades formativas.

Se o ênfoque inicial na programação formativa procurou 

privilegiar a estruturação e conteúdos do percurso forma-

tivo dos internos (manual de formação / cursos curriculares 

/ locais de estágio), contemplou depois também um olhar 

sobre a formação de orientadores (decorreram há alguns 

anos cursos de formação para orientadores na Zona Sul e 

são uma realidade as equipes integradas de orientadores 

- espaços de partilha regular de experiências pedagógicas 

que contrariam o isolamento).

Os internos têm oportunidade de apresentar os seus tra-

balhos em momentos previstos nas reuniões das equipes 

de orientadores, ou no Encontro Regional de Internos e 

Orientadores MGF da Região do Algarve que têm decor-

rido anualmente desde 2007!

O Internato de Medicina Geral 
e Familiar na Região do Algarve
Helena Boavida
Diretora de Internato MGF no Algarve 2002 – 2013; Coordenadora de Internato MGF no Algarve 2014-2016

hboavida@arsalgarve.min-saude.pt

INTERNATO E PÓS-GRADUAÇÃO

POSTGRADUATE EDUCATION

Algarve Médico, 2017; 1 (1): 6 - 7
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O Conselho Nacional do Internato Médico, a par da Co-

missão Regional do Internato Médico bem como as res-

tantes Coordenações de Internato MGF, são as estruturas 

do Internato com natural ligação à Coordenação do Inter-

nato como garantes da qualidade da formação em Medi-

cina Geral e Familiar. 

A Ordem dos Médicos através do Colégio de Medicina 

Geral e Familiar está presente na avaliação da idoniedade 

formativa dos locais de formação e na avaliação final do 

percurso formativo nas provas de titulação.

A Administração Regional de Saúde, assume financeira-

mente a presença dos internos em formação nas suas Uni-

dades de Saúde e espera no final do seu percurso forma-

tivo poder contar com estes para suprir as carências em 

médicos nas suas Unidades de Saúde.

O denominador comum mais importante, entre internos, 

orientadores, Orgãos do Internato, Ordem dos Médicos e 

Administração Regional de Saúde, é, tem que ser, a defesa 

atenta da qualidade e das condições da formação:

• Uma cultura de formação que preveja espaço físico 

e organização dos serviços facilitadores da presença 

dos internos nas Unidades de Saúde.

• O tempo de Internato como um tempo protegido de 

aprendizagem em que o interno progressivamente 

assuma as funções de um médico de família, com os 

seus inerentes direitos e deveres mas em que o ‘filtro’ 

que torne adequada cada atividade é o do interesse 

formativo e o cumprimento dos tempos e conteúdos 

do Programa de Formação.

0

20

40

60

80

100

201720071986

21

1

92

Figura 1: Número de Internos em Medicina Geral e Familiar no Algarve

Helena Boavida
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RESUMO

A neutropenia febril no contexto de quimioterapia é revista 

neste artigo que assume uma tipologia adequada para 

protocolo de diagnóstico e tratamento. Os autores iniciam 

o trabalho pela clarificação do conceito, sua classificação e 

agentes etiológicos. Na avaliação clínica inicial a impor-

tância de história clínica e exame objectivo é realçada, 

assinalando-se pontos fundamentais, bem como áreas que 

devem merecer especial atenção. A estratificação do risco 

é importante para o tratamento, bem como seguimento, 

que é descrito nos seus detalhes. Terminam propondo 

algoritmos de conduta nestes quadros clínicos.

ABSTRACT

Febrile neutropenia, in the context of chemotherapy, 

is reviewed in this article as a topic that is suitable for 

protocol diagnosis and treatment. The authors begin by 

clarifying the concept, its classification and the etiological 

agents. In the initial clinical evaluation, the importance of 

clinical history and objective examination is emphasised, 

highlighting fundamental points, as well as areas that 

deserve special attention. Risk stratification is important 

for treatment, as well as follow-up which, is described in  

detail. They authors terminate by proposing behavioural 

algorithms in the clinical settings.

Neutropenia febril num doente 
oncológico no SU - Protocolo de 
diagnóstico e tratamento 
Amanda Nobre Carvalho1, Rita Mestre1, Beatriz Gosalbez1, Isabel Pereira2, Irene Furtado1 
1 Serviço de Oncologia Médica CHAlgarve

2 Unidade de Cuidados Intensivos CHAlgarve - Faro 

rmestre@chalgarve.min-saude.pt

Algarve Médico, 2017; 1 (1): 8 - 15

Keyword: 

Febrile neutropenia; Chemotherapy; Oncology; 

Antibiotherapy; Stimulation factor granulocyte colonies

Palavras-Chave:

Neutropenia Febril; Quimioterapia; Sépsis; Antibioterapia;  

Factor estimulação conlónias de granulócitos 

ARTIGO DE REVISÃO

REVIEW ARTICLE
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INTRODUÇÃO

A Quimioterapia (QT), regra geral, ocasiona toxicidade 

hematológica, sendo frequente objetivar neutropenia e, 

nalgumas ocasiões, pancitopenia (denominada de aplasia 

medular relacionada com a terapêutica). 

A neutropenia costuma ser autolimitada e ocorre entre o 5º 

e 10º dia após a QT e nesse período os doentes têm maior 

susceptibilidade para contrair infeções. A neutropenia fe-

bril é uma das complicações mais comuns decorrentes do 

uso de Quimioterapia. A febre durante a neutropenia indu-

zida pela QT pode ser o único sinal de infeção subjacente. 

A mortalidade global é em média 5% para tumores sólidos 

e até 11% para tumores hematológicos1. 

Nas últimas décadas foram desenvolvidas linhas orienta-

doras para uniformização da estratificação de risco das 

complicações decorrentes da Neutropenia Febril.1,2,3,4 

Neste artigo os autores os autores reveem o tema, incor-

porando novos aportes para a boa prática nesta patologia. 

Assumem uma redação que permita um fácil enquadra-

mento de protocolo de acção face a casos de neutropenia 

febril no doente oncológico.

DEFINIÇÕES

A febre em doentes neutropénicos é definida como uma 

temperatura axilar isolada superior ou igual a 38,3ºC ou sus-

tentada de 38ºC, em duas medidas com intervalo de 1h. 

A neutropenia é definida como contagem absoluta de neu-

trófilos inferior a 500 células/mm3 ou inferior a 1000 células/

mm3, mas com redução expectável nas 48 horas subse-

quentes, como é o exemplo do doente com neutropenia no 

5º dia após realização do ciclo de quimioterapia. 

A neutropenia identificada deve ser classificada segundo 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)5, 

quadro I.

É igualmente importante ter presente os agentes etioló-

gicos mais frequentes que se apresentam no quadro II.

Grau 1 Neutropenia (leve): até 1500 neutrófilos/mm3 

Grau 2
Neutropenia (moderada): entre <1500 e > 1000 
neutrófilos/mm3 

Grau 3
Neutropenia (grave): entre ≤ 1000 e > 500 
neutrófilos/mm3 

Grau 4 Neutropenia (muito grave): ≤ 500 neutrófilos/mm3 

Quadro I: Classificação da Neutropenia

Gram Positivos

Estafilococos coagulase-negativo

S.aureus incluindo MRSA

Enterococcus ssp, incluindo cepas resistentes a vancomicina

Enterococos do grupo viridans

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Gram Negativos

Escherichia coli incluindo ESBL

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Citrobacter spp.

Acinetobacter spp.

Stenotrophomonas maltophilia

Infeções fúngicas

Fatores de risco: idosos; uso de corticoterapia; CVC/Implantofix

Candida albicans é a causa mais comum

Aspergilose (em doentes neutrófilos < 100 mm3 por > 7 dias)

Quadro II: Agentes etiológicos mais frequentes

Amanda Nobre Carvalho et al
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AVALIAÇÃO CLÍNICA INICIAL

HISTÓRIA CLÍNICA

É igualmente importante ter presente os agentes etioló-

gicos mais frequentes que se apresentam no quadro II.

CONFIRMAR

Na colheita de elementos na história clínica existem uma 

série de elementos que devem ser confirmados e verificados. 

A. Data do último ciclo de QT e qual o protocolo uti-

lizado. A Neutropenia ou aplasia terapêutica surge 

em geral entre o 5º e 10º dia após a realização de 

quimioterapia.

B. Uso de fatores de crescimento hematopoiético. 

Existem 2 possibilidades:  

• Filgrastim 300mcg/480mcg 1 injeção SC du-

rante 3D5 dias após QT; 

• Pegfilgrastim 6mg que é uma formulação pro-

longada em dose única.

Deve questionar-se o doente se este levou para casa 

as “injeções na barriga para as células de defesa” e se 

as fez. São efeitos adversos comuns dos fatores de 

crescimento: artralgias, mialgias e dores ósseas.  

C. Sinais e sintomas: da verificação dos sinais e sintomas 

que possam estar presentes devemos dar especial 

atenção à eventual presença de: mucosite, tosse, 

dispneia, dor abdominal, vómitos, diarreia, lipotímia 

ou abcessos cutâneos. 

D. Observar: profilaxias antibióticas, colonizações/

infeções anteriores, co-morbilidades, corticoterapia 

crónica, transfusões sanguíneas, cirurgia recente, 

contacto com doentes infetados ou alimentos poten-

cialmente contaminados, viagens recentes, contacto 

com animais. 

EXAME OBJETIVO 

Um exame clínico minucioso é de fundamental impor-

tância na avaliação do neutropénico febril. Atenção espe-

cial deve ser dada à pele e fâneras, mucosas, orofaringe, 

região perianal, local de inserção de cateter venoso cen-

tral, tórax e abdómen. 

EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICOS

Devemos ter presente que são dirigidos à patologia e rebate 

geral com o laboratório e a imagiologia e individualizar um 

terceiro item que corresponde ao rastreio microbiológico.

A. Laboratório 

i. Hemograma, Coagulação, Proteína C reativa (PCR), 

Creatinina, Eletrólitos (Sódio, Potássio, Cálcio, Mag-

nésio e Fósforo), AST, ALT e Bilirrubina total

ii. Gasometria arterial: se suspeita SIRS/Sépsis.  

iii. Sumário de urina: recomendado sempre.  

iv. FA, G-GT, amílase e lípase: se dor abdominal.  

B. Imagiologia  

v. Radiografia de tórax: recomendado sempre.  

vi. Radiografia de abdómen: na presença de dores 

abdominais ou suspeita de obstrução intestinal.  

vii. Ecografia, TAC e RNM: orientados pela clínica.  

C. Rastreio microbiológico 

viii. Hemoculturas: sempre 2 periféricas; na pre-

sença de implantofix: CVC + veia periférica* 

ix. Urocultura: se queixas urinárias, algaliação ou 

exame sumário urina positivo  

x. Culturas específicas guiadas pela clínica: bacte-

riológico de expetoração, antigénios urinários, 

coprocultura, pesquisa de Clostridium dificile 

xi. Serologias virais: se clinicamente justificável 

*Na impossibilidade de manipulação o implantofix, colher 

2 hemoculturas periféricas. 

Neutropenia febril num doente oncológico no SU
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ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

A estratificação do risco é utilizada para definir quer o me-

lhor regime para realização da terapêutica (ambulatório 

versus internamento), quer o tipo de antibioterapia mais 

adequado para o tratamento da Neutropenia Febril. Não 

substituindo, no entanto, o bom senso clínico.  

ALTO RISCO 

(presença de pelo menos 1 critério)

a. Neutropenia Grau 4 (N< 500 células/mm3);  

b. Os doentes com N <100 células/mm3 tem um risco 

maior de evolução para sépsis grave;  

c. Critérios de SIRS/Sépsis;  

d. TAS ≤ 90 mm Hg; FC > 90 bpm; FR > 20;  

Lactatos >4 mmol/l;  

e. Mucosite oral que limita ou impede a alimentação 

adequada por via oral;  

f. Sintomas gastrointestinais severos, incluindo dor 

abdominal, vómito ou diarreia;  

g. Sintomas neurológicos de novo ou alteração do 

estado mental;  

h. Infeção associada a cateter venoso central (CVC);  

i. Infiltrado pulmonar ou hipoxemia de novo. 

j. Insuficiência hepática (transaminases 3-5x superiores 

ao normal); 

k. Insuficiência renal (ClCr < 30 mL/min); 

l. Idade acima 65 anos; 

m. História de neutropenia febril prévia 

(com ou sem internamento) 

n. MASCC score abaixo de 21 (ver quadro III) 

BAIXO RISCO

a. Todos os doentes que não reúnem critérios de Alto 

Risco 

b. MASCC score igual ou superior a 21 (ver quadro III) 

O índice de MASCC é calculado pelo somatório dos crité-

rios abaixo discriminados. O índice máximo teórico é 26. 

Um score≥21 identifica um doente de baixo risco com valor 

preditivo positivo 91% e uma probabilidade de complicação 

inferior a 5%6.

Critérios Score

Assintomático ou sintomas ligeiros

Envolve < 2 órgãos ou sistemas 5

Sintomas moderados

≥2 órgãos/sistemas envolvidos ou 
1 órgão/sistema com necessidade de 
intervenção (Ex. insuficiência renal aguda) 

3

Sintomas severos

Sem hipotensão (TAS> 90mmHg) 5

Sem doença pulmonar obstrutiva 
crónica (bronquite agudizada, 
necessidade de broncodilatadores, 
corticoides ou oxigénio suplementar)

4

Neoplasia sólida OU Sem antecedentes 
de infeção fúngica prévia (para doentes 
com malignidade Hematológica) 

4

Sem sinais de desidratação e Sem 
necessidade hidratação EV

3

Doente em ambulatório ( sem 
internamentos recentes)

3

Idade < 60 anos 2

Quadro III: Índice de MASCCE 

Multinational Association for Supportive Care

Amanda Nobre Carvalho et al
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TRATAMENTO E SEGUIMENTO

Para decisão da terapêutica e depois dos elementos refe-

renciados na avaliação clínica e na estratificação do risco, 

na escolha da antibioterapia deve ter-se em consideração: 

a. Antibioterapia prévia 

b. Colonizações: exemplo MRSA, ESBL 

c. Infeções prévias  

d. Alergias medicamentosas  

e. Perfil microbiológico do serviço 

BAIXO RISCO DE COMPLICAÇÕES

Se estivermos perante um baixo risco de complicação 

devemos fazer tratamento empírico em regime ambula-

tório per os com: 

a. Amoxicilina/Ac. Clavulânico 875/125mg 12/12h + 

Ciprofloxacina 500 mg 12/12 horas 7 dias 

b. Fazer primeira toma EV no serviço de urgência 

c. Período mínimo de observação na urgência: 4-8h 

No caso de alergia a penicilina temos como alternativas:

a. Levofloxacina 500mg em monoterapia;  

b. Clindamicina 150mgD300mg 6/6h + Ciprofloxacina 

500mg 12/12h (menos usado) 

Atenção: os doentes sob profilaxia antibiótica (ex. cotri-

moxazol/aciclovir) devem mantê-la. 

Perante um caso de baixo risco a avaliação de resposta e 

seguimento que preconizamos passa por:

• Avaliação clínica e analítica (hemograma) até as 48 

horas no Hospital Dia de Oncologia  

• Explicar sinais e sintomas de alarme para retorno 

atempado ao serviço de urgência  

a. Febre persistente após 48 horas do início do 

tratamento; 

b. Sintomatologia agravada;  

c. Distúrbio gastrointestinal severo com perda de 

via oral;  

• Entregar ao doente relatório clínico do ALERT para 

marcação de consulta com o seu médico assistente 

da Oncologia 

ALTO RISCO DE COMPLICAÇÃO

Neste caso é de iniciar a admissão hospitalar para início 

precoce de antibioterapia EV empírica. Esta terapia assume 

várias tipologias, sendo a referenciada como C sempre de 

associar à opção em monoterapia ou em associação. 

A. Monoterapia: 

1. Dar preferência a beta-lactamico 

anti-pseudomonas  

2. Escolha: PiperacilinaTazobactam 4.5g EV 8/8h 

ou 6/6 horas  

3. Alternativas: Cefepime /Ceftazidima 2g de 8/8h; 

Imipenem 500mg de 6/6h;  Meropenem 1g de 8/8h  

B. Associação: 

1. Adicionar a terapêutica anterior Gentamicina 

ou Levofloxacina na presença de instabilidade 

hemodinâmica ou pneumonia documentada 

C. Devem ser prescritas as profilaxias antibióticas do 

ambulatório. 

Perante um caso de alto risco a avaliação de resposta e 

seguimento que preconizamos passa por:

a. Avaliação clínica e analítica diária.  

b. Avaliação de resultados microbiológicos.  

c. Avaliação de resposta a antibioterapia após D3 e D5. 

No caso de alterações da antibioterapia empírica inicial 

devem ser ponderados os seguintes pontos:

A. Vancomicina não está recomendada como uma parte 

do regime antibiótico inicial para a neutropenia 

febril. Deve ser acrescentada Vancomicina 1g de 

12/12h ev, apenas se: 

• Uso prévio de quinolonas.

• Instabilidade hemodinâmica.  

• Infeção da pele ou tecido de tecidos moles.  

Neutropenia febril num doente oncológico no SU
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• Infeção provável relacionada com o cateter. 

• Pneumonia grave documentada (ponderar 

Linezolide). 

• Bacteriemia por bactéria Gram positivo. 

• Colonização por MRSA. 

• Mucosite ≥ Grau 3 

Na presença de contraindicação para Vancomicina: Linezolide 

• A Vancomicina, ou outro agente ativo contra Gram+, 

acrescentado de forma empírica, deve ser desconti-

nuado ao final de 3 dias, se não for identificada uma 

bactéria suscetível nas culturas microbiológicas. 

Devem ser instituídas modificações à terapêutica empírica 

inicial nos doentes colonizados a MRSA (methicillin-resis-

tant Staphylococcus aureus); ESBL (extended spectrum b-lac-

tamase) ou VRE (vancomycin-resistant enterococci). 

B. MRSA: considerar Vancomicina; Linelozide ou 

Daptomicina  

C. ESBL: considerar Carbapenemicos  

D. VRE: considerar Linezolide ou Daptomicina  

E. Antifúngicos empíricos devem ser considerados em 

doentes de alto risco com febre persistente após 4-7 

dias de tratamento antibiótico de largo espectro e 

sem foco infecioso identificado.  

As alterações ao regime antibiótico inicial devem ser orien-

tadas pela clínica e pelos resultados microbiológicos. Para 

os doentes que permanecem hemodinamicamente instá-

veis após as primeiras 48 horas deve ser ampliado o es-

pectro antimicrobiano de modo a cobrir Gram-negativos e 

Gram-positivos resistentes, anaeróbios e fungos. 

A duração da antibioterapia é um elemento que igual-

mente deve ser apreciado. A duração da antibioterapia 

deve ser individualizada tendo em consideração 

a. Rapidez da defervescência  

b. Recuperação dos neutrófilos (N> 1000)  

c. Infeção provável/documentada ou Febre sem foco 

esclarecido 

No caso de febre com foco provável ou documentado: 

1. Pele/tecido celular subcutâneo: 7-14 dias 

2. Hemoculturas positivas 

3. Gram negativo: 10-14 dias; Gram positivo: 7D14 dias 

4. S. aureaus/Candida: 2 semanas após a 1ª hemocul-

tura negativa 

5. Considerar remover implantofix no isolamento de 

Candida, S. aureus, P. aeruginosa, Acinetobacter, Ste-

notrophomonas maltophilia

6. Sinusite: 7-14 dias  

7. Pneumonia: 7-14 dias  

No caso de febre sem foco esclarecido:

1. Descontinuar antibiótico se defervecência > 72horas, 

estabilidade clínica e hemodinâmica e confirmado 

tendência a recuperação dos neutrófilos (N> 1000) 

Nas considerações que temos feito acerca desta patologia 

uma palavra final acerca dos fatores de crescimento he-

matopoiético nesta patologia. O Filgrastim não está reco-

mendado para o tratamento da neutropenia febril de baixo 

risco. Entretanto a critério do médico, poderá ser prescrito 

no serviço de urgência Filgrastim 300mcg 1 injecção sub-

cutânea durante 3 dias. De acordo com as características 

da instituição deverá ser feito contacto com farmacêutico 

de urgência para fornecimento das injeções ao doente.

Amanda Nobre Carvalho et al
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Baixo risco

ESTRATIFICAÇÃO 
DE RISCO

Risco intermédio

Alto risco

Tratamento ambulatorial 
Referenciar a Oncologia para 

reavaliação em até 48h*

Amoxicilina Ac Clavulanico 
87’5/125mg 12/12h + 
Ciprofloxacina 500mg 

1.2/12h 7’ dias PO

Ambulatorial com 
reavaliação presencial às 

24h obrigatória ou  
internamento**

Ponderar associação com  
gentamicina; levofloxacina; 
vancomicina ou fluconazol

Monoterapia: Tazobac; 
Cefepime ou Carbapenens

Internamento

Figura 1: Algoritmo 1 Estratificação de risco

* Devem permanecer no mínimo de 4 horas 
em observação noserviço de urgência e iniciar 
primeira toma de antibiótico endovenoso. Alta 
com relatório do ALERT. Ponderar suporte de fil-
grastim 300mcg SC por dia durante 3 dias (con-
tactar farmácia para o fornecimento).

** A reavaliação dos doentes de risco baixo/
intermédio com condições de alta hospitalar 
deve ter feito no Hospital de Dia de Oncologia 
(Doentes devem levar consigo relatório do mé-
dico de urgência responsável pelaalta). Atenção: 
nos casos em que se prevê que este esteja fe-
chado (finais de semana e feriados), dar prefe-
rência ao internamento do doente.

** Dar preferência ao internamento: a todos os 
doentes em que o bom senso clínico o aconse-
lhar. Doentes que terão dificuldades em adesão 
a terapeutica em regime de ambulatório, resi-
dentes a > 20 km do hospital ou Casos Socais 
(sem ter apoio familiar próximo; casa sem con-
dições sanitárias adequadas etc...) independete 
da estratificação de risco.

AVALIAÇÃO CLÍNICA E  
ANALÍTICA ÀS 48 HORAS NO 

HOSPITAL DE DIA DE 
ONCOLOGIA

Se: estabilidade hemodinamica 
apirexia 

melhoria das queixas clínicas  
iniciais e neutrófilos >1000/mm3

Se: mantiver febre mas com 
estabilidade hemodinamica, sem 
agravamento sintomático e/ou 

Neutrófilos <1000/mm3

Se: agravamento sintomático/
persistência de febre

Agendar consulta com médico 
assistente para ajuste de protocolo 

de quimoterapia

Agendar consulta com médico 
assistente para ajuste de proto- 

colo de quimoterapia

Internamento

Figura 2: Algoritmo 2 Avaliação clínica e analítica às 48h.

Neutropenia febril num doente oncológico no SU



15

Al
ga

rv
eM

éd
ic

o

REFERÊNCIAS

1. Averbuch D, Orasch C, Cordonnier C, et al. European guidelines for 
empirical antibacterial therapy for febrile neutropenic patients in the era 
of growing resistance: summary of the 2011 4th European Conference 
on Infections in Leukemia. Haematologica 2013;98:1826D35. 

2. Baden LR, Bensinger W, Angarone M, et al. Prevention and treatment of 
cancerDrelated infections. J Natl Compr Canc Netw 2012;10:1412D45. 
(NCCN guidelines v.2015.2) 

3. de Naurois J, NovitzkyDBasso I, Gill MJ, et al. Management of febrile 
neutropenia: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol 2010;21 
Suppl 5:v252D6. 

4. 4. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice guideline 
for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 
2010 update by the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis 
2011;52:e56D93. 

5. Klastersky J. Empirical treatment of sepsis in neutropenic patients. Int J 
Antimicrob Agents 2000;16:131D3. 

6. Klastersky J, Awada A, Paesmans M, Aoun M. Febrile neutropenia: 
a critical review of the initial management. Crit Rev Oncol Hematol 
2011;78:185D94. 

7. Klastersky J, Paesmans M, Rubenstein EB, et al. The Multinational Asso-
ciation for Supportive Care in Cancer risk index: A multinational scoring 
system for identifying lowDrisk febrile neutropenic cancer patients. J Clin 
Oncol 2000;18:3038D51. 

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a colaboração e revisão: 

Profª. Dr.ª Ana Macedo 

Diretora do Serviço de Hematologia Clínica, CHAlgarve;

Dr. Carlos Reis 

Assistente Hospitalar Graduado do Serviço de Oncologia, 

CHAlgarve; 

Profª. Dr.ª Cristina Granja 

Diretora da Unidade de Cuidados Intensivos CHAlgarve - Faro; 

Dr.ª Luísa Arez 

Diretora do Serviço de Medicina Interna CHAlgarve - Portimão.

Amanda Nobre Carvalho et al



16

Al
ga

rv
eM

éd
ic

o

Keywords: 

Pyogenic granuloma, cutaneous benign tumor, skin lesion.  

ABSTRACT

Pyogenic granulomas (PG) are benign, rapidly growing 

hemorrhagic lesions that develop virtually anywhere in 

the human body, although they are more common in the 

skin and oral or nasal cavities. 

This study reports a case of a patient with a lesion 

compatible with a cutaneous periungueal PG in the right 

index finger, after a minor trauma handling an umbrella. 

The patient underwent minor surgery to excise the tumor. 

Histological analysis confirmed the diagnostic. 

Based in this study case, a literature review of PG was 

made, collecting some historical data and further research 

of this disease, the epidemiology and proposed patho-

physiology. It is also described the clinical features, the 

differential diagnosis of GP, and a brief description of the 

treatments available to manage this condition. 

Pyogenic granuloma:  
two clinical case and literature review
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HISTORICAL BACKGROUND

The historical background of pyogenic granuloma (PG) 

is of special interest because of the intense controversy 

regarding its etiology and epidemiology, which to the 

present date is not entirely settled. 

Pyogenic granuloma was first described in the scientific 

literature in 1844 by Simon P. Hullihen, a proeminet Amer-

ican dental surgeon regarded as the father of maxillofacial 

surgery (Figure 1), in an article of the American Journal of 

Dental Science, when reporting an aneurism in the superior 

maxillae (Figure 2) (Hullihen, 1844). 

Five decades later, in 1897, a case of pyogenic granuloma 

was described by Antonin Poncet and Louis Dor as “botry-

omycosis hominis” (Figure 3). These two French surgeons 

suggested that PG was caused by a fungal infection (my-

cosis) by Botryomyces transmitted from horse to man 

(Poncet & Dor, 1897). The word “Botryo” is derived from 

Greek word “Botrys” meaning “bunch of grapes”, due to 

the appearance of the fungus (Figure 1 D). Now it is well 

established that PG does not occur due to a fungus infec-

tion, hence the term botryomycosis is now considered a 

misnomer for this condition. 

Subsequently, it was proposed that these lesions are caused 

due to some pyogenic bacteria like streptococci and staphy-

lococci. The term “pyogenic granuloma” was finally coined 

by Hartzell in 1904, in an article published in the Journal 

of Cutaneous Diseases, and although it is widely used in 

the literature, does not accurately expresses the clinical or 

histopathologic features of the lesions. In fact, this condi-

tion is not associated with pus and does not represent a 

granuloma histologically. More recently, in 1980 the term 

lobular capillary hemangioma was introduced to charac-

terize the histopathologic appearance (hemangioma like) 

and the inflammatory nature (granuloma) of these lesions 

(Mill et al., 1980). 

Pyogenic granuloma has been referred to by a variety of 

other names in the literature, such as granuloma pedicu-

latum benignum, benign vascular tumor, avascular epulis, 

Crocker and Hartzell’s disease, hemangiomatous granu-

loma, granuloma telangiectacticum, and during pregnancy 

as granuloma gravidarum or pregnancy tumor. 

Figura 1 
Dr. Simon P.  Hullihen (1810-1857) first described 
the features of PG;

Figura 2 
Cover of American Journal of Dental Science 
from 1939;

Figura 3 
Dr. Antonin Poncet (1849-1913) named PG lesion 
as botryomycosis hominis; 

Rui Company et al
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EPIDEMIOLOGY

Pyogenic granuloma occurs in patients of all ages with a 

peak incidence in teenagers and young adults between the 

second and third decades of life (Harris et al., 2000; Giblin 

et al., 2007). In several review articles, a higher frequency of 

PG in women is proposed, with a 3:1 ratio (Angelopoulos, 

1971; Saravana, 2009; Gordón-Nuñez et al., 2010). About 

2 percent of pregnant women develop an intraoral PG 

in the first five months of pregnancy (Kroumpouzoz & 

Cohen, 2001).  The increased incidence of these lesions 

during pregnancy may be related to the increased levels 

of estrogen and progesterone (Ramirez et al., 2002). Other 

studies, mainly in children show that PG is more frequent 

in males (Patrice et al., 1991; Pagliai & Cohen, 2004; Giblin 

et al., 2007).  

Regarding the site of the PG occurrence, cutaneous lesions 

represent 86%, with mucosal lesions representing only 

12% of cases. The most common cutaneous sites were the 

trunk, upper extremities, and head. Mucosal lesions were 

primarily seen on the lips, gingiva, and tongue (Harris et 

al., 2000). PG in the GI tract have been rarely reported, in-

cluding in the esophagus, stomach, small intestine, anal 

canal, and less commonly in the large intestine

PATHOPHYSIOLOGY

Pyogenic granuloma of the skin can form as a result of var-

ious etiologic factors that have been put forward by dif-

ferent researchers, but the mechanism of pathophysiology 

of these lesions is still unknown. 

Among the different factors, chronic low grade trauma or 

physical trauma has been suggested as an important le-

sion trigger by several authors (Patrice et al., 1991; Neville 

et al., 2002; Regezi et al, 2003; Pagliai and Cohen, 2004). 

This is particularly evident with patients with periungual or 

subungual PG, where local injury (such as acute mechanical 

trauma, onycholysis, or chronic nail manipulation) was re-

ported in 58 percent of cases (Piraccini et al., 2010). After 

any trauma, the key to wound healing is the formation of 

granulation tissue and this includes the migration of in-

flammatory cells, migration and proliferation of vascular 

endothelial cells and fibroblasts and synthesis of extracel-

lular matrix (Murata et al. 1997). 

Several studies show that PG can also be induced by certain 

drugs, with 30 percent of periungual or subungual cases 

related to systemic medication (Piraccini et al., 2010). Drugs 

associated to the development of PG include retinoids, ep-

idermal growth factors like cetuximab or imatinib, capecit-

abine and etoposide, 5-fluorouracil, cyclosporine, granulo-

cyte-colony stimulating factor and HIV protease inhibitors 

(Exner et al., 1983; Lee et al., 1994; Bouscarat et al., 1998; 

Dawkins et al., 2000; Piguet and Borradori, 2002; Leczowski 

et al., 2003; Sagaert and Cutsem, 2005; Curr et al., 2006; 

High, 2006; Devillers et al., 2009; Amin and Shwayder, 2009; 

Piraccini et al., 2010).

Figura 4 
Botryomyces fungus 
(Adapted from Woudenberg et al3)

Pyogenic granuloma:  
two clinical case and literature review
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CLINICAL FEATURES  
OF PYOGENIC GRANULOMA

Clinically PG appears as a small solitary, deep red or bluish, 

erythematous polyp or papule with a glistening surface typ-

ically ulcerated and friable (Greenberg and Glick 2003). The 

surface of the lesion may present different colors from red, 

to pink and purple, according to its stage of development, 

and may be enclosed by a yellow, fibrinous membrane.  

The lesion can have a slow growth, but classically PG grows 

rapidly reaching its full size within weeks or months and 

later stabilizes (Neville et al. 2002; Regezi et al. 2003, Parisi 

et al 2006, Bouquot and Nikai, 2001). The size of the lesion 

normally does not exceed one centimeter, though it can 

vary in diameter from millimeters to several centimeters 

(Neville et al. 2002; Regezi et al. 2003). Characteristically, 

PG development is asymptomatic and painless. Sponta-

neous regression is rare, thus if left untreated the lesion 

may persist indefinitely. 

The base of PG lesion may be sessile or pedunculated, fre-

quently surrounded by a characteristic collarette of acan-

thotic epidermis, growing frequently as compressible and 

hemorrhagic (Eversole 2002, Neville et al. 2002, Regezi et al. 

2003) dumbbell-shaped-masses (Bouquot and Nikai 2001). 

While older lesions evolve to a pink and collagenized papule 

(Regezi et al. 2003) early PG lesions are highly vascularized, 

primarily composed by hyperplastic granulation tissue with 

capillary proliferation. Therefore, the lesion bleeds easily 

and profusely with only a minimum trauma (Neville et al. 

2002; Regezi et al. 2003), and the hemorrhage may be re-

current, difficult to control and may develop into an ulcer. 

It is estimated that 38% of PG cases are misdiagnosed (Rowe 

L. 1958), as it may be clinically confused with common be-

nign and malignant tumors (Mooney and Janninger, 1995; 

Pagliali and Cohen, 2004; Requena et al. 1997; Elmet and 

Ceiley 1980; Rowe 1958). To enhance the knowledge on the 

characteristics of PG and assist the diagnosis, some studies 

have used dermoscopy as a noninvasive technique and 

useful tool to analyze the dermoscopic features and pat-

terns of these lesions.

PG has also been associated to hormonal factors, like 

during pregnancy and with the use of hormonal contra-

ceptives (Mussalli et al., 1976). Due to its frequent occur-

rence during pregnancy pyogenic granuloma is also called 

as granuloma gravidarum or pregnancy tumor, occurring 

frequently in the oral mucosa (Sooriyamoorthy & Gower, 

1989). The levels of estrogen and progesterone are mark-

edly elevated in pregnancy and could therefore exert a 

greater effect on the endothelium of oral PG (Whitaker et 

al., 1994). Jafarzadeh et al. (2006) has reviewed the corre-

lation of oral PG, pregnancy and the role of oral hormonal 

contraceptives in detail. 

Even though PG was originally attributed to infection, this 

theory has been discarded through the years. Neverthe-

less, some authors continue to implying some bacteria 

such as Bartonella hanselae and B. Quintana to play a part 

in recurrent form of PG (Janier, 1999). Others conclude that 

PG can arise as a result of an infection by either staphy-

lococci or streptococci, partially because it was shown that 

these microorganisms could produce colonies with fun-

gus-like characteristics (Shafer et al., 2006).  

Although not completely clarified, most theories on patho-

genesis revolve around PG as a hyperplastic, neovascular 

response to an angiogenic stimulus with imbalance of pro-

moters and inhibitors (Piquet and Borradori, 2002; Giblin 

et al., 2007). Angiogenic growth factors such as vascular 

endothelial growth factor (VEGF) and decorin, transcrip-

tion factors (pATF2 and pSTAT3), and signal transduction 

pathways (MAPK) are overexpressed in PG, but their exact 

role is undetermined (Arbiser et al., 2001; Chen et al., 2008). 

Recently, a whole-exome sequencing study of forty PG le-

sions found HRAS somatic mutations in four tumors, sup-

porting a role for the RAS-MAPK pathway in the develop-

ment of PG (Lim e t al., 2015).
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In the study of Zaballos et al. (2010), five main dermoscopic 

features of PG were identified: i) reddish or red-whitish ho-

mogeneous area (97% of cases); (ii) white collarette (74% 

of cases); (iii) white rail lines (45% of cases); (iv) ulceration 

(46% of cases); and (v) vascular structures (45% of cases) 

(Zaballos et al. 2010). Although, none of the isolated der-

moscopic features was 100% specific. Additionally, this 

study described seven dermoscopic patterns for the PG le-

sions, combining the characteristics described above. The 

most frequent pattern found in PG is a red or red-whitish 

homogeneous area bordered by a white collarette. More-

over, the pattern presenting a specificity of 100% for PG is 

composed by reddish homogeneous area, white collarette 

and white rail lines. 

PG lesions are usually solitary, however multiple lesions 

disseminated have been reported in healthy individuals, or 

associated with burn injury, drug eruptions, and treatments 

with anti-CD20 monoclonal antibodies or granulocyte col-

ony-stimulating factor (Lenczowski et al. 2003; Wilson et 

al. 1989; Palmero et al. 2009; Shah et al. 1995; Ceyhan et 

al. 2007). The development of multiple grouped PGs may 

occur over preexisting vascular malformations (princi-

pally capillary or arteriovenous malformations) in infants 

or young children (Baselga et al. 2012). Multiple PGs may 

evolve as satellite lesions in a spontaneous way or after 

treatment of a solitary PG, although these lesions are rare, 

tend to occur in children and naturally resolves between 6 

to 12 months (Blickenstaff et al. 1989; Dillman et al. 1991; 

Benmously-Mlika, 2011). Solitary PGs, congenital or dis-

seminated are particularly uncommon and require histo-

pathologic examination and glucose transporter 1 (GLUT-1) 

staining to be distinguished from infantile hemangiomas 

(Frieden et al. 1992; Browing et al. 2009).

HISTOPATHOLOGICAL FEATURES  
OF PYOGENIC GRANULOMA 

Typically, the blood vessels present a radiated pattern, sep-

arated by less vascular fibrotic septa making it similar to a 

(lobular) capillary hemangioma or granulation tissue-type 

hemangioma.

Histological examination of GP shows a polypoid lesion 

formed by capillary proliferation and loose edematous col-

lagen estroma, similar to granulation tissue, with a lobular 

or non-lobular arrangement of capillaries at the base. 

GP is partly or completely covered by parakeratotic or 

non-keratinized stratified squamous epithelium. The epi-

dermis covering the lesion may be flattened, atrophic, and 

often ulcerated. At the base of the lesion, the epidermis is 

acanthotic with inward growth, producing an “epidermal 

collarette” and in some cases causing the formation of a pe-

duncle. PG lesions with peduncle and epithelial collarette are 

mainly observed on the skin but only in 30 percent of mu-

cosal PG, particularly in the oral mucosa (Mills et al. 1980).

There are two distinct histological types of PG lesion, the 

lobular capillary hemangioma (LCH type) and the non-LCH 

type. The LCH type occurs more often as a sessile lesion 

(66%) (Epivationos et al. 2005), and presents prolifera-

tion of blood vessels organized in a lobular architecture 

without capillary dilation, edema or reactive inflammatory 

granulation tissue (Mills et al. 1980). The non-LCH type 

presents more frequently as a pedunculated lesion (77%) 

(Epivationos et al. 2005), is characterized by highly vascular 

proliferation similar to granulation tissue and may undergo 

fibrous maturation (Neville et al. 2002, Bouquot and Nikai 

2001). Additionally, in the LCH type lobular area the number 

of blood vessels with small luminal diameter is significantly 

superior then in the central area of the non-LCH PG. Fur-

thermore, whereas in 15% of non-LCH PG there is a fibrous 

maturation center, in LCH PG it’s entirely absent. These 

findings suggest that these two GP histological types may 

have distinct evolution pathways.

Pyogenic granuloma:  
two clinical case and literature review
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In PG there is formation of several channels later enlarged 

with erythrocytes (Eversole 2002, Neville et al. 2002) and 

lined by flat or plump endothelial cells (Pilch, 2001). Typi-

cally, the blood vessels present a radiated pattern, sepa-

rated by less vascular fibrotic septa making it similar to a 

(lobular) capillary hemangioma or granulation tissue-type 

hemangioma (Bouquot and Nikai, 2001). The lobules are 

surrounded by a thin collagen layer that is disrupted at the 

base, where larger vascular channels communicate with the 

proliferation and occasionally might be observed some focal 

anastomosing channels. The capillary proliferation is often 

accompanied by extensive edema and an acute and chronic 

inflammatory infiltrate, extremely similar to exuberant gran-

ulation tissue. Mixed inflammatory cell infiltrate of neutro-

phils can occur and is more predominant close to the ulcer-

ated surface, whereas chronic inflammatory cells are found 

deeper in the lesion (Neville et al. 2002; Regezi et al. 2003).

At higher magnification, small capillary endothelial-lined 

spaces are surrounded by a perithelial layer of cells, which is 

surrounded by an edematous stroma. The stroma is formed 

by chronic inflammatory cells, with mixed cells population 

of fibroblasts, mast cells, lymphocytes, plasma cells, poly-

morphonuclear leukocytes, and micro-abscesses (Patrice et 

al. 1991; Greenberg and Glick 2003).  The stromal cells may 

have mitotic activity and the fibroblasts are usually plump, 

whereas in older lesions the number of cells is diminished 

and there are more mature cells, as fibrocytes. Some GP le-

sions may have extremely abundant plasma cells. 

Some lesions may have scarring and the surface may un-

dergo secondary alterations including stromal edema, cap-

illary dilation, inflammation and granulation tissue reaction 

(Willies-Jacobo et al. 2000). The surface is frequently ul-

cerated and replaced by a thick fibrin purulent membrane 

(Neville et al. 2002).

The natural history of the lesion evolves in three different 

phases: (i) cellular phase, (ii) capillary phase and (iii) involu-

tionary phase.  In the cellular phase, the lobules are dense 

and mainly cellular with little lumen development. The 

capillary phase is characterized by the highly vasculariza-

tion of the lobules with profuse intra-luminal erythrocytes. 

At this stage, one or more central vessels develop a large 

lumen with a thick muscular layer similar to a vein. The in-

volutionary stage consists in intra- and perilobular fibrosis 

propensity accompanied with increasing venular differen-

tiation (Sternberg et al. 1999).
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DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS 
OF PYOGENIC GRANULOMA

Characteristically Nodular Melanomas are pigmented in 

colour varying from black/brown to red/pink, and can 

present both symmetrically with round defined borders to 

an ill-defined cauliflower appearance.

Differential diagnosis of PG include benign (verruga vulgar, 

dermatofibroma and cherry hemangioma) and malignant 

(Kaposi sarcoma, nodular melanoma and basal cell carci-

noma) skin lesions. All these lesions can have the macro-

scopic appearance of PG.

Verruca vulgaris is a common skin disease caused by 

human papillomavirus (HPV) that usually infects epithelial 

tissues and mucous membranes (Bonnez and Reichman, 

2000). They can be transmitted by direct or indirect con-

tact and auto-inoculation, like scratching or shaving, to 

secondary sites. It is a benign epidermal proliferation with 

infrequent malignant change (Micali et al., 2004). The clin-

ical presentations of verruca are variable in accordance 

with the viral type and the anatomical site infected. Verruca 

in patients with intact cellular immunity may regress spon-

taneously (Rogozinski et al., 1988), but it may recur subject 

to the host’s immune status. The more common affected 

sites are the hands, feet or face. 

Dermatofibroma is a very common benign fibrohistiocytic 

lesion that usually appears in young women. The most 

frequent clinical presentation is a single asymptomatic 

reddish-brown nodule a few millimeters in diameter that 

is mainly found on the legs, followed by the back (Yus et 

al., 2000). It is usually moveable over the deeper layers at 

palpation and typically exhibits the dimple sign when com-

pressed laterally. They usually present as exophytic lesions, 

of which up to half are pedunculated. A number of well-de-

scribed, histologic subtypes of dermatofibroma have been 

reported (Yus et al., 2000). Typically, the clinical appear-

ance of dermatofibroma is a solitary, 0.5- to 1-cm nodule. 

A sizable minority of patients may have several lesions, 

but rarely (0.3% of cases) are more than 15 lesions present 

(Goolman et al., 1990). The overlying skin can range from 

flesh to gray, yellow, orange, pink, red, purple, blue, brown, 

or black, or a combination of hues (Unamuno et al., 2000). 

Cherry hemangiomas are the most common cutaneous 

vascular proliferations. They are often widespread and ap-

pear as tiny cherry red papules or macules. Cherry angi-

omas typically present in the third or fourth decades of life, 

and early lesions may appear as small red macules. Lesions 

may be found on all body sites, but usually, the mucous 

membranes are spared (Odom et al., 2000). Most patients 

report an increase in number and size of individual lesions 

with advancing age. Lesions may have a variable appear-

ance, ranging from a small red macule to a larger dome-

topped or polypoid papule. The color of the lesions typi-
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cally is described as bright cherry red, but the lesions may 

appear more violaceous at times. Rarely, a lesion demon-

strates a dark brown to an almost black color when a hem-

orrhagic plug occupies the vascular lumen, often raising 

concern about the possibility of a malignant melanoma 

(Sanchez and Ackerman, 1993).

Kaposi sarcoma (KS) is a lymphoangioproliferative disease 

often caused by KS-associated herpesvirus, also known as 

human herpesvirus 8 (Sarid et al., 1999). There are 4 known 

variants of KS: epidemic or AIDS-associated KS, endemic or 

African KS, iatrogenic post-transplantation KS, and Medi-

terranean or classic KS (CKS) (Tapero et al., 1993; Iscovich et 

al., 1999). Lesions in Kaposi sarcoma may involve the skin, 

oral mucosa, lymph nodes, and visceral organs.Most pa-

tients present with cutaneous disease. Cutaneous lesions 

in Kaposi sarcoma can occur at any location but typically 

are concentrated on the lower extremities and the head 

and neck region (Levine and Tulpule, 2001). They may 

have macular, papular, nodular, or plaquelike appearances. 

Nearly all lesions are palpable and nonpruritic, ranging 

from several millimeters to several centimeters in diameter. 

Lesions may assume a brown, pink, red, or violaceous color 

and may be difficult to distinguish in dark-skinned individ-

uals (Dezube, 1996; 2000).

Melanoma has been divided into tumor subtypes based 

on histologic and clinical appearances, with superficial 

spreading melanoma (SSM), nodular melanoma (NM), and 

lentigo maligna melanoma (LMM) the most common (Clark 

et al., 1969; McGovern et al., 1973). Nodular Melanomas ac-

count for around 15% of cutaneous melanomas and are the 

second most commonly occurring sub-type of cutaneous 

melanoma (Shaikh et al., 2011). This sub-group of mela-

nomas are usually located on anatomically unprotected solar 

areas and usually arise without a preexisting lesion (Bristol 

and Acland, 2008). Characteristically Nodular Melanomas 

are pigmented in colour varying from black/brown to red/

pink, and can present both symmetrically with round de-

fined borders to an ill-defined cauliflower appearance (Kelly 

et al., 2003). It is also a common feature of an expanding 

Nodular Melanoma to ulcerate, crust and bleed. Histology 

of nodular melanomas is characterized by extensive vertical 

growth into the dermis with a minimal radial component. 

These tumors typically are blue-black but may lack pigment 

in some circumstances (Heasley et al., 1996).

Basal cell carcinoma (BCC) is a non melanocytic skin cancer 

that arises from basal cells, affecting commonly fair-skinned 

human beings. It is the most common malignancy in Cau-

casian people, with a reported incidence of 1–2% per year, 

accounting for almost 30% of all malignancies (Mathieu and 

Fortin, 2005). These lesions affect mainly the head and neck 

region because of the high cumulative chronic ultraviolet 

light exposure. Common predisposing conditions include 

lightly pigmented skin, family history of skin cancer and 

immunodeficiency conditions (Kovarik et al., 2005). These 

tumors generally give ulcerative lesions with indurated mar-

gins on the skin and tend to be slow-growing and indolent. 

However they can be locally invasive if left untreated for a 

long period of time (Maugeri et al., 2015).
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TREATMENTS FOR PYOGENIC 
GRANULOMA

Treatment is usually required for PG because of frequent 

ulceration and bleeding. Sometimes spontaneous involu-

tion is possible in less mature PGs, post-partum or if a stim-

ulus, such as a foreign body, is removed, but this is rare and 

most cases require a treatment (Giblin et al., 2007). 

The standard therapy is thought to be complete surgical 

excision with linear closure, which offers the lowest re-

currence rate (Giblin et al., 2007). A surgical excision will 

always require local anesthesia, possibly even general an-

esthesia in small children, and scarring is inevitable. Pos-

sible complications include bleeding and wound infection 

(Raulin et al., 2002).

The non-surgical options include laser therapy, scle-

roterapy, cryotherapy and electrocautery. Different laser 

therapies are reported for the treatment of PGs. The con-

tinuous wave carbon dioxide (cw CO2) laser has been used 

for many years in the treatment of PGs. A combination of 

pulsed CO2 laser to treat the basis after coagulation of the 

PG with the cw CO2 laser is proposed to minimize scar-

ring. This treatment requires either local anesthesia or even 

general anesthesia in small children. Scarring is a possible 

side effect, which cannot be ruled out (Raulin et al., 1997; 

2002). The argon laser has also been used for treating PGs, 

but the risk of scarring seems to be pronounced (Raulin et 

al., 2002). Pulsed dye laser (PDL) treatment of PGs shows 

excellent cosmetic results due to the selective targeting of 

blood vessels (White et al., 1998). 

Sclerotherapy is a widely used method to treat PG due to 

the vascular nature of these lesions. A sclerosing agent (e.g. 

ethanolamine, sodium tetradecyl sulfate) produces a local 

thrombus attached to the vessel wall after damage to the 

endothelium of the vessels, possibly the entire vessel wall 

(Silva et al., 2011). Finally, the vessel is transformed into a 

fibrous cord, that is, sclerosis. It is also used in the treatment 

of varicose veins, venous and lymphatic malformations, 

rapidly growing hemangiomas, PGs, glomangiomas, digital 

mucous cysts, venous lakes, telangiectasias and AIDS-asso-

ciated Kaposi sarcoma (Lucatorto and Sapp, 1993; Muzyka 

and Glick, 1993; Khunger and Sacchicanand, 2011). Usually, 

repeated treatments are often required but the treatment is 

normally well-tolerated and no local anesthesia is needed 

(Matsumoto et al., 2001; Moon et al., 2005).

Other forms of chemical cauterization have been used to 

treat PG. Silver nitrate has been used in a small series of 

patients with PG on the hand (Quitkin et al., 2003). The 

mass was removed bluntly and the base of the lesion cau-

terized with silver nitrate.Burning of the normal skin is a 

potential adverse effect of cauterization with silver nitrate. 

Topical phenol has been used for treatment of periungual 

PG (Iglesias et al., 2010). A piece of cotton dipped in phenol 

98% solution is placed over the PG for three one-minute 

applications, repeated weekly until resolution. Recurrence 

is more common with topical phenol than with surgical 

procedures. However, phenol application may be a treat-

ment option for patients who refuse surgery or for smaller 

periungual PG.

Pyogenic granuloma:  
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Cryotherapy with liquid nitrogen is a simple, easy to per-

form and inexpensive treatment modality for PG. Local 

anesthesia is normally not needed and the procedure is 

quick, but often requires more than one treatment until 

resolution. Possible side effects are scarring and hypop-

igmentation. In a recent study of 135 patients treated with 

cryotherapy, 127 patients (94%) achieved an excellent cos-

metic result (Mirshams et al., 2006). 

Electrocautery in some cases can be employed, rather than 

full thickness surgical excision of small PG located in cos-

metically sensitive areas in children. Electrocautery is usually 

used in combination with curettage for the treatment of PG, 

and alone may be used to destroy extremely small lesions.

New treatment options include topical treatment with imi-

quimod 5% cream. It is a synthetic imidazoquinoline heter-

ocyclic amine that enhances, through cytokine induction, 

both the innate and acquired immune pathways, resulting 

in immunomodulating, antiviral, and antitumor effects 

(Triton et al., 2009; Musumeci et al., 2013).

In conclusion, the latest studies recommend surgical excision 

of the PG and primary closure, as it offers a low recurrence 

rate, a single treatment session, and offers the possibility to 

send the lesion in its entirety for pathologic examination. 

A nonsurgical approach is an option for patients who are 

nonsurgical candidates, for those lesions situated in cosmet-

ically sensitive areas such as the face or in close proximity 

to vital structures, for lesions in which primary closure fol-

lowing excision may not be possible, or if the patient opts 

for a nonsurgical approach (Lee et al., 2011). 
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CASES PRESENTATION

The first case report on a 58-year-old female referred to the Surgical Depart-

ment of the Center Hospital of Algarve (Portimão, Portugal) with a solitary pe-

riungueal nodule at the index finder of the right hand (figures 5-7). There was 

no contributory past medical history. The nodule appeared after a minor trauma 

handling an umbrella and developed for over 4 months to a pedunculated, pink 

lesion. The surface was uneven with shallow grooves with ulcerations and blee-

ding in some areas. The lesion was approximately 15 mm × 10 mm in diameters 

and 6 mm in thickness with relatively soft consistency.

The second case report on an otherwise healthy 38-year-olf pregnant female, 

referred to the same Surgical Department, with a solitary palmar skin nodular le-

sion on the right hand, also after a minor trauma. The lesion was presented as a 

pedunculated, hemorrhagic and pruriginous nodule with approximately 20 mm 

× 20 mm in diameter and 12 mm in thickness with a soft consistency (figure 8).

Both patients underwent surgical resection of the nodule under local anesthesia 

using a scalpel and blade, followed by curettage and base suture. In Figure 3 is 

illustrated this procedure for the periungueal lesion. After the surgical excisions, 

a dressing was placed and the patients were recalled after 2 days for dressing 

change and checkup.

The excised tissues were sent to the Anathomopathological Department, pre-

pared for histopathological examination and stained with haematoxylin and 

eosin (H&E). The histopathologic examination revealed a stratified squamous 

epithelium with acanthosis and some areas of ulceration, with underlying gra-

nulation tissue (figures 9, 10).

Under higher magnification, it was identified the immediate sub-epithelium 

showing dense infiltration predominantly by plasma cells and neutrophils (fi-

gure 11). Mild to moderate infiltration of acute and chronic inflammatory cells 

was evident in the whole sample, along with the presence of proliferating, some 

dilated and congested blood vessels. These findings were consistent with the 

histopathological diagnosis of pyogenic granuloma.

Regular follow up at one monthly interval will be implemented to evaluate any 

lesion recurrence.
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Figura 5: Cutaneous periungueal PG in the right index finger  

Figura 6, 7: After surgery and 2 monts of postoperative

Figura 8: Palmar PG in the rigth hand

Figuras 9, 10: Different microscopic views with 100x magnification of (8) study case one and 
(9) study case two. Stain with H&E

Figura 11: Microscopic views of the lesion with 100x magnification of study case one. Stain with H&E.

5 6 67 8

9 10

11
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DISCUSSION

Pyogenic granuloma has been an intriguing lesion since 

its first discovery. Originally, PG was believed to be a bo-

tryomycotic infection transmitted from horse to humans. 

Subsequently it was proposed that these lesions were 

caused by pyogenic bacteria, like streptococci and staphy-

lococci. Nevertheless, there are no evidences of any infec-

tious organisms isolated from the lesions, confirming the 

unlikely relation to any infection and hence the name is a 

misnomer. It is now largely accepted that pyogenic granu-

loma arises as a result of various stimuli such as low grade 

chronic irritation, trauma, hormonal imbalances or certain 

kinds of drugs. The tissues react in a characteristic manner 

resulting in overzealous proliferation of a vascular type of 

connective tissue.

In this study a PG in the right index finger in a 58 years 

old woman is reported. The location of the lesion, the ma-

croscopic appearance and the gender is in accordance with 

most of the epidemiologic studies in the literature. In fact, 

although PG can occur at any age or gender, the highest 

prevalence is in adult women, associated to hormonal 

changes (Giblin et al., 2007). The high frequency of PGs 

around nails has several possible explanations, including 

the high frequency of trauma and ⁄ or inflammation of the 

periungual tissues and high vascularity of the nail unit. 

The histological analysis of the present PG shows a highly 

vascular proliferation resembling granulation tissue. Nu-

merous small and large endothelium lined channels dis-

tended with red blood cells under the ulcerated surface 

and the mixed inflammation led to the final diagnosis. On 

the other hand, no other significant element was relevant 

to consider any of the possible differential diagnosis. 

CONCLUSIONS

Pyogenic granuloma is a well-known skin and mucosal le-

sion. However, etiopathogenesis of pyogenic granuloma is 

still controversial. This article thus attempted to review the 

main theories of etiopathogenesis of cutaneous PG and 

the basis for such observations. It is imperative to diagnose 

correctly this type of lesion, to differentiate from similar 

entities with comparable clinical features, especially malig-

nant tumors. 

Cutaneous periungueal PG is usually due to the following 

causes: drugs, local trauma and peripheral nerve injury. The 

gold standard medical treatment for cutaneous periungueal 

PG is excisional surgery considering its low recurrence rate. 

Excision should also include removal of the base of the le-

sion, with extension down to periosteum, and curettage.
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O ICCa foi superior nos doentes com óbito durante o 

internamento (5,6 ± 2,6 vs 3,6 ± 2,2; p<0.001). O ICCa 

demonstrou associar-se à MIH, com tendência a superio-

ridade em relação ao ICC (AUC ROC 0,73 [0,71 – 0,74] vs 

0,71 [0,69 – 0,72]). Conclusões: A classificação dos doentes 

num Serviço de Medicina pelo ICC é um importante fator 

de prognóstico do resultado do internamento. Os autores 

propõem uma revisão do ICC, que demonstrou uma 

tendência para um maior poder preditivo da MIH e é mais 

fácil de obter por ter menos variáveis.
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RESUMO

Introdução: O Índice de Comorbilidade de Charlson ajus-

tado à idade (ICC) é uma escala que mede a complexidade 

dos doentes internados com base nas comorbilidades 

apresentadas. Pretende-se estudar o poder discrimina-

tório do ICC como fator preditivo da mortalidade intra-

-hospitalar (MIH) e avaliar individualmente o peso das 

suas variáveis. Métodos: Estudo observacional de coorte 

com colheita de dados retrospectiva. Incluídos os doentes 

internados num serviço de Medicina Interna durante 

4 anos, excluídos os transferidos para outros serviços. 

Determinou-se o ICC de cada doente e a MIH. Avaliou-se 

a associação individual das variáveis com a MIH. Obte-

ve-se o ICC atualizado (ICCa) através da eliminação das 

variáveis não associadas à MIH. Comparou-se o poder 

preditivo de ambos para a ocorrência de MIH. Resultados: 

Foram incluídos 8808 doentes. Verificou-se um ICC médio 

de 4,4 pontos (± 2,5). As variáveis Úlcera Péptica, Doença 

Hepática ligeira, DPOC, Doença Reumatológica, Diabetes, 

Doença Vascular Periférica e Infeção por HIV/SIDA não se 

associaram a um aumento da MIH. 

Palavras-chave:

Comorbilidade; Índice de Comorbilidade de Charlson; 

Medicina Interna
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The CCIren was higher in patients who died during 

hospital stay (5.6 ± 2.6 vs 3.6 ± 2.2; p <0.001). When 

compared, the CCIren had a stronger association to 

IHM than the ACCI (ROC AUC 0.73 [0.71 to 0.74] vs 0.71 

[0.69 to 0.72]). Conclusions: The CCI of the inpatients 

of the Internal Medicine Department gives important 

information about their prognosis. The authors suggest 

a renewed CCI, which showed a tendency for a higher 

predictive value for IHM and is also more simple and with 

less variables.

Marta Duarte et al

ABSTRACT

Introduction: The Age-adjusted Charlson Comorbidity 

Index (CCI) is an international score used to measure the 

complexity of patients in any Internal Medicine Inpatient 

Department. We aim to study the discriminatory power 

CCI to predict the intra-hospital mortality (IHM) globally 

and to evaluate the association between each one of CCI 

variables and the occurrence of IHM. Methods: Observa-

tional cohort study; included all patients hospitalized in a 

Department of Internal Medicine for four years, excluded 

those transferred to other departments. The CCI variables 

that didn´t show a strong association with mortality were 

removed, creating the CCI renewed (CCIren). The discrimi-

natory power of CCI and CCIren for predicting the IHM was 

compared. Results: 8808 patients were included, with an 

average CCI of 4.4 points (± 2.5). The variables Peptic Ulcer, 

Mild Hepatic Disease, COPD, Conjunctive tissue Disease, 

Diabetes, Peripheral Vascular Disease and Infection by HIV 

/ AIDS were not associated with an increase in IHM. Keywords: 

Comorbidity; Age-adjusted Charlson Comorbidity Index; 

Internal Medicine
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INTRODUÇÃO

Define-se comorbilidade como uma condição clínica que 

existe antes da admissão hospitalar, não é diretamente 

responsável pela hospitalização e que influencia a mortali-

dade hospitalar.1 A presença de comorbilidades é uma das 

características mais importantes do idoso, uma vez que a 

vasta maioria dos doentes com idade superior a 65 anos 

têm uma ou mais doenças crónicas. Já Feinstein et al2, na 

década de setenta, concluiu que o fracasso em classificar e 

analisar as comorbilidades conduziu a várias dificuldades 

no campo da estatística médica. A importância de medir 

as comorbilidades relaciona-se com a necessidade, entre 

outras, de melhorar a validade interna dos estudos através 

da correção de fatores de confundimento; pretende-se 

também utilizar as comorbilidades como preditores do 

outcome de um estudo ou da história natural da doença3.

O Índice de Comorbilidade de Charlson ajustado à idade 

(ICC) é uma escala internacionalmente utilizada para medir 

a complexidade dos doentes internados num Serviço de 

Medicina Interna. O índice original foi criado em 1987, por 

Mary Charlson et al4,com base na sobrevivência a um ano 

após admissão hospitalar, tendo sido posteriormente com-

binadas as variáveis com a idade5, dando origem ao índice 

utilizado neste trabalho. Este índice foi validado em vários 

estudos e tem sido reportado como capaz de estabelecer 

um boa relação com os outcomes de mortalidade e so-

brevivência em vários subgrupos de doentes3,6-7. Tem em 

consideração não só o número de comorbilidades como a 

gravidade de cada uma delas. Inclui 19 condições médicas, 

às quais se atribui uma pontuação baseada no risco rela-

tivo da mortalidade a um ano. São elas: enfarte agudo do 

miocárdio, insuficiência cardíaca crónica, doença cerebro-

vascular, úlcera péptica, doença hepática ligeira, demência, 

doença pulmonar obstrutiva crónica, doença reumatoló-

gica, diabetes, doença vascular periférica, parésia/plegia, 

doença renal crónica, neoplasia maligna, doença hepática 

grave, neoplasia metastizada e infeção VIH/SIDA. Tem ainda 

em consideração a idade dos doentes, dividindo-os em três 

classes: 45-64 anos, 65-79 anos e mais de 80 anos (quadro I).

A evolução do conhecimento médico e os avanços técnicos 

e farmacológicos das últimas décadas levaram a uma mo-

dificação na abordagem das doenças crónicas, com conse-

quente diminuição do impacto das mesmas na sobrevida 

dos doentes. Por conseguinte, o peso atribuído a cada va-

riável que compõe o ICC poderá já não corresponder ao 

calculado aquando da criação do índice, acontecendo o 

mesmo com a mortalidade a ela associada8.

Os objetivos do presente trabalho são estudar o poder dis-

criminatório do ICC como fator preditivo da mortalidade 

intra-hospitalar (MIH) e avaliar individualmente o peso de 

cada uma das variáveis que o compõem para criar um novo 

índice simplificado.

Índice de comorbilidade de Charlson ajustado à idade: 
É tempo para uma revisão?
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MATERIAL E MÉTODOS

Estudo observacional de coorte com colheita retrospetiva 

de dados. Consultou-se a base de dados do Núcleo de Es-

tudo da Qualidade Assistencial (NESQA), construída a partir 

do preenchimento, por parte do médico assistente, duma 

folha de colheita de dados referente ao internamento 

dos doentes com alta do Serviço de Medicina Interna do 

Centro Hospitalar do Algarve – Unidade de Portimão. Entre 

a informação recolhida constam as variáveis necessárias 

para o cálculo do ICC.

Colheu-se informação respeitante às características demo-

gráficas, comorbilidades apresentadas e resultado do in-

ternamento. Incluíram-se os doentes internados no Serviço 

de Medicina Interna durante 4 anos, de 1 de Janeiro de 

2009 a 31 de Dezembro de 2012, tendo sido excluídos os 

transferidos para outros serviços.

Determinou-se o ICC de cada doente, que foi posterior-

mente estratificado em classes de acordo com a pontuação 

obtida: classe I (0-1 pontos), classe II (2-3 pontos), classe III 

(4-5 pontos) e classe IV (6 ou mais pontos). Calculou-se a 

MIH para cada classe e calculou-se a associação de cada 

classe com a MIH.

Avaliou-se isoladamente a associação de cada uma das 

variáveis que compõem o ICC com a ocorrência de MIH, 

através do teste Qui-quadrado. Obteve-se o ICC atualizado 

(ICCa) através da eliminação das variáveis que não de-

monstraram isoladamente associação à MIH, utilizando-se 

o mesmo peso do índice original para as variáveis. Verifi-

cou-se a correlação do ICCa com a MIH.

Comparou-se o poder preditivo do ICC e do ICCa para a 

ocorrência de MIH, através de regressão logística multiva-

riável, obtendo-se a curva ROC para cada um dos índices.

Para todos os testes, a significância estatística foi definida 

como p <0,05. A análise estatística foi efetuada com o soft-

ware IBM SPSS ® versão 21.

RESULTADOS

Foram incluídos 8808 doentes, com uma média de idades 

de 73,4 (± 16,3) anos. Quanto à distribuição por género, 

52.1% (4585) eram do sexo masculino e 47.9% (4223) do 

sexo feminino.

A maioria dos internamentos (80,7%, 7105) teve como 

origem o Serviço de Urgência. No que diz respeito ao re-

sultado do internamento, 85,2% (7504) desses doentes ti-

veram alta e a taxa de mortalidade foi de 14,8% (1305). A 

duração média de internamento foi de 13,2 (± 12,9) dias.

Para todos os doentes, verificou-se um ICC médio de 4,4 (± 

2,5) pontos. O ICC foi superior nos doentes com óbito du-

rante o internamento (6,1 ± 2,6 vs 4,2 ± 2,3; p<0.001). Após 

divisão do ICC por classes, verificou-se que existe uma re-

lação entre as classes com mais pontos e a mortalidade 

intra-hospitalar (p<0.001) ( II).

As variáveis Úlcera Péptica, Doença Hepática ligeira, DPOC, 

Doença Reumatológica, Diabetes, Doença Vascular Perifé-

rica e Infeção por HIV/SIDA não se associaram a um au-

mento da MIH ( III).

Após revisão do índice apenas com as variáveis, que iso-

ladamente, foram preditoras da MIH, foi novamente cal-

culado o índice, utilizando-se para cada variável o mesmo 

peso do índice original ( IV). O ICCact médio foi de 3,9 (± 

2,3). O ICCa foi superior nos doentes com óbito durante o 

internamento (5,6 ± 2,6 vs 3,6 ± 2,2; p<0.001).

Quando comparados, o ICCa demonstrou ter uma asso-

ciação à MIH não inferior, inclusivamente com tendência 

de superioridade, em relação ao ICC (AUC ROC 0,73 [0,71 

– 0,74] vs 0,71 [0,69 – 0,72]) (figura 1).

Marta Duarte et al
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Pontos Varíavel

1

45 – 64 anos Enfarte agudo do miocárdio Insuficiência 
cardíaca crónica Doença cerebrovascular Ulcera péptica 
Doença hepática ligeira Demência DPOC Doença reuma-
tológica Diabetes Doença vascular periférica

2
65 – 79 anos Parésia/Plegia Doença renal crónica Neo-
plasia maligna

3 > 80 anos Doença hepática grave

6 Neoplasia metastizada SIDA

Quadro I: Distribuição das comorbilidades do ICC e os seus pesos relativos

Variável do ICC Taxa de Mortalidade

Idade < 45 anos 2.2% p < 0.001

Idade 45-64 anos 7.2% p < 0.001

Idade 65-79 anos 12.2% p < 0.001

Idade > 80 anos 21.4% p < 0.001

Enfarte Agudo do 
Miocárdio

18.9% p = 0.023

Insuf. Cardíaca Crónica 19.9% p < 0.001

Doença 
Cerebrovascular

14.5% p < 0.001

Doença Ulcerosa 
Péptica

14.5% p = ns

Doença Hepática 
Ligeira

5.6% p = ns

Demência 24.8% p < 0.001

DPOC 15.3% p = ns

Doença Reumatológica 10.1% p = ns

Diabetes 14.0% p = ns

Doença Vascular 
Periférica

18.5% p = ns

Parésia / Plegia 20.9% p < 0.001

Neoplasia Maligna 26.8% p < 0.001

Doença Renal Crónica 19.7% p < 0.001

Doença Hepática 
Grave

23.3% p < 0.001

Neoplasia Metastizada 45.4% p < 0.001

Infecção HIV / SIDA 7.7% p = ns

Quadro III: Associação individual das variáveis do ICC com a ocorrência de mortalidade 
intra-hospitalar

Classe
Doentes  

(n, %)

Mortalidade 

intra-hospitalar 

(n, %)

Classe I:  
0-2 pontos

1714 (19,5%) 41 (2,4%) p < 0,001

Classe II:  
3-4 pontos

3218 (36,5%) 356 (11,1%) p < 0,001

Classe III:  
5-6 pontos

2380 (27%) 446 (18,7%) p < 0,001

Classe IV:  
≥ 7 pontos

1496 (17%) 462 (30,9%) p < 0,001

Total 8808 (100%) 1305 (14,8%)

Quadro II: MIH segundo a distribuição das classes do ICC

Índice de comorbilidade de Charlson ajustado à idade: 
É tempo para uma revisão?
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Classe
Doentes  

(n, %)

Mortalidade 

intrahospitalar 

(n, %)

Classe I: 0-1 
pontos

2385 (27,1%) 16 (1,3%) p < 0,001

Classe II: 2-3 
pontos

3497 (37,9%) 235 (8,3%) p < 0,001

ClasseIII: 4-5 
pontos

1940 (22%) 524 (17,7%) p < 0,001

Classe IV: ≥ 6 
pontos

978 (11,1%) 528 (29,9%) p < 0,001

Total 8808 (100%) 1303 (14,8%)

Quadro IV: MIH segundo a distribuição das classes do ICCact

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,00,80,60,40,20,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,00,80,60,40,20,0

Figura 1: Avaliação do poder discriminatório através da análise das curvas ROC do ICC (Curva A) e do ICCa (CurvaB)

Se
ns
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vi

ty

Se
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iti
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ty

1 - Specificity 1 - Specificity

Diagonal segments are produced by ties Diagonal segments are produced by ties

Pontos Varíavel

1 45 – 64 anos Enfarte agudo do miocárdio Insufi-
ciência cardíaca crónica Doença  
cerebrovascular Demência

2 65 – 79 anos Parésia/Plegia Doença renal crónica 
Neoplasia maligna

3 > 80 anos Doença hepática grave

6 Neoplasia metastizada

Quadro V: Comorbilidades incluídas no ICCact proposto e os seus pesos relativos

Marta Duarte et al
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DISCUSSÃO

O ICC é o índice de comorbilidades mais extensamente es-

tudado e o fato de se ter encontrado, em vários estudos, 

uma relação entre o ICC e vários outcome - a mortalidade, 

as readmissões e a duração da estadia hospitalar - confirma 

o seu valor preditivo9,10. Contudo, o desenvolvimento de 

um método para medir comorbilidades é influenciado pela 

população e outcome utilizados e, no caso do ICC, o peso 

atribuído a cada comorbilidade poderia ter sido diferente 

se tivesse sido utilizada outra população ou outro outcome3.

No nosso estudo, a exclusão das variáveis mencionadas po-

der-se-á relacionar com a existência de novas abordagens 

e terapêuticas que facilitaram o controlo dessas doenças 

crónicas, reduzindo o impacto das mesmas na qualidade 

de vida dos doentes e, consequentemente, reduzindo a in-

fluência na mortalidade intra-hospitalar. Segundo Baser et 

al, é pouco provável que o efeito das comorbilidades na 

mortalidade a 1 ano no estudo original de Charlson seja o 

mesmo noutras populações11.

Da revisão do ICC feita no presente estudo resultou o ICCa, 

que demonstrou estatisticamente ter uma associação à 

MIH não inferior em relação ao ICC. Estes resultados estão 

de acordo com os obtidos por outros autores, em que 

adaptações do ICC, seja aplicado a doenças específicas ou 

com alterações no peso de cada variável, não alteram o 

poder discriminativo desses modelos quando comparado 

ao ICC original12,13. Deste modo, os autores propõem um 

novo índice que demonstrou a sua associação à MIH, e que 

foi validado para uma população de doentes internados 

num serviço de medicina interna, com tendência para um 

poder discriminatório superior quando comparado com 

o ICC e mais fácil de aplicar por envolver menos variáveis 

(quadro V).

Como limitações deste trabalho, destaca-se que os dados 

foram obtidos através de uma base de dados de um único 

Serviço de Medicina Interna e que se baseia num questio-

nário à data da alta efectuado pelo médico assistente do 

doente e, portanto, sujeito a erros de preenchimento. Para 

além disso, o ICC original teve em conta a mortalidade a 

1 ano, enquanto neste estudo foi utilizada a mortalidade 

intra-hospitalar. No entanto, não se podem ignorar estes 

resultados, pelo número considerável de doentes envol-

vidos, abrindo-se caminho para mais estudos direcionados 

à identificação de doentes com maior risco de complica-

ções durante o internamento.

Índice de comorbilidade de Charlson ajustado à idade: 
É tempo para uma revisão?
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casos de impétigo, piodermite, celulite complicada de 

choque tóxico. Seguiram-se as complicações neurológicas 

(convulsões febris, mal convulsivo, cerebelites e encefalite), 

as respiratórias (pneumonia) e outras (otite média aguda, 

conjuntivites e artrite). 

Das crianças internadas por maior risco de varicela grave 

(14 casos), 13 foram medicados com aciclovir endovenoso 

e só se registou um caso de impétigo.

A duração média do internamento foi cinco dias, três 

crianças necessitaram de cuidados intensivos e todos 

tiveram boa evolução clínica.

Conclusões: A complicação mais frequentemente 

encontrada foi a sobreinfeção cutânea, o que está de 

acordo com o descrito na literatura. Nos doentes de risco, 

apenas um apresentou complicações da infeção sob 

terapêutica com aciclovir, evidenciando o benefício da 

mesma na prevenção de complicações.

RESUMO

Introdução: A varicela é uma doença frequente em 

idade pediátrica, geralmente benigna e autolimitada. As 

complicações mais frequentes são as infecções cutâneas 

e ocorrem sobretudo em grupos de risco. Os autores 

pretendem fazer uma breve revisão das complicações da 

varicela, seguido de descrição de estudo retrospectivo 

que teve como objetivo rever os casos de complicações 

da varicela internados no serviço de pediatria.

Métodos: Análise retrospetiva dos processos das crianças 

internadas no Serviço de Pediatria do Hospital de Faro, 

durante 10 anos, com o diagnóstico de varicela.

Resultados: Incluímos 79 crianças, entre os 18 dias 

e os 13 anos, verificando-se predomínio do género 

masculino. A maioria dos internamentos (65%) ocorreu 

entre Maio a Agosto.

Deste grupo, 60 internamentos foram motivados por 

complicações da varicela, cinco por febre elevada e/ou 

alteração do estado geral e catorze casos por pertencerem 

a um grupo de risco. A infeção bacteriana da pele e tecidos 

moles foi a complicação mais frequente (52%), incluindo 

Palavras-chave: 

Varicela; Complicações; Aciclovir; Profilaxia
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impetigo, pyoderma, complicated cellulitis of toxic shock. 

Neurological complications (febrile seizures, convulsive 

seizures, cerebellitis and encephalitis), respiratory 

infections (pneumonia) and others (acute otitis media, 

conjunctivitis and arthritis) followed. Of the children 

hospitalized due to a higher risk of severe varicella (14 

cases), 13 were treated with intravenous acyclovir and 

only one case of impetigo was recorded. The mean 

duration of hospitalization was five days, three children 

required intensive care and all had a good clinical course. 

Conclusions: The most frequently encountered 

complication was skin overfeeding, which is in accordance 

with the literature. In patients at risk, only one presented 

complications of the infection under acyclovir therapy, 

evidencing the benefit of the same in the prevention of 

complications. 

ABSTRACT

Introduction: Chickenpox is a common pediatric disease, 

usually benign and self-limiting. The most frequent 

complications are cutaneous infections and occur mainly 

in groups at risk. The authors intend to make a brief 

review of the complications of varicella, followed by 

description of a retrospective study that aimed to review 

the cases of complications of varicella hospitalized in the 

pediatrics service.

Methods: Retrospective analysis of the processes of 

children hospitalized at the Pediatric Service of the Hospital 

of Faro, for 10 years, with the diagnosis of varicella. 

Results: We included 79 children, between 18 days 

and 13 years, with predominance of the male gender. 

Most hospitalizations (65%) occurred between May 

and August. Of this group, 60 hospitalizations were 

motivated by complications of varicella, five due to 

high fever and / or altered general condition and 

fourteen cases because they belonged to a risk group. 

Bacterial infection of the skin and soft tissues was the 

most frequent complication (52%), including cases of Keywords: 

Varicella; Complications; Acyclovir; Prophylaxis
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INTRODUÇÃO

A varicela é uma doença exantemática febril, que resulta 

de uma infeção primária pelo vírus da varicela zoster (VVZ) 

da família Herpesviridae. Tem um curso geralmente auto-

-limitado e benigno, no entanto podem associar-se com-

plicações graves.1 

Esta infecção é altamente transmissível, sendo o contágio 

feito pessoa a pessoa, através de gotículas de muco ou sa-

liva ou por contacto com líquido das vesículas.2 

Sabe-se que este agente tem a capacidade de se manter 

latente e quando ocorre uma reativação posterior do vírus 

define-se uma outra infecção, denominada zona ou herpes 

zoster. Afeta sobretudo adultos e imunocomprometidos, 

causando erupção vesicular localizada e dor intensa.3 Em 

idade pediátrica é geralmente menos sintomático mas pode 

evoluir com complicações semelhantes às de varicela.3

O período de incubação da doença varia de 10 a 21 dias, 

sendo contagioso um a dois dias antes de surgir o exan-

tema e até ao desaparecimento das lesões em fase de ve-

siculas. Nos casos de transmissão intrafamiliar, a taxa de 

contágio atinge até os 90% e o curso da doença tende a ser 

mais grave que nos casos de contactos menos sustentados, 

como escolares ou hospitalares.2

É uma doença perene, com maior incidência no final da Pri-

mavera e início do Verão, mas que pode ocorrer em qual-

quer altura do ano. 

a. Epidemiologia: Esta infeção não é de declaração 

obrigatória no nosso país, porém um estudo levado a 

cabo pela DGS entre 2001-2002 denominado de “In-

quérito serológico” mostrou que 86,8% da população 

estudada apresentava anticorpos IgG para VVZ.3 Ana-

lisando por faixa etária, no grupo dos 15 aos 19 anos, 

verificou-se que a percentagem de seropositivos é su-

perior a 94%3 e cerca de 95% nos adultos entre os 20 

- 29 anos.4 Nas crianças mais novas encontrou-se uma 

taxa de infeção de 41,3% entre os 2 e 3 anos, dupli-

cando este valor para o grupo dos 6 e 7 anos (83,6%).3 

b. Manifestações clínicas: A varicela caracteriza-se 

pela existência de pródromo (mais frequente em 

idade pediátrica), e que pode anteceder o apareci-

mento das lesões em 1 a 2 dias, cursando com febre 

baixa, cefaleias, sensação de mal-estar. O exantema 

é distinguível pelos três tipos de lesões que surgem: 

maculopapulares, vesículas e crostas, e que podem 

coexistir, causando prurido ligeiro a moderado. 

c. Complicações: Apesar de apresentar curso ge-

ralmente benigno e auto-limitado, com resolução 

espontânea das lesões em cerca de 8 a 10 dias, as 

complicações podem ocorrer em até 1% das crianças 

previamente saudáveis.2,6 Alguns fatores são consi-

derados de risco para evolução grave ou complicada: 

compromisso imunitário, como infecção VIH, neopla-

sias,  défice imunitário de células T, pós-transplante, 

tratamentos com imunossupressores (quimioterapia 

e corticóides em doses altas); crianças em tratamento 

com salicilatos; doenças pulmonares ou cutâneas 

“O curso desta infeção pode ser complicado de Síndrome 
do Choque Tóxico, que apesar de raro é muito grave.”

Complicações da Varicela
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crónicas; malnutrição; gravidez; período neonatal; 

adolescência e idade adulta.2,10. As complicações e 

hospitalizações são até dez vezes mais frequentes em 

adultos do que em crianças, e com mortalidade asso-

ciada até 25 vezes superior.8

A complicação mais frequente é a sobreinfeção bac-

teriana das lesões de varicela,7,8 correspondendo a 20 

a 50% de todas as secundárias a VVZ. Os principais 

agentes envolvidos são o Staphylococcus aureus e o 

Streptococcus pyogenes.2,7 Consoante ocorre atingi-

mento das camadas mais superficiais ou mais pro-

fundas, assim podem ocorrer diferentes tipos de in-

feção com gravidade também variável.8

O impétigo refere-se à infeção localizada à camada 

superficial da epiderme. Manifesta-se por existência 

de drenagem serosa ou purulenta, com formação de 

crosta cor-de-mel, alastrando-se por auto-inoculação. 

Caracteristicamente podem existir dois tipos de im-

petigo: bolhoso (associado a infecção por S. aureus) 

e não bolhoso que é o mais frequente (associado a 

infecção por S. pyogenes grupo A).  

A celulite diz respeito à infeção da derme e tecido ce-

lular subcutâneo, apresenta áreas mal delimitadas de 

rubor, calor e edema, podendo associar-se a bolhas e/

ou necrose dos tecidos. 

Uma complicação potencialmente grave e até fatal, é 

a fasceíte necrosante em que o tecido celular sub-

cutâneo e a fáscia são afectados, comumente asso-

ciada ao agente Streptococcus grupo A, com evolução 

rápida e fulminante. Deve ser suspeitada quando 

existe uma dor desproporcional às lesões, com alte-

ração do estado de consciência, leucocitose marcada 

e elevação de CK (por destruição dos tecidos). Dada 

a gravidade requer internamento em unidade de cui-

dados intensivos (UCI), intervenção cirúrgica urgente 

para desbridamento e fasciectomia e início precoce 

de antibioticoterapia intravenosa de largo espectro. 

O curso desta infeção pode ser complicado de Sín-

drome do Choque Tóxico, que apesar de raro é 

muito grave. O seu diagnóstico baseia-se em critérios 

bem estabelecidos com hipotensão associada a dois 

ou mais critérios dos seguintes: alteração da função 

renal, coagulopatia (plaquetas <100.000/uL ou coagu-

lação intravascular disseminada), alteração da função 

hepática, síndrome de dificuldade respiratória (SDR) 

e rash eritematoso, macular, com subsequente desca-

mação ou necrose dos tecidos moles.  

A infeção por Streptococcus do Grupo A (SGA) pode 

causar doença invasiva, e esta patologia tem sido lar-

gamente associada a infeção por varicela, sobretudo 

quando complicada de fasceite necrotizante.10 Assim, 

um estudo realizado em 201410 mostrou que a infeção 

por varicela por si só aumenta o risco de doença inva-

siva a SGA em 58%, desconhecendo-se no entanto os 

fatores fisiopatológicos associados. Concluíram ainda 

que a incidência é sobreponível em idade pediátrica e 

adultos, no entanto os primeiros apresentam menor 

mortalidade associada.10  

Outra complicação frequente é o atingimento do Sis-

tema Nervoso Central2. Pode manifestar-se sobre a 

forma de ataxia cerebelosa aguda, atingindo 1:4000 

casos,2 e correspondendo a 25% de todas as causas 

de ataxia.7 A encefalite mais rara, surge em cerca 

de 1:50.000 casos, atinge sobretudo doentes entre 

os 5 e os 20 anos, e tem um curso geralmente mais 

grave.2 Em termos fisiopatológicos, pode ser causada 

por mecanismo direto de invasão do parênquima ce-

rebral por via hematogénea ou neuronal ou por um 

mecanismo indirecto com uma resposta imune mas 

sem isolamento de agente no SNC. Manifesta-se com 

febre, cefaleias e sinais neurológicos difusos ou focais, 

alteração do estado de consciência, disfunção cog-

nitiva, alterações do comportamento e da personali-

dade ou até convulsões. 

As complicações respiratórias manifestam-se mais fre-

quentemente por pneumonia.7,8 Os agentes mais impli-

cados são o Streptococcus pneumoniae, o Streptococcus 

pyogenes e menos frequente o Staphylococcus aureus. 

A pneumonia viral por VVZ atinge mais os doentes no 

período neonatal, grávidas, imunocomprometidos2 e 

adultos.8 Pode manifestar-se por tosse, dor torácica 

tipo pleurítica e hemoptises, com surgimento dos sin-

tomas entre um a seis dias após o aparecimento do 

rash cutâneo. O tratamento passa pelo tratamento an-

Marta Soares et al
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tiviral endovenoso e associa-se a elevada morbilidade 

e mortalidade7, sendo a principal causa de morte por 

varicela em idade adulta.8

O comprometimento hepático com alteração das 

provas de função hepática é um achado frequente 

mas auto-limitado e não se associa a sintomatologia.2,8 

Menos comuns são as complicações hematológicas, 

das quais a púrpura trombocitopénica é a mais rele-

vante, cursando com exantema hemorrágico, equi-

moses, petéquias e hemorragia das mucosas.2,8

Outras complicações mais raras da varicela mas com re-

levância em idade pediátrica pela sua gravidade, são a 

mielite transversa, síndrome de Guillain-Barré, varicela 

hemorrágica, púrpura fulminans, glomerulonefrite, sín-

drome nefrótico, síndrome hemolítico urémico, envol-

vimento cardíaco com miocardite e pericardite, artrite, 

otite média aguda, orquíte, uveíte, irite.2,6,7

O Síndrome de Reye, é outra complicação rara que 

importa recordar pela sua associação à utilização de 

ácido acetilsalicílico,2 cursa com disfunção hepática, 

encefalopatia e hipoglicémia.11 

d. Profilaxia: A vacina contra a varicela é uma vacina de 

vírus vivo atenuado, desenvolvida no Japão em 1970 

e que é obtida a partir da estirpe Oka do VVZ.2 Sa-

be-se que basta uma dose de vacina para que 97% 

das crianças entre os doze meses e os doze anos 

desenvolvam anticorpos doseáveis, passando esta 

percentagem para mais de 99% em caso da adminis-

tração de duas doses.2 No entanto, tanto a OMS como 

o CDC referem a necessidade de se assegurar uma 

cobertura vacinal superior a 85-90% nas populações 

onde a vacina é introduzida 13. Em alguns países, como 

os Estados Unidos, esta vacina faz já parte do Plano 

Nacional de Vacinação (PNV) desde 1995, tendo re-

duzido de 71 a 84% dos casos de varicela reportados, 

88% de redução nas hospitalizações e 92% na mor-

talidade associada, para crianças entre um e quatro 

anos.2 Com estes benefícios identificados, a Academia 

Americana de Pediatria passou a recomendar a admi-

nistração de duas doses da vacina a todas as crianças 

com mais de doze meses de idade.2 No nosso país, a 

vacina foi introduzida em Outubro de 2004, com re-

comendação para duas doses, acima dos doze meses 

de idade, com intervalo entre quatro a oito semanas.14 

No entanto, a sua prescrição continua a ser individua-

lizada, não constando do PNV.2 

A varicela não é uma doença de declaração obrigatória, 

pelo que não sabemos a real incidência na população por-

tuguesa, nomeadamente no Algarve. No entanto, a maioria 

das complicações graves necessitam de internamento, 

pelo que os autores se propuseram a realizar um estudo 

para caracterização dos internamentos por complicações 

de varicela nos últimos dez anos. 

Complicações da Varicela



45

Al
ga

rv
eM

éd
ic

o

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo retrospetivo, analítico e trans-

versal, com consulta dos processos clínicos dos doentes 

internados com o diagnóstico de varicela no Serviço de Pe-

diatria do Hospital de Faro, Centro Hospitalar do Algarve. 

Foram abrangidos todos os doentes internados na Enfer-

maria de Pediatria e na Unidade de Cuidados Intensivos, 

com idade inferior a 16 anos, num período de 10 anos 

(entre Janeiro de 2004 e Dezembro de 2013).

Foi utilizado o Microsoft Excel 2010 como ferramenta esta-

tística para análise descritiva dos dados. 

Marta Soares et al

RESULTADOS 

Obteve-se um total de 79 internamentos, com idade média 

de 4 anos (idade mínima 18 dias, idade máxima 13 anos), 

predomínio sexo masculino (59%) e duração média de in-

ternamento 5,2 dias.

Como demonstrado na figura 1, a maioria dos casos (65%) 

foram internados nos meses de Maio a Agosto, com um 

pico de internamentos em Junho. 

Em 76% dos doentes internados, o motivo foi uma compli-

cação da infeção, 18% das crianças foram internadas pelo 

risco associado de varicela grave e as restantes crianças 

foram internadas por febre difícil de ceder ou alteração do 

estado geral (6%).

As complicações de varicela mais encontradas foram as 

da pele e tecidos moles (53%) (figura 2). Registaram-se 33 

casos de impetigo, um deles em doente imunodeprimido 

e três casos de exantema escarlatiniforme. Verificaram-se 

ainda dois casos de síndrome de choque tóxico, com in-

ternamento em Unidade de Cuidados Intensivos Pediá-

tricos (UCIP), ambos sem comprometimento imunológico 

conhecido. Uma criança de um ano, sexo feminino, que 

desenvolveu o  de choque com ponto de partida numa 

celulite da face externa do torax, tendo sido isolados dois 

agentes no exsudado purulento (Staphylococcus aureus e 

Streptococcus pyogenes grupo A) e um Sindrome de Choque 

tóxico isolado, numa criança de dois anos, sexo masculino 

(com isolamento de Staphylococcus aureus). As restantes 

complicações cutâneas foram casos isolados de pioder-

mite, celulite da face e prurido intenso não controlável 

no domicílio.
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As complicações neurológicas ocorreram em 10% dos 

casos, sendo a cerebelite, encefalite e as convulsões fe-

bris as manifestações mais frequentes e ocorreram entre 

o dia 2 e o dia 7 de exantema. A destacar ainda um caso 

de estado de mal convulsivo numa criança de 1 ano, pre-

viamente saudável, que se desencadeou ao décimo dia 

de exantema e a quem foi posteriormente diagnosticada 

trombose do seio venoso. 

Foram encontradas seis pneumonias e uma otite média 

aguda. Houve ainda dois casos de conjuntivite e querato-

conjuntivite a motivar o internamento. Um doente foi in-

ternado por artrite séptica da anca. O quadro I discrimina 

as diferentes complicações por órgão/sistema envolvido. 

Quanto aos doentes internados para vigilância por risco 

de varicela grave, verificaram-se alguns casos de imunos-

supressão adquirida (infeção por vírus VIH), doenças auto-

-imunes com necessidade de corticoterapia e idade inferior 

a um mês, como mostrado na figura 3. Destas 14 crianças, 

foi administrada terapêutica com aciclovir endovenoso a 13. 

A terapêutica realizada nos doentes internados (fugura 

4) foi na grande maioria uma associação entre antiviral e 

antibiótico (34%), no entanto uma elevada percentagem 

necessitou apenas de antibioticoterapia (27%), provavel-

mente por terapêutica com aciclovir oral anterior ou por 

se encontrar já fora da janela ideal para início desta tera-

pêutica. Houve ainda 11 doentes (14%) que fizeram apenas 

aciclovir endovenoso e um doente fez ganciclovir oral por 

complicação ocular. 

Pele e tecidos moles

Impétigo 32

Impétigo em doente imunodeprimido 1

Síndrome do choque tóxico 2

Exantema escarlatiniforme 3

Celulite da face 1

Piodermite 1

Prurido intenso 1

Neurológicas

Cerebelite 2

Encefalite 2

Convulsão febril 2

Mal convulsivo 1

Trombose seio venoso 1

Respiratórias

Pneumonia 6

Otite média aguda 1

Oculares

Conjuntivite/ Queratoconjuntivite 2

Osteoarticulares

Artrite séptica da anca 1

Quadro I: Complicações da varicela por órgão/sistema afetado

Complicações da Varicela
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Figura 2 
Complicações da varicela

 Pele e tecidos moles | 42

 Neurológica | 8

 Respiratória | 7

 Ocular | 2

 Osteoarticular | 1

42

8

7
2 1

Figura 3 
Doentes internados por risco de varicela grave

 VIH | 5

 Doenças auto-imunes | 3

 Idade <1 mês | 2

 D. Oncológica | 1

 Osteoarticular | 1

 Drepanocitose

 Síndrome nefrótico

 Enxaqueca sob AINEs

3
2

1

1

1
1

5

Figura 4  
Terapêutica realizada no internamento

  Aciclovir IV | 11

  Aciclovir oral | 11

  Antibiótico | 21

  Aciclovir+ATB | 27

  Ganciclovir | 1

 Aciclovir tópico | 1

21

21

11
1 1

27

Figura 1: Distribuição dos internamentos por mês

Marta Soares et al
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DISCUSSÃO

O predomínio de casos no mês de Junho e a sua dimi-

nuição nos meses de Inverno vem corroborar o previsto na 

variação sazonal desta infeção.

As complicações que necessitaram de internamento foram 

estatisticamente distribuídas à semelhança do que foi en-

contrado noutros estudos nacionais2 e internacionais1,8,12, 

com franco predomínio de infeção bacteriana da pele e te-

cidos moles. As complicações neurológicas surgiram dentro 

do previsto pelo descrito na literatura,15,16 destacando-se 

que os enfartes do seio venoso apresentam maior risco nos 

primeiros seis meses após infeção VVZ mas podem surgir 

até 20 meses depois.15 Verificámos que o internamento das 

crianças com factor de risco como apontados na literatura,2 

se mostrou benéfico, uma vez que neste grupo apenas um 

doente desenvolveu sobreinfeção cutânea (impetigo) sob 

terapêutica com aciclovir, não tendo sido verificadas com-

plicações mais graves ou mortalidade associada. Pensa-se 

que a monitorização de sintomas e evolução clínica e o 

início atempado de terapêutica antibiótica ou antiviral e te-

rapêutica de suporte sempre que justificado, contribuíram 

para esta evolução positiva.

CONCLUSÕES

A varicela, apesar de ter curso geralmente benigno e au-

tolimitado pode complicar-se, sobretudo nalguns grupos 

conhecidos mas também em crianças/jovens previamente 

saudáveis. O estudo retrospetivo realizado no nosso hos-

pital veio confirmar que estas complicações graves são 

raras. No entanto importa não descuidar a instituição de 

medidas preventivas, início atempado da terapêutica an-

tiviral em doentes com indicação, alerta para vigilância no 

domicílio de sinais que possam indicar presença de com-

plicações no curso da doença ou até mesmo internamento 

para vigilância nos grupos de maior risco.

Complicações da Varicela
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Coartação da aorta: 
causa rara de hipertensão arterial secundária
Aorta coarctation: 
Rare cause of secondary hypertension
Alexandra Ávila1, Joana Roseira2, Ala Manolachi1, João Estevens1
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A coartação da aorta é uma malformação cardiovas-

cular congênita caracterizada por um estreitamento da 

aorta torácica. É mais frequente no sexo masculino (3:1). 

Apresenta-se com hipertensão nos membros superiores e 

tensão arterial baixa nos membros inferiores. As imagens 

são de doente do sexo masculino, 21 anos, com quadro 

clínico de cansaço e hipertensão arterial, recentemente 

diagnosticada e medicado com perindopril/amlodipina. 

Em consulta de Cardiologia por queixas de palpitações e 

desconforto torácico, realizou electrocardiograma - crité-

rios de hipertrofia ventricular esquerda e ecocardiograma 

TT que demonstrou espessamento (não quantificado) das 

paredes do ventrículo esquerdo. É encaminhado para a 

Consulta de Hipertensão Arterial. 

Na avaliação da tensão arterial com o doente deitado: 

membro superior direito 150/70 mmHg, superior esquerdo 

125/74 mmHg, inferior direito 85/55 mmHg e inferior 

esquerdo 88/60 mmHg. Estudo analítico e ecodoppler dos 

vasos do pescoço sem alterações. Ecografia com doppler 

das artérias renais revelou, bilateralmente, aumento dos 

tempos de aceleração sistólica com marcada diminuição 

da amplitude de fluxo e dos índices de resistência (pulso 

”tardus e parvus”). Colocada a hipótese de coartação da 

aorta, esta foi confirmada por angio-TC: observam-se 

aspectos de hipoplasia da região do istmo da aorta torácica 

a que se sobrepõe coartação justa-ductal com diâmetro 

mínimo de 3.5 mm; salienta-se a exuberante circulação 

colateral das artérias dorsais, intercostais, mamárias in-

ternas e epigástricas superficiais. Doente referenciado para 

Cirurgia Cardiotorácica. 

Coarctation of the aorta is a congenital cardiovascular 

malformation characterized by a narrowing of the thoracic 

aorta. It is more common in males (3: 1). It presents with 

hypertension in the upper limbs and low blood pressure 

in the lower limbs. The images are of male patient, 21 

years old, with clinical picture of fatigue and hyperten-

sion, recently diagnosed and medicated with perindopril / 

amlodipine. In a cardiology consultation due to com-

plaints of palpitations and chest discomfort, he performed 

an electrocardiogram - criteria for left ventricular hyper-

trophy and TT echocardiogram demonstrating thickening 

(not quantified) of the left ventricle walls. It is referred 

to the Hypertension Consultation. In the assessment of 

blood pressure with the patient lying down: right upper 

limb 150/70 mmHg, upper left 125/74 mmHg, lower right 

85/55 mmHg and lower left 88/60 mmHg. Analytical and 

ecodoppler study of neck vessels without alterations. 

Doppler echography of the renal arteries revealed, bila-

terally, increased systolic acceleration times with marked 

decrease in flow amplitude and resistance indices (“tardus 

and parvus” pulse). The hypothesis of coarctation of the 

aorta was confirmed by CT angiography: hypoplastic 

aspects of the isthmus region of the thoracic aorta are 

observed, with just-ductal coarctation with a minimum 

diameter of 3.5 mm; the exuberant collateral circulation of 

the dorsal, intercostal, internal mammary and superficial 

epigastric arteries, is highlighted. Patient referenced for 

Cardiothoracic Surgery.

IMAGENS EM MEDICINA
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Algarve Médico, 2017; 1 (1): 50 - 51
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Redução “em massa” de  
hérnia inguinal
“En masse” reduction of inguinal hernia
Victor Hugo1, Jorge Brito2, Juan Rachadel1, Carlos Carranca1
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2 Serviço de Radiologia – CHAlgarve

victorhugosoaresbaptista@gmail.com

A redução “em massa” de uma hérnia inguinal significa a 

redução do saco herniário e conteúdo intestinal, que per-

manece encarcerado, para o espaço pré-peritoneal. É uma 

forma rara de oclusão intestinal aguda para a qual muitos 

cirurgiões e radiologistas não estão familiarizados. O seu 

diagnóstico precoce, assume particular importância pelo 

estrangulamento da hérnia e correspondente aumento da 

morbilidade e mortalidade. As imagens são de um doente, 

60 anos de idade que recorreu ao S.U por dor abdominal 

e vómitos após exteriorização de hérnia inguinal es-

querda. Apresentava-se com hérnia inguinal esquerda que 

se reduziu. Por permanecer sintomático doente não tem 

alta. No dia seguinte verifica-se agravamento clínico, mas 

sem evidência de hérnia. Coloca-se a hipótese de redução 

“em massa” de hérnia inguinal, fez uma ecografia que 

revelava extensa distensão líquida intestinal, terminando 

a nível da região inguinal esquerda, onde se observava 

uma hérnia com sinais de encarceramento, com delgado 

parético no saco herniário. Fez TC abdominal, figura 1 e 

2, que confirma a hipótese diagnóstica. Doente operado 

objectivando-se  intra-operatóriamente, a presença de 

quadro oclusivo com ponto de partida em saco de hérnia 

inguinal esquerda encarcerada com o anel herniário 

intra-abdominal mantido. Este é seccionado, figura 3 com 

libertação do intestino delgado que se apresentou viável. 

Na figura 4 verificamos a incisão no peritoneu a nível da 

fossa ilíaca esquerda resultante da secção que libertou 

anel de constrição. Pós-operatório com alta ao 3º dia.

“En mass” reduction of an inguinal hernia means the 

reduction of the hernia sac and intestinal contents, which 

remains incarcerated, into the preperitoneal space. It is a 

rare form of acute intestinal occlusion for which many sur-

geons and radiologists are unfamiliar. Its early diagnosis is 

of particular importance due to strangulation of the hernia 

and corresponding increase in morbidity and mortality. The 

images are from a 60-year-old patient who had recourse 

to the emergency departement for abdominal pain and 

vomiting after externalization of the left inguinal hernia. He 

presented with a left inguinal hernia that was reduced. By 

remaining symptomatic, patient is not discharged. The next 

day there is clinical worsening, but no evidence of hernia. 

The hypothesis of a mass reduction of inguinal hernia was 

made, and an ultrasound revealed extensive intestinal fluid 

distension, ending at the level of the left inguinal region, 

where a hernia with signs of incarceration was observed, 

with a thin paretic in the hernial sac. He did abdominal 

CT, Figure 1 and 2, confirming the diagnostic hypothesis. 

Patient operated with intraoperative objective, presence of 

occlusive frame with starting point in sack of left inguinal 

hernia imprisoned with maintained intra-abdominal hernia 

ring. This is sectioned, figure 3 with release of the small 

intestine which was viable. In Figure 4 we checked the 

incision in the peritoneum at the level of the left iliac fossa 

resulting from the section that released constriction ring. 

Post-operative with discharge to the 3rd day.

IMAGENS EM MEDICINA

IMAGES IN MEDICINE

Algarve Médico, 2017; 1 (1): 52 - 53
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Figura 1, 2: TC corte oblíquo e coronal com as setas a localizarem a presença de um saco herniário com um anel fibrótico intra-abdominal 
Figure 1, 2: CT oblique and coronal cut with arrows to locate the presence of a hernial sac with an intra-abdominal fibrotic ring.

Figura 3: Pinça de dissecção no anel de constrição 
Figure 3: Dissection clamp on the constriction ring

Figura 4: Incisão no peritoneu que libertou anel de constrição 
Figure 4: Incision in the peritoneum releasing constriction ring

1 2

3 4

Victor Hugo et al
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ABSTRACT

Intestinal duplication is a rare congenital condition that 

can occur anywhere in the GI tract from the mouth to the 

rectum. Among bowel duplications, colonic duplications 

are considered to be less common.

We describe the case of a 7 year-old male who presented 

in the emergency department with symptoms suggestive 

of an acute appendicitis. The boy had been diagnosed 

previously with several malformations and had been sub-

jected to surgery in the past for the correction of some of 

them. Studies had not suggested intestinal malformations.

Intra operatively, we found a duplication of the appendix, 

cecum and right colon up to the proximal transverse colon 

with an ischemic distal segment of the duplicated bowel 

originating the symptoms. Resection of the duplicated 

segment was performed and recovery was uneventful.

keywords:

Intestinal duplication; colonic duplication; acute 

appendicitis
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INTRODUCTION

Gastrointestinal duplication is a rare congenital condition, with an es-

timated incidence of 1 in 4500 births, being more frequent in white 

males1. As Gray remarked “the gastrointestinal tract is a fertile field 

for various and curious congenital malformations, which are fasci-

nating to study for both the surgeon and pathologist”2. There are very 

few cases described in literature. Diagnosis is difficult and generally 

is a result of a malformation complication during childhood. There 

may be other associated congenital malformations, generally of the 

genito-urinary tract. 

Colonic duplications are less frequent and represent 15% of all gas-

trointestinal cases. They may be of cystic (85%) or tubular nature and 

are most often located on the mesenteric side of the bowel3. 

Because if the relative rarity of this condition, the authors reporte this 

case as a contribution to existing medical literature.

Nicole Cardoso et al

Fig 1-2: X-rays of the abdomen at admission and a few hours after placement of naso-gastric tubetube
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CASE REPORT

A 7 year-old Caucasian male was referred to the emergency depart-

ment complaining of anorexia, nausea, vomiting and abdominal pain, 

which were continuous and peri-umbilical. These symptoms had been 

present for 24 hours. There was no associated fever or diarrhoea. 

Physical examination revealed abdominal distension with tympanic 

sounds on percussion, tenderness mainly to the right quadrants, a 

positive Blumberg and signs of bowel movement.

Prenatal diagnosis had shown major cardiac vessel transposition, a ven-

tricular septal defect and a single umbilical artery. 

Birth, at 38 weeks, was eutocic with an Apgar score of 9/10, weight 

3340 g, height 49.5 cm and a skull circumference of 34.5 cm.

Initial register of the anomalies showed that the infant was born with 

a right popliteal pterigium, a “talipes val-gus” foot, a partial syndac-

tylyl of the index, middle and third finger and total syndactylyl of the 

little and sixth finger (supernumerary) of the left hand. He also had 

a voluminous umbilical hernia, a morphological abnormality of the 

external genitalia and a right hydrocele. Later studies also found a 

right renal agenesis. 

He had been previously submitted to various surgical corrections for 

the cardiac, orthopaedic, abdominal wall and genito-urinary malfor-

mations, always with favourable post surgical outcomes and no need 

for chronic medication. The pyscho-motor and ponderal develop-

ment has been appropriate for age. 

Figura 3: Distal location of existing communication between appendices

Intestinal duplication mimicking an acute 
appendicitis - a case report
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Figura 5: Aspects of cecum and appendicular duplication

Figura 6: Duplicated right colon and ileocecal appendices, once excised. The cul-de sac of the duplicated colon was ischemic

Figura 4: Visualization of right colon, cecum and appendix before excision, where a duplication phenomenon is evident
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During the present surgical event, the laboratory findings 

revealed a leucocytosis and neutrophilia and an increased 

CPR (60mg/l). An abdominal x-ray showed an air-fluid level 

at the right hypochondrium, which was not present on a 

subsequent x-ray a few hours later. An abdominal ultra-

sound showed only a thin layer of free fluid. 

With a probable diagnosis of acute appendicitis, the pa-

tient was proposed for surgery. 

Laparotomy revealed a tubular duplication of the appendix, 

caecum and right colon. Meckel’s diverticulum was also 

found. The duplicated segment measured 29 cm in length 

and communicated with the bowel through the duplicated 

appendix and ended blindly. It was located laterally to the 

normal colon in the right colic gutter with it’s own meso-

colon derived form the right mesocolon

The duplicated distal segment showed signs of intestinal 

ischemia, without perforation. Neither appendices showed 

signs of inflammation. No greater omentum was present 

on the duplicated transverse colonic segment. The dupli-

cated bowel was dissected off the normal segment and an 

appendicectomy was performed of the normal appendix. 

Meckel’s diverticulum was also excised. 

The postoperative period was uneventful and the patient 

was discharged on day 6. The histopathology report con-

firmed two normal ileocecal appendices with a communi-

cating orifice and ischemic mucosal ulceration of the co-

lonic segment.

Intestinal duplication mimicking an acute 
appendicitis - a case report

DISCUSSION

Based on studies in laboratory animals, we find that in na-

ture congenital anomalies of the bowel are exceedingly 

rare 4. Literature on malformations of the digestive tract in 

the 20th century falls into two general groups: 

i. embryologic features related to the production of the 

anomalies and; 

ii. clinical considerations and surgical approach to their 

correction5. 

In 1923, the first comprehensive review of the subject ap-

pears. Dott, in a masterly and clear report, summarized the 

embryologic and clinical features, adding several original 

cases to the 45 collected previously in literature6. In 1933, 

the total number of known cases had risen to 1035. 

Several theories, such as an “abortive twinning theory”, a 

“persistent embryonic diverticula theory”, a “split noto-

chord theory” or environmental insults such as trauma or 

hypoxia during foetal development suggests an aetiology 

for gastrointestinal duplication, but can’t solely explain the 

other associated malformations7,8. Ladd described three 

criteria for duplication: lining of alimentary epithelium, 

smooth muscle in the wall and attachment to some portion 

of the gastrointestinal tract9. 

Other authors like Soper provided seven criteria: no asso-

ciation with duplication elsewhere in the gastroin¬testinal 

tract, a tubular form which distinguishes them morpholog-

ically from the much more common spherical cystic dupli-

cations, an invariable connection with the normal bowel, 

generally proximal, generally no ectopic mucosa and little 

danger of bleeding or perforation, appearance on the an-

ti-mesenteric surface of the parent intestine, rather than 

on the mesenteric side characteristic of other intestinal du-

plications, high association with gross abnormalities of the 

lumbosacral vertebrae and genitourinary tract systems10.
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Symptoms of colonic duplication are vague and may be 

confused with more frequent diseases. Mostly, this anomaly 

(80%) occurs in paediatric patients11. Colonic duplications 

occur in 13% of these cases12. Diagnosis is normally intra 

operative and the treatment consists in resection of the 

duplicated segment and, if necessary, re anastomosis of 

the bowel. Rarely, such duplications show signs of acute 

abdomen or acute bleeding13. 

Intestinal ischemia, as a cause of symptoms, is very rare.

In this case of acute abdomen, ischemia was present in 

the segment that ended blindly after the hepatic flexure, 

without a meso or greater omentum in the terminal 12 cm 

of the segment. This duplication of atrophic meso of the 

remaining segment allowed for resection without compro-

mising the adjacent vascularization. 

Ravitch, in 20 collected cases of major colonic duplications, 

showed that the appendix was duplicated in just half the 

cases, but registered no bowel communication between the 

ileocaecal appendices14. Tubular colonic duplications were 

observed with the duplicated genitalia15, as in this case.

A radiological diagnosis in this condition can be dif¬ficult, 

as illustrated by this report. The present case of colonic du-

plication fulfils the seven criteria of Soper, as the patient 

had several other malformations. The hindgut duplication 

would explain the colonic duplication and the genitouri-

nary malformations. The Escobar syndrome presents with 

popliteal pterigium and may have other intestinal malfor-

mations, such as intestinal rotation. 

We were unable to find other cases in literature, similar to 

this one, with the malformations described.
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ABSTRACT

A 38-year-old woman, primigravida with dicorial twin 

pregnancy after egg-donation in vitro fertilization, first 

presented with generalized cutaneous pruritus at 21 

weeks’ gestational age. Skin papules and blisters ap-

peared in the abdomen in the following week, spreading 

to the limbs and chest. A skin biopsy was taken under 

the suspicion of a pemphigoid gestationis and empiric 

treatment with corticosteroids and antihistamines was ini-

tiated with regression and stabilization of the skin lesions. 

The histologic findings confirmed the diagnosis. Onset 

of labour was seen at 35 weeks’ gestational age, and the 

babies were delivered by caesarean section. In the post-

partum period, a transient skin eruption was observed in 

both babies in the first week of life and difficult manage-

ment of the mother’s skin lesions forced the introduction 

of methotrexate. Complete regression of the mother’s 

disease was seen at one year postpartum.

CASO FLASH

FLASH CLINICAL CASE 

Algarve Médico, 2017; 1 (1): 60 - 63

Key Words: 

Pemphigoid Gestationis, Pregnancy, Assisted reproductive 

techniques, Maternal-fetal Medicine

BACKGROUND

Pemphigoid gestationis (PG) is a rare autoimmune bullous 

dermatitis of pregnancy,1-6 and while little is known about 

its aetiology, a cross-reactivity between placental tissue 

and skin has been proposed to play an important role in 

the production of autoantibodies against hemidesmosomal 

proteins in the basement membrane (BP-180 and BP-230) 

of both placenta, amniotic membranes and skin.1-4,6

Our patient presented a severe onset of the disease, with 

difficult control in the postpartum period despite ade-

quate treatment. This evolution might be explained by the 

mother’s contact with two different cell lineages in the 

placental tissue during pregnancy, derived from egg-donor 

in vitro fertilization (IVF), thus producing a bigger auto-

-immune response.
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Figura 1: 22 weeks’ gestation, abdominal and inferior limb skin lesions. 

Figura 3: 22 weeks’ gestation, superior limb skin lesions.

Figura 2: 22 weeks’ gestation, back and inferior limb skin lesions. 
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Pemphigoid gestationis: 
A rare pregnancy complication

CLINICAL CASE

A 38-year-old woman, primigravida, with a controlled epi-

lepsy and a tubal factor infertility was under maternal-fetal 

surveillance in our department. 

Dicorial twin pregnancy was accomplished after egg-do-

nation IVF, following other unsuccessful assisted reproduc-

tion techniques. 

Uneventful pregnancy until 21 weeks’ gestation, when she 

presents with generalized cutaneous pruritus followed by 

papula and blister formation initially in the abdomen (figure 

1), with further spreading to the limbs and chest (figures 

2-4). Due to severity of the signs and symptoms she was 

admitted to our in-patient department and empiric treat-

ment with Hydroxyzine 25mg bid and Prednisolone 50mg 

qd. was initiated. Topic mometasone furoate was also ad-

ministered and after two days she was discharged, with 

symptomatic relief. At that time a skin biopsy was taken 

under the suspicion of a PG. The histopathologic result re-

vealed a marked enema, with subepithelial blisters and an 

inflammatory linfohistocitic infiltrate with perivascular and 

interstitial dissemination consistent with PG.

Regression of the skin lesions was observed and an attempt 

to tapper prednisone dosage was made at 25 gestational 

weeks. Nonetheless, a new flare forced its maintenance 

dosage at 50mg qd throughout the remaining pregnancy.

Until 31 weeks’ gestational age, all further obstetric and 

fetal evaluation were within normal range. On the third tri-

mester ultrasound a 13% fetal growth discrepancy between 

the fetuses was observed (1469g vs 1279g +- 10%), as well 

as 2nd growth restricted fetus. Close fetal surveillance was 

maintained and at 35 weeks our patient entered sponta-

neous labour, and a caesarean section was performed due 

to non reassuring fatal state: 1st  twin, a male weighting 

2390g Apgar 9/10, and the 2nd twin, a baby girl with 1830g 

also Apgar 9/10, both without visible malformations.

In the immediate postpartum period, stabilization of the 

mother’s skin lesions was seen, under maintained treat-

ment with prednisolone 40mg qd. Several attempts to 

tapper its dosage failed due to new blister formation. 

At two months postpartum, lactation inhibition and meth-

otrexate treatment (2,5mg twice a week) were attempted. 

Gradually the skin lesions receded, allowing progressive 

dosage reduction and posterior suspension of the corti-

costeroid at 4 months postpartum.

Complete regression of the skin lesions and suspension of 

the methotrexate therapy was accomplished at one year 

postpartum. No further auto-immune diseases were found 

in the follow-up.

Regarding the new-borns, both presented a transient skin 

eruption similar to the mother pemphigoid lesions in the 

first week of life and were both tested positive for circu-

lating anti-hemidesmosomal antibodies. Complete spon-

taneous receding was seen and normal evolution of both 

babies in the first year of life was perceived.
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DISCUSSION

PG is considered a benign disease in nature with complete 

regression postpartum. However, recurrence of the disease 

in subsequent pregnancies and reactivation during menses 

or hormonal contraception are possible.1-4,6-8 It is also 

known that patients with PG have a higher risk and prev-

alence of other autoimmune diseases, especially Graves’ 

disease.1,2, 4,9

Its overall prevalence is estimated at one out of about 

40,000-50,000 pregnancies,5,6,9 with low maternal or fetal 

mortality or morbidity, although prematurity, fetal growth 

restriction and low birth weight (LBW) have been associ-

ated.1,5,7 In fact, several studies showed that early onset 

of the disease and blister formation are determined risk 

factors for these fetal complications.6,7,10 The fetal risks 

are related to placental insufficiency and consequently 

to preterm labour and LBW.9 In part, this theory supports 

the outcomes in our case, delivery at 35 weeks and one 

LBW twin, but we can not dissociate similar risks posed 

by the multiple pregnancy itself. Additionally, neonatal 

PG, as a transient cutaneous newborn involvement, oc-

curs in only 10% of infants born to PG mothers, resolving 

as the maternal antibodies are cleared form the newborn 

circulation.3,9

PG typically manifest later in the pregnancy, mainly in the 

second and third trimester of pregnancy, but it can also 

begin in the immediate postpartum period.1,4-6 There is a 

wide range in the clinical presentation of PG, defining dif-

ferent severity, course and management of the disease.8,9 

Normally, severe pruritus is the initial symptom, followed 

by the appearance of erythematous, urticarial papules 

and plaques that progress to tense vesicles and bullae,1-4 

more frequently in the abdomen, with extension to limbs 

and chest.

PG shares common clinical features with other dermatosis 

of pregnancy, making the differential diagnosis difficult.1-4,9 

Apart from clinical suspicion, the histopathological findings 

and detection of C3 complement deposition in a linear pat-

tern at the epidermal-dermal junction of the injured skin by 

direct imunofluorecent testing are crucial criteria for final 

diagnosis.1-5,9 Serum levels of pemphigoid antigen BP180 

antibody can also be used for differential diagnosis, but 

mainly to assess disease activity, its severity and manage-

ment.1-4,6,9 Due to unavailable resources, our diagnosis was 

based only upon clinical setting and a skin biopsy, which 

was conclusive regardless of absent information from a im-

unofluorecent testing.

The main aim of therapy is to provide symptomatic relief, 

especially to amend pruritus, suppress blister formation, 

and prevent erosions, secondary infection, and scarring 

of lesion sites.3-5,10 Oral or systemic corticosteroids are 

the therapeutic mainstay in pregnancy and postpartum, 

usually in combination with oral antihistamines and top-

ical corticosteroids.1-4 However, immunosuppressive treat-

ments, plasmapheresis, immunoadsorption and intrave-

nous immunoglobulin G-infusion have been used as an 

adjuvant therapy in refractory or relapsing cases, mainly in 

the postpartum period,3-5,10 as reflected in our case.

Despite its rarity and mild evolution, obstetricians should 

be alert to PG, as adequate counselling and future man-

agement are crucial and distinct from other pregnancy 

dermatitis.
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ABSTRACT

The present report is a rare case of Balo Concentric 

Sclerosis. The majority of cases of this disease present a 

poor prognosis and a rapid progression. In our case, the 

patient showed an excellent response to treatment, and 

after a one-year follow-up, he was asymptomatic, with no 

relapses or residual effect of the illness. 

INTRODUCTION 

Balo’s concentric sclerosis (BCS), also known as “enceph-

alitis periaxialis concentrica”,1 is a rare severe and acute 

demyelinating condition considered a variant of multiple 

sclerosis (MS)2.

The striking concentric pattern of demyelination seen on 

brain magnetic ressonance imaging (MRI) scan corre-

sponding to rings of alternating dymyelinated and unde-

myelinated tissue is the hallmark of BCS3.

Unlike MS, BCS is usually monophasic; can present with 

cortical signs such as aphasia; and is most common in Chi-

nese and Philippino populations4. 

Key Words: 

Demyelinating disorders, multiple sclerosis, Balo 

concentric sclerosis, magnetic resonance imaging.
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Figura 1: T2

Figura 3: Water restriction lesion

Figura 4: T1

Figura 2: Flair

Figura 5: T1 gadolineum
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A case of Balo concentric Sclerosis with clinical improvement and response  
with intravenus metilprednisolone megadoses.

DISCUSSION 

Our patient showed clinical, imaging and cerebrospinal 

findings consistent with BCS: acute neurological dysfunc-

tion; concentric demyelinating lesions and presence of 

intrathecal oligoclonal bands. The bilateral horizontal nys-

tagmus was probably due to physiologic extreme eye po-

sition since no lesions were found in cerebellum or brain-

stem.  The similarity of clinical presentation with acute 

stroke and the negative brain CT could have potentially 

lead to a misdiagnosis of cerebral vascular event. Primary 

central nervous lymphoma can present in a similar way, in-

cluding with intrathecal antibodies, but the concentric pat-

tern as also the rapid and striking sustained improvement 

makes the diagnosis unlikely. Acute disseminated encepha-

lomyelitis was not considered due to the lack of spinal cord 

symptoms. BCS is considered a rare acute demyelinating 

disease of the central nervous system, with poor prognosis, 

of unknown etiology. There are some theories that con-

sider BCS a form of MS others that refer BCS as an inde-

pendent disorder. The marked response to corticosteroids 

is in favor of auto immune inflammatory at the basis of the 

disease physiopathology. Unlike the majority of cases, our 

patient improved without neurological sequela. However, 

we believe that the severity notion regarding BCS which 

comes from the pre-MRI era, is most probably a reflection 

of selection bias favoring more severe cases that were di-

agnosed on autopsy.

CASE REPORT 

A 35-year-old previously healthy male presented after ten 

days of acute left-sided brachial predominant hemiparesis, 

bilateral horizontal nystagmus, and emotional lability. 

There was no history constitutional symptoms, other neu-

rological symptoms or preceding infection or vaccination. 

The neurological examination disclosed the presence of 

left-sided central type facial nerve palsy, brachial predom-

inant flaccid hemiparesis with hyperreflexia and ipsilateral 

Babinsky sign. Admission brain tomography was negative. 

The brain MRI revealed the presence of a T2 enhancing con-

centric periventricular lesion as well as contrast-enhanced 

T1-weighted images, suggestive of demyelinating disease 

(Figure 1-6). The remain neurological and general examina-

tion was unremarkable. Apart from positive intrathecal ol-

igoclonal bands (IgG labda), the extensive workup yielded 

negative results. 

The patient started with metilprednisolone (1g/day) for 5 

days based on clinical suspicion of an acute demyelinating 

pathology. He progressively improved and on day 4 of 

treatment he was almost completely asymptomatic (mild 

hemiparesis). The clinical follow up (more than 2 years) 

showed no recurrence of neurological symptoms and 

marked reduction of the lesions size was demonstrated on 

control brain MRI without any enhancing lesions.
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RESUMO

Em Portugal, até 1836, data da conversão da Real Escola 

de Cirurgia de Lisboa em Escola Médico-Cirúrgica, as 

profissões de médico e de cirurgião não coincidiam nem 

formativa nem profissionalmente. A opô-los estava um 

distinto regime de preparação intelectual que, para os 

médicos, decorria na Universidade de Coimbra segundo 

o modelo de aprendizagem teórico e, para os cirurgiões, 

decorria em regime hospitalar, no Hospital Real de São 

José, onde obtinham formação prática e experimental, a 

par de boticários e sangradores. A prática cirúrgica era, 

por isso, considerada uma prática «mecânica», intelectual-

mente desprestigiada. No presente artigo pretende-se 

discutir tal acepção, alargando o campo de análise ao 

contributo das forças militares, que, à semelhança das or-

dens religiosas, mantiveram presença constante ao longo 

de todo o território, entrosando-se na vida social, urbanís-

tica, cultural e científica do país, com crescente protago-

nismo a partir da segunda metade do século XVIII, como 

podemos avaliar a partir do exemplo do Algarve que aqui 

se apresenta.
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In Portugal, until 1836, when the Royal School of Surgery 

of Lisbon was converted into a Medical-Surgical School, 

the professions of doctor and surgeon did not coincide 

either formatively or professionally. Opposing them was 

a distinct regime of intellectual preparation that, for 

physicians, was carried out at the University of Coimbra 

according to the theoretical learning model and, for sur-

geons, it took place in a hospital regime at the Hospital 

Real de São José, where they obtained practical training 

And experimental, along with apothecaries and bleeders. 

Surgical practice was therefore considered a “mechan-

ical” practice, intellectually discredited. In the present 

article we intend to discuss this meaning, extending the 

field of analysis to the contribution of the military forces, 

which, like religious orders, have maintained a constant 

presence throughout the whole territory, intermingling 

in social, urban, cultural and social life. Of the country, 

with a growing role since the second half of the 18th 

century, as we can appreciate from the example of the 

Algarve presented here.
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A criação da Faculdade de Matemática, 

em 1772, na reformada Universidade de 

Coimbra é frequentemente invocada como 

símbolo do prestígio que a ciência alcançou 

em Portugal durante o século XVIII. Não foi, 

contudo, um fenómeno restrito à cátedra co-

nimbricense ou ao círculo da Corte, que teve 

em D. João V (1706-1750) um dos principais 

impulsionadores pelo gosto do conheci-

mento metódico e exacto. Simultaneamente, 

surgiram nas províncias portuguesas pólos 

de formação e de divulgação do conheci-

mento científico, mormente a Matemática e 

a Medicina, que nos permitem falar de uma 

descentralização da cultura científica actua-

lizada, durante o último quartel de Sete-

centos, protagonizada pelas forças militares.

Justo é lembrar, porém, que nem sempre a 

actividade militar se desenvolveu em con-

dições prestigiantes. Até meados de Sete-

centos, os cargos superiores eram ocupados 

por membros da Nobreza sem especial 

preparação técnica e os soldados ficavam 

frequentemente abandonados à sua sorte, 

acabando por cair na marginalidade1. A im-

preparação das tropas portuguesas eviden-

ciou-se durante o período da denominada 

Guerra Fantástica (1762-1763), socorrendo-se 

o governo do auxílio inglês, que enviou a 

Portugal Friedrich Wilhelm Ernst zu Schaum-

bourg-Lippe (1724-1777), logo nomeado 

marechal-general do Exército Português. 

O reconhecimento da acção do Conde Lippe 

em Portugal estendeu-se para além do 

êxito alcançado na guerra. No quadro das 

reformas pombalinas de modernização do 

país, Schaumbourg-Lippe assumiu um pro-

tagonismo especial ao aceitar o convite para 

dirigir a reorganização das forças armadas 

portuguesas, um investimento que se pro-

longou até à data da sua morte, no ano de 

17772. No contexto desta reforma estrutural, 

simultaneamente táctica e doutrinária, a sua 

acção exerceu-se de forma incisiva sobre 

a instrução dos militares, tema caro a um 

«príncipe das Luzes». De entre as mudanças, 

conta-se a visão da actividade bélica como 

campo de conhecimento, considerando o su-

cesso de cada corpo militar como resultado 

da adequada preparação científica dos seus 

membros. Na Memoria escrita em 1773 este 

entendimento é afirmado com clareza:

[…] a Guerra naõ he para os Officiaes 

hum officio; mas sim huma Sciencia, 

de que cada Ramo pede seu estudo, 

e que a mesma experiencia naõ he 

mais, do que uma Practica cega, que 

não instrue verdadeiramente o Offi-

cial na sua Profissão, se elle não tem 

o espirito preparado para della se 

aproveitar.3 

Os vários textos dados à estampa espelham 

a competência para implementar uma nova 

cultura científica e de elevação intelectual no 

seio das forças armadas, que teve repercus-

sões ao nível de toda a estrutura militar. A Ci-

rurgia, a Anatomia e a Matemática foram ob-

jecto de especial atenção e o estímulo dado 

ao estudo destas ciências deixou a sua marca 

na formação da cultura científica portuguesa, 

através da criação de «aulas», ou «cursos» ou 

ainda «academias», como indiferentemente 

foram designadas. Nos regimentos de arti-

lharia foram criadas as Aulas de Matemática, 

por ser a artilharia considerada «arma cien-

tífica» do Estado4 e em cada hospital militar 

foi colocado um cirurgião-mor devidamente 

habilitado, a quem coube a obrigação de lec-

cionar as disciplinas de Anatomia e Cirurgia. 

O contexto do aparecimento destas aulas 

permite avaliar com maior exactidão a sua 

importância e o impacto que teve na confi-

guração de uma nova cultura científica que 

se expandiu. O ensino da Matemática1, por 

um lado, apenas tinha lugar na Academia 

Militar da Corte, e, por outro lado, o ensino 

da Medicina estava entregue em exclusivi-

dade à Universidade de Coimbra, sendo a 

aprendizagem e habilitação para a Cirurgia 

e Anatomia só possível no Hospital Real de 

São José, em Lisboa (após 1755). A oferta 

disponível era, portanto, exígua para as ne-

cessidades do país. Assim, tanto no quadro 

da história dos cuidados de saúde prestados 

em Portugal, como no quadro da expansão 

das instituições de ensino e disseminação do 

conhecimento científico, a introdução desta 

nova modalidade de instrução teve um papel 

que merece a nossa atenção.

INTRODUÇÃO
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Até à regulamentação da lavra do Conde 

Schaumbourg Lippe, a aprendizagem da 

cirurgia estava reduzida à aula do Hospital 

de Todos os Santos, que, depois do terra-

moto de 1755, transitou para o Hospital Real 

de São José, onde o ensino aos futuros clí-

nicos, tais como cirurgiões, sangradores e 

boticários se desenvolvia de forma prática e 

experimental6.

Pelo alvará de 18 de Fevereiro de 1763, foi 

aprovada a composição do Estado-maior 

dos Regimentos de Infantaria, nos quais 

estavam incluídos um cirurgião-mor e seis 

ajudantes7. Estes cirurgiões-mores eram no-

meados após a realização do exame de «Me-

dicina, e de Cirurgia» junto do cirurgião-mor 

do Exército, de modo a garantir que «Sua 

Magestade esteja seguro de que nas suas 

Tropas não há nem hum só Cirurgião mór, 

que não seja habil na theorica, e na pratica»8. 

Releve-se a exigência para que o cirurgião 

fosse habilitado em Medicina e Cirurgia, re-

unindo suficientes conhecimentos teóricos 

e práticos, numa época em que a clivagem 

entre as duas profissões (médico e cirurgião) 

parecia total, como explica J. Martins e Silva:

[…] começava então a esboçar-se a 

bipolarização da formação clínica, em 

instituições diferentes, uma decor-

rendo na Universidade de Coimbra, de 

raiz escolástica e fundamentalmente 

teórica que concedia o grau acadé-

mico, em contraste com a formação 

prática ministrada nos hospitais que 

habilitava para o exercício de desem-

penhos cirúrgicos. Esta dicotomia pro-

fissionalizante manteve-se inalterada 

até finais do século XIX9. 

Ao mesmo tempo, ordenou-se a instalação 

de um hospital militar em «todas as Guar-

nições, que se compuzerem de hum regi-

mento, ou de hum Batalhão» (p. 180).

No ano de 1761, foram determinados três 

hospitais militares para o Algarve, distri-

buídos por Tavira, Faro e Lagos. O seu apro-

visionamento material e humano foi de di-

fícil concretização10. Aquando da nomeação 

para Governador do Algarve (21/08/1786-

09/11/1795), D. Nuno José Fulgêncio Agos-

tinho João Nepomuceno de Mendonça e 

Moura (6.º Conde Val de Reis), trouxe na sua 

comitiva o cirurgião e professor de cirurgia 

em Lisboa, José Gonçalves de Andrade11. 

A 23 de Janeiro de 1787, este clínico foi no-

meado «cirurgião mór do hospital militar de 

Tavira» com a obrigação de socorrer os hos-

pitais e demais regimentos, assim como de 

«explicar Cirurgia na Aula, que lhe destinar 

o Governador daquele Reino, Conde Vale de 

Reis»12. A aula esteve em funcionamento até 

ao ano de 1805, seguramente.

O curriculum não foi, no entanto, regulamen-

tado, ficando à responsabilidade de cada 

cirurgião-mor a sua concepção. O plano de 

estudos que se conhece pertence à aula da 

Praça de Almeida, no qual são indicadas a 

duração e as matérias leccionadas, permi-

tindo conjecturar, com alguma segurança, 

sobre os conteúdos dos restantes cursos 

provinciais13. A formação incluía as matérias 

registadas no quadro I.

Em 1815, há notícia de que, sem substanciais 

alterações face ao que se observou na aula 

de Almeida, o Hospital Real de São José de-

senvolvia o curso de cirurgia em quatro anos, 

dividido pelas disciplinas de Anatomia e Fi-

siologia, Higiene e Patologia geral, Terapêu-

tica e Patologia Cirúrgica, Operações e Arte 

Obstetrícia. A aula de Tavira teria, com ele-

vada probabilidade, uma estrutura análoga.

Duração Matérias

1.º ano Aparelhos cirúrgicos; bandagens; osteologia; miologia; angiologia; neurologia e esplancnologia para inteligência da fisiologia; fisiologia e higiene

2.º ano Miologia e patologia e terapêutica em geral

3.º ano Angiologia, enfermidades cirúrgicas em particular

4.º ano Neurologia e esplancnologia, operações cirúrgicas e arte obstetrícia

Quadro I: Curriculum provável da Aula de Cirurgia do Hospital Militar de Tavira, com base no plano curricular da semelhante Aula de Almeida

Fonte: GIÃO – «As aulas de Anatomia e Cirurgia dos Hospitais Militares.» 19--, p. 24.14

A AULA DE ANATOMIA 
E CIRURGIA EM TAVIRA

O ensino da Medicína 
no Algarve durante o século XVIII
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Parece-nos inadequada a ideia de que nesta época os cirurgiões 

eram práticos sem teoria15. As normas de admissão no exército 

implicavam o domínio de ambas as modalidades e a biblioteca 

pessoal do cirurgião-mor António Camilo Pereira16 permite igual-

mente pôr em causa aquela acepção. Em Maio de 1806, o clínico 

fez transportar para Lagos a sua biblioteca (ou parte dela) onde se 

destacam os livros de uso profissional, vocacionados para a con-

sulta e prática clínicas. 

A lista reflecte o suporte teórico da actividade, com títulos referentes 

a Anatomia, Cirurgia, Medicina Militar, Botânica, Farmácia, Química, 

Fisiologia, Medicina Doméstica, Obstetrícia e Legislação. 

Tal como a caixa de instrumentos cirúrgicos solicitada ao Hospital 

Real de São José para o exercício clínico, também os livros integraram 

as ferramentas de trabalho deste cirurgião. No conjunto, composto 

por 115 títulos e 230 volumes, predominam os pequenos formatos de 

mais fácil manuseio, o in-8.º (54,78%) e o in-12.º (36,52%), mas, é ao 

nível das línguas de leitura que o conjunto assume a maior especifi-

cidade, com a predominância dos textos em língua francesa (75,5%). 

Segue-se-lhe, com grande distância, o português (13,04%) e, pratica-

mente com valores residuais, o espanhol (6,09%) e o latim (5,22%). A 

influência cultural francesa parece dominante, pelo menos, ao nível 

da mediação linguística, pois nem sempre a língua de leitura corres-

ponde à língua da produção original. Entre os livros que compõem 

o acervo de textos em francês, 10 eram seguramente traduções do 

inglês, 3 eram traduções do alemão e 1 do italiano. 

O perfil desta biblioteca e as exigências introduzidas pelo alvará de 

18.2.1763 fazem, pois, matizar a dimensão exclusivamente «prática» 

da profissão, sugerindo a abertura de uma linha de pesquisa que in-

tegre uma abordagem analítica internacional, capaz de incorporar 

referentes teóricos plurilinguísticos e os horizontes intelectuais de 

referência europeia, abertos pela dinâmica de circulação do impresso 

científico que então se intensificava.

O CIRURGIÃO, UM PROFISSIONAL MECÂNICO?  
A BIBLIOTECA DO CIRURGIÃO-MOR DO HOSPITAL MILITAR DE LAGOS

Figura 1: Cirurgia de amputação da coxa direita num hospital de campo, Revista Militar
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CONCLUSÃO

Parece-me adequado concluir que a nomeação dos cirur-

giões-mores para os hospitais militares e a criação destas 

aulas proporcionaram novos pólos de acesso a cuidados 

de saúde especializados, incluindo a população civil como 

indiciam os livros de obstetrícia presentes no rol de livros 

de António Camilo Pereira, num tempo em que o recurso 

às terapêuticas dos curandeiros, benzedores e curiosos 

era a prática corrente. Em particular, as aulas introduziram 

uma nova área de ensino, permitindo um percurso equiva-

lente ao que era possível realizar na aula do Hospital Real 

de São José, uma vez que, depois de examinados, os seus 

discípulos ficavam igualmente habilitados cirurgiões. Esta 

medida contribuiu para a descentralização do ensino e terá 

ajudado a fixar profissionais de saúde na província, assu-

mindo a prática clínica. 

Um indício seguro das vantagens destas aulas pode co-

lher-se pelo duplicar da experiência. Foi o caso da criação 

da aula de cirurgia em São Paulo, no Brasil, pelo Gover-

nador António José da Franca e Horta. António da Franca 

e Horta conheceu pessoalmente a experiência da aula de 

cirurgia de Tavira que se desenrolou no mesmo período17. 

Quando em funções em São Paulo, e apercebendo-se da 

falta de cuidados de saúde à população em geral, o Go-

vernador fundou uma aula de cirurgia no hospital militar, 

que atribuiu ao físico-mor Mariano José do Amaral. A 11 

de Maio de 1804, em carta dirigida ao Visconde de Anadia, 

escrevia António José da Franca e Horta, dando conta dos 

resultados e dos planos para um novo curso:

Com a maior satisfação ponho na presença de V. Ex.ª o 

resultado das minhas diligências em promover conheci-

mentos úteis nesta Capitania. Pelo documento n.º 1 verá 

V. Ex.ª que seis alunos que frequentaram o ano pretérito 

(1803) a Aula de Cirurgia instituída por mim no Hospital 

Militar desta cidade de que foi e continua a ser Lente 

o fisico mór Mariano José do Amaral todos êles sairam 

aprovados pelos examinadores, com gôsto geral dos que 

assistiram a êste acto celebrado, como todos os mais, 

em uma das salas dêste Palácio, o que muito me lison-

jeou porque não existindo nesta Capitania mais do que 

um só Cirurgião aprovado, havendo duas Aulas como 

pretendo, conseguirei deixar na Capitania pessôas com 

todos os conhecimentos da arte que possam soccorrer 

as moléstias da humanidade destituída até aqui de uma 

tal providência.18

A satisfação do Governador não era infundada, afinal trata-

va-se do «primeiro curso médico oficial instituído no Brasil»19. 

Apesar dos indicadores positivos, são necessárias cautelas 

na análise. Tal como não são conhecidos os planos pedagó-

gicos de todas as aulas, também se ignora a competência 

científico-pedagógica efectiva dos clínicos que as minis-

travam, que ademais não tinham nos hospitais das provín-

cias os mesmos meios técnicos e logísticos oferecidos na 

aula de Lisboa, gerando certamente resultados díspares. 

De qualquer forma, é consensual o reconhecimento de que 

a disseminação dos hospitais militares e o incremento do 

ensino cirúrgico foi um contributo significativo para o re-

forço e melhoria da rede de cuidados de saúde prestados à 

população portuguesa, assim como para a penetração de 

uma prática de aprendizagem e exercício clínico assente 

em premissas radicadas no conhecimento científico.

O ensino da Medicína 
no Algarve durante o século XVIII



73

Al
ga

rv
eM

éd
ic

o

REFERÊNCIAS

1. V. MARQUES, Fernando Pereira – Exército e 
sociedade em Portugal: no declínio do Antigo 
Regime e advento do Liberalismo. Lisboa: 
Publicações Alfa, S.A., 1989, p. 29. O autor 
cita um impressivo testemunho do general 
Charles François-Dumouriez sobre as tropas 
portuguesas, aquando da sua participação 
na Guerra dos Sete Anos, em 1762, no qual 
afimou: «l’armée [até à guerra de 1762] 
était composée d’environ huit à dix mille 
hommes moindres que des paysans, sans 
uniformes, sans armes, demandant l’aumône, 
ou assassinant pour vivre; les officiers de ces 
troupes étaient les valets, ou les écuyers des 
colonels […]». In Etat présent du Portugal 
en l’anée 1766. Lausanne, 1775, p. 107, 
apud MARQUES – Exército e Sociedade em 
Portugal. 1989, p. 29.

2. O Conde Lippe regressou definitivamente 
à sua terra natal em 1768, mas continuou 
a corresponder-se com o governo portu-
guês e a produzir regulamentação para 
implementar no exército lusitano. Sobre 
o percurso e relações do Conde de Lippe 
com Portugal v. SALES, P.e Ernesto Augusto 
Pereira – O Conde de Lippe em Portugal. Vila 
Nova de Famalicão: Minerva, 1936.

3. Subls meus. In LIPPE – Memoria sobre os 
exercicios de meditação militar… 1782, p. 9.

4. Alvará de 15 de Julho de 1763.

5. Sobre este assunto para o caso do Algarve, 
cf. PALMA, Patrícia de Jesus – «Poder, 
território e ciência: a instituição militar em 
Tavira». In Memória e Futuro:  Património, 
Coleções e a Construção de um Museu para 
Tavira. Catálogo. Tavira: Câmara Municipal / 
Palácio da Galeria, 2013, pp. 104-129.

6. Uma boa síntese sobre esta matéria, lê-se 
em SILVA, J. Martins e – «Anotações sobre a 
história do ensino da Medicina em Lisboa, 
desde a criação da Universidade Portuguesa 
até 1911». [em linha]. RFML. Série III, n.º 7 
(5), 2002, p. 237-249. Disponível em: http://
hdl.handle.net/10451/985. 

7. Regulamento para o exercicio e disciplina 
dos Regimentos de Infantaria dos Exercitos 
de Sua Magestde Fidelissima, feito por ordem 
do mesmo Senhor por Sua Alteza o Conde 
Reinante de Schaumbourg Lippe, Marechal 
General. Lisboa: na Regia Officina Typogra-
phica, 1794, p. 4. Disponível em: http://www.
exercito.pt/sites/BiblEx/Noticias/Documents/
Infanteria.pdf. 

8. Capítulo XVII: da escolha dos Cirurgiões; e 
do cuidado, que deve haver dos Soldados 
enfermos. In Regulamento para o exercicio 
e disciplina dos Regimentos de Infantaria…, 
1794, p. 178. 

9. SILVA – «Anotações sobre a história do en-
sino da Medicina em Lisboa» 2002, p. 246.

10. A história destas três instituições militares 
foi traçada em pormenor por GIÃO, Manuel 
– «Os hospitais reais militares do Algarve: 
notas para a sua história». Revista Portuguesa 
de Medicina Militar. Lisboa: vol. 1, n.º 2, 1953, 
p. 241-255.

11. Nasceu 12.2.1753 em Travassos do Rio, 
Montalegre, filho de António Gonçalves de 
Andrade e de «Senhorinha Gonçalves». A 
25 de Janeiro de 1770, obteve licença de 
cirurgião sendo praticante de cirurgia com 
o professor José Gonçalves Correia e de 
anatomia como o professor Manuel Cons-
tâncio. Passou pelo regimento de Peniche 
como ajudante de cirurgião, tendo prestado 
juramento a 1.10.1774, e quando nomeado 
como cirurgião-mor do regimento de 
infantaria de Tavira é designado «professor 
de cirurgia nesta Côrte, e cidade de Lisboa.». 
Manteve-se no Algarve até finais de 1805, 
data em que desertou por ter cometido 
assassínio. Substituiu-o nas funções José An-
tónio de Carvalho e Melo, cuja nomeação foi 
de feita a 31.10.1806, confirmada por aviso 
de 19.1.1807. V. GIÃO, Manuel – «As aulas de 
Anatomia e Cirurgia dos Hospitais Militares». 
Imprensa Médica. Ano XI: 267, 280, 326, 344, 
368; Ano XII: 13, 19--, p. 25-26. O autor, que 
neste trabalho revelou dados inéditos sobre 
o assunto, trata em pormenor as aulas das 
Praças de Almeida, Elvas, Tavira, Chaves e 
Porto, demonstrando que se trataram verda-
deiramente de aulas oficiais, com aprovação 
régia, habilitando «cirurgiões para o exército 
e para a clínica civil.», p. 7. Foi o seu trabalho 
a principal fonte de informação para a 
redacção desta secção.

12. Decreto de 23.1.1787. Acessível em ANTT, 
Fundo Conselho de Guerra, mç. 145.

13. A aula de Anatomia e Cirurgia de Chaves 
também teve estatutos próprios, redigidos 
em Junho de 1789 por Manuel José Leitão, 
mas não contemplam o plano curricular. V. a 
este respeito REIS, Carlos Vieira – História da 
Medicina Militar Portuguesa. Lisboa: Estado-
-Maior do Exército, 2004, p. 225-231. Vol. I.

14. V. SILVA – «Anotações sobre a história do en-
sino da Medicina em Lisboa…» 2002, p. 307. 

15. J. Martins e Silva aborda esta questão, 
afirmando: «Subjacente a tão lamentável 
situação [corrupção nos processos de 
exame] estava a ideia (e a própria lei) de que 
os candidatos a cirurgiões tinham poucos 
conhecimentos e também não precisavam 
de ter mais para o que lhes competia.» Mais 
adiante, o autor especifica o caso dos cirur-
giões militares: «Continuando a haver uma 
permanente carência em pessoal habilitado, 
era com grande facilidade (e compadrio) que 
qualquer “jeitoso” ascendia rapidamente a 
lugares de cirurgião ou sangrador. Assim, 
não surpreende que os cirurgiões militares, 
por exemplo, fossem escolhidos pelos go-

vernadores militares das províncias ou pela 
hierarquia dos regimentos entre os prati-
cantes em exercício nos hospitais militares e 
que, só muito tempo depois, quando preci-
savam de certificar a sua posição, requeriam 
o diploma.» In SILVA – «Anotações sobre a 
história do ensino da Medicina em Lisboa… 
(2.ª parte e Conclusão)». 2002, p. 307-308.

16. Nasceu em 1775 na cidade de Lisboa e 
formou-se em «Medicina prática, aprovado 
em cirurgia e operações». A partir de 1 de 
Junho de 1798 foi ajudante de cirurgia no 
Regimento de Infantaria de Peniche; a 18 
de Abril de 1804 foi nomeado cirurgião mor 
do Regimento de Cavalaria do Cais e por 
Decreto de 23 de Dezembro de 1804 foi 
nomeado cirurgião-mor do regimento de 
infantaria de Lagos, onde terminou a carreira 
a 6 de Dezembro de 1809. Cf. GIÃO – «Os 
hospitais reais militares do Algarve…» 1953, 
p. 252.

17. António José Correia da Franca e Horta 
nasceu a 4 de Setembro de 1753, em Faro, 
filho de João Carlos de Miranda e Horta (n. 
de Santarém, fidalgo cavaleiro) e de D. Maria 
Benta Teres Jacinta da Franca Côrte-Real. Fez 
a sua formação inicial em Faro, tendo no ho-
rizonte a vida eclesiástica, mas aos 20 anos 
enveredou pela carreira militar. Assentou 
praça no regimento de Infantaria de Tavira, 
onde frequentou a aula de matemática e 
daí partiu para a Universidade de Coimbra, 
onde se formou em Filosofia e Matemática. 
Regressou ao Algarve, sendo promovido 
a capitão por decreto de 28 de Janeiro de 
1790. A 2 de Março de 1794 foi-lhe atribuída 
a patente de sargento-mor agregado ao 
Regimento da Artilharia da Corte, e nessa 
qualidade partiu para o Brasil com a família 
real. Foi demitido pelo governo francês, 
mas, no Brasil, foi nomeado governador e 
capitão-general da capitania de São Paulo. 
Chegou a marechal-de-campo e conselheiro 
da fazendo do Rio de Janeiro, cargos 
em que se manteve, mesmo depois de 
reformado, até 1821, em que a família real 
regressou a Portugal. V. CALLIXTO, Carlos 
Pereira – «Apontamentos para a história das 
fortificações da praça de Faro: a fortaleza de 
São Lourenço da barra de Faro». Anais do 
Município de Faro. Faro: Município de Faro, 
n.º 8, 1978, p. 85-100; Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira. Lisboa / Rio de 
Janeiro: Editorial Enciclopédia, vol. XIII, p. 389 
e BAÊNA, Visconde Sanches de – Famílias 
nobres do Algarve. Lisboa: A Liberal, 1900.

18. Apud Campos, Ernesto de Souza – História 
da Universidade de São Paulo. 2.ª ed. 
[ed. facsimilada]. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2004, p. 65. Ed. 
fac-similada.

19.  Ibidem.

Patrícia de Jesus Palma
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dos Serviços de saúde pública do Algarve
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PERSPECTIVAS

PERSPECTIVES

Algarve Médico, 2017; 1 (1): 74 - 77

INTRODUÇÃO

A ARS Algarve desenvolve anualmente o Programa de 

Prevenção de Doenças Transmitidas por Artrópodes, nas 

vertentes Mosquitos e Carraças. Este Programa iniciou-se 

em 2004, apenas direcionado para os mosquitos. Surgiu 

no seguimento de um alerta internacional pós infeção de 

2 cidadãos irlandeses por Vírus do Nilo Ocidental, que 

tinham passado férias na região do Algarve alguns dias 

antes da doença se manifestar no seu pais de origem. 

Imediatamente, o então Centro Regional de Saúde Pública 

do Algarve (ARS Algarve) foi chamado a intervir, no sen-

tido de procurar confirmar a existência de mosquitos in-

fectados na região. Era necessário identificar a origem do 

problema, para que depois se pudessem emanar medidas 

de intervenção conducentes à minimização do risco, bem 

como avaliar e comunicar o risco. 

Estávamos em plena época de verão, final de Julho 2004, 

numa região especialmente dotada para o turismo, ha-

vendo assim o risco acrescido de disseminação da doença, 

quer pelo aumento considerável da população presente 

no Algarve no verão, quer por ser um período em que os 

mosquitos estão mais ativos e são em maior número. A 

emanação do alerta internacional poderia resultar no can-

celamento de férias e viagens já marcadas para a região, 

com possíveis impactos ao nível sócio-económico.

Na região pouco se sabia acerca deste vírus. Quais as 

características deste vírus, como se transmitia, que espé-

cies de mosquito o transmitiam, como se propagava este 

vírus, qual o seu reservatório, quão disseminado estava 

na região, eram algumas perguntas para uma resposta. 

Sabia-se que era através da picada de mosquito que 

estes arbovírus eram transmitidos e, que na ausência de 

vacina eficaz ou de tratamento específico para a doença, 

a solução para evitar novos casos de doença passava por 

evitar, pelos diversos meios, a picada. A melhor estra-

tégia seria a eliminação das populações de mosquitos. 

Na impossibilidade de eliminar todos os mosquitos, era 

necessário que também a população tomasse medidas 

para se proteger das picadas.
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“O período de incubação da infecção por VNO varia, normal-
mente entre três e 15 dias após a picada do mosquito vector.”

Ana Cristina Guerreiro et al

IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

A implementação do Programa teve, assim, um carácter 

de contingência na zona onde poderia ter ocorrido a in-

fecção, Vale do Garrão em Almancil, no sentido de prevenir 

a ocorrência de novos casos, através da identificação e eli-

minação dos locais criadores de mosquitos presentes. Para 

tal contámos com a colaboração das entidades privadas da 

zona, estabelecimentos hoteleiros, da CCDR Algarve, enti-

dade que na altura representava o Ministério do Ambiente 

ao nível regional e da Autarquia. Conseguiu-se identificar e 

intervir no controlo populacional dos mosquitos com a sua 

eliminação. Nesse ano não foram notificados mais casos de 

doença resultantes de infecção por Vírus do Nilo Ocidental 

(VNO) ocorrida na região do Algarve.

No ano seguinte, em 2005, o programa que se designava 

por Programa de Prevenção de Infecção por Vírus do Nilo 

Ocidental, foi estendido a todos os 16 concelhos da região. 

Sempre com o objectivo que controlar a disseminação do 

VNO, bem como outros possíveis focos da doença. Este 

programa prolonga-se até aos dias de hoje. 

No âmbito deste Programa, os Serviços de Saúde Pública 

da ARS Algarve, em colaboração com as Autarquias e ou-

tras entidades intervenientes, p.e. a empresa Águas do Al-

garve, gestora da grande maioria das ETAR da região, iden-

tificam anualmente em cada concelho, os locais potenciais 

e efetivos de criação de mosquitos, chamados criadouros. 

Assim são tomadas as opções no sentido de reduzir a po-

pulação destes insectos. Aquando das ações de vigilância 

dos criadouros, os profissionais de Saúde Pública da ARS 

Algarve, esclareciam e sensibilizavam as outras entidades 

acompanhantes para a problemática, há muito esquecida, 

desde a erradicação da malária nos anos 50 do século 

passado. Estes profissionais apresentaram igualmente dis-

ponibilidade para colaborar e conceder apoio técnico às 

Autarquias, bem como a outras entidades e privados no 

controlo de populações de vectores.

CONTROLO DE VECTORES

A competência de controlo populacional de vectores em 

zonas urbanas é das Autarquias e em terrenos privados a 

responsabilidade é dos proprietários. A ARS Algarve no seu 

Programa preconiza a eliminação/drenagem de locais de 

água estagnada, ideais para a criação de mosquitos ou, na 

impossibilidade de o fazer, a limpeza de vegetação exces-

siva junto a acumulações de água ou a aplicação de larvicida 

biológico, letal para larvas de insectos, mas inócuo para os 

ecossistemas naturais e para o Homem. Neste sentido, a 

utilização de adulticidas é totalmente desaconselhado pela 

pela Saúde Pública do Algarve, dadas as repercussões ne-

fastas para o ambiente e para o Homem. 

Com a intensificação da problemática da alteração do 

clima, há o risco de uma redistribuição geográfica de vec-

tores e doenças usualmente associadas às baixas latitudes 

(trópicos), p.e. o Dengue e seus vectores. O grande fenó-

meno das alterações climáticas, associado a outro grande 

fenómeno, a globalização, potenciam esta possível disse-

minação, pelo aumento de intercâmbio global de mercado-

rias e pessoas e tudo o que “transportam consigo”. 

No caso particular do Vírus do Nilo Ocidental e do seu surgi-

mento nos Estados Unidos da América em 1999, com grande 

impacto na saúde dos seus cidadãos a partir de 2002, pen-

sa-se que poderá estar associado ao transporte de pneus 

para recauchutagem. Estes provenientes de um país estran-

geiro, continham água acumulada e mosquitos no estado 

larvar competentes para a transmissão deste vírus. Igual-

mente a migração de aves infectadas (reservatório do vírus) 

foi referenciada como possível associação. Estes fenómenos 

raramente são devidos a uma única causa e requerem uma 

análise multifactorial.
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Figura1: Armadilha tipo CDC utilizada na captura de mosquitos adultos

COMPLEMENTARIZAÇÃO DO 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO

Tendo em conta estes fenómenos, em 2006, os Serviços Regionais de Saúde 

Pública da ARS Algarve reformularam este Programa. Passou a abranger ou-

tros Arbovírus (vírus transmitidos por artrópodes - arthropod-borne virus) que 

não apenas o VNO, tais como o Dengue, Chikungunya e outros, e passou a 

designar-se por Programa de Prevenção de Infecção por Arbovírus. O ob-

jectivo deste Programa passava por desencadear estratégias de prevenção e 

controlo da doença na disseminação na população residente e na flutuante, 

de forma atempada e coordenada com outras instituições com responsabili-

dade no controlo vectorial, nomeadamente Autarquias. 

Nesse mesmo ano, no sentido de dar prossecução às competências e objec-

tivos da ARS Algarve que passam pela identificação e avaliação em perma-

nência do risco de infeciosidade para a população de doenças transmitidas 

por vectores, foi estabelecido um protocolo de colaboração com o Insti-

tuto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Esta articulação, em particular 

o Centro de Estudos de Vectores e Doenças Infecciosas do IMSA, visava a 

identificação das espécies de mosquitos presentes na região. São colhidos 

em diversos postos material biológico selecionados em todo o Algarve, 

atualmente em 6 postos, de Maio a Outubro, sendo feita a análise laborato-

rial para avaliação do nível de infeciosidade dos mosquitos, relativamente a 

diversos arbovírus. 

Esta foi um passo gigantesco no sentido de colmatar uma lacuna do 

conhecimento da entomofauna existente na região e de o consubstan-

ciar, de forma sistemática e disseminada geograficamente. Este conhe-

cimento permite às Autoridades de Saúde agirem e tomarem decisões 

com conhecimento de causa sobre a realidade da região e em imediato. 

Graças a este protocolo, os Serviços de Saúde Pública puderam aferir de 

que a entomofauna existente na região era autóctone, não existiam espécies 

exóticas invasoras presentes - de que são exemplo os mosquitos do género 

Aedes, vetores de doenças como Dengue, febre amarela e Chikungunya - e 

que, de todos os pools de mosquitos analisados, apenas um registava infe-

ciosidade por VNO. Desde 2006 até 2014 não foram identificadas espécies 

exóticas invasoras na região e nunca mais foram identificados mosquitos in-

fectados com arbovírus patogénicos para o Homem, nem por VNO. Em 2008, 

este protocolo de colaboração com o INSA acabou por ser estendido às res-

tantes ARS do país sob forma da Rede de Vigilância de Vectores – REVIVE, 

sendo uma enorme mais valia no conhecimento da entomofauna presente no 

continente e uma importante ferramenta no conhecimento para os Serviços 

de Saúde Pública.

Vigilância Epidemiológica de doenças transmitidas por vetores 
a intervenção dos Serviços de saúde pública do Algarve
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Figura2 - Ciclo de vida de um mosquito

(Ilustração: Helena Duarte)

VERTENTES ATUAIS DO PROGRAMA

Atualmente, o Programa continua a dividir-se em duas vertentes prin-

cipais. Por um lado a identificação de locais criadores de mosquitos 

em todos os concelhos da região, para posterior controlo/eliminação 

e consequente minimização de risco de doenças por eles veiculadas 

e, por outro, a vertente laboratorial, de identificação de espécies de 

mosquitos presentes e a sua possível infeciosidade. Os mosquitos co-

lhidos para análise laboratorial encontram-se em diversos estádios 

do seu desenvolvimento: adultos (fase aérea), ovos, larvas e pupas 

(fases aquáticas). A inclusão de fases de desenvolvimento aquáticas 

prende-se com o facto de algumas espécies serem de difícil captura 

em fase adulta (aérea) e ser mais fácil de abranger uma maior área 

geográfica de distribuição, idealmente em todos os concelhos, mais 

que um ponto.

A colonização da Ilha da Madeira pelo mosquito Aedes aegypti em 

2005 e mais tarde a circulação endémica do vírus do Dengue, a partir 

de Outubro de 2012, motivou o incremento da vigilância de vectores. 

Principalmente em portos e aeroportos e em zonas de fronteira, 

através da colocação nestes locais e zonas periféricas, de armadilhas 

de ovoposição (usualmente designadas por ovitraps) e a sua vigi-

lância durante todo o ano, não se cingindo apenas à época de estio. 

No caso de se verificarem posturas de ovos ou já fases larvares, as 

espécimes de mosquitos são colhidos e enviados para o CEVDI-INSA 

para análise. O objetivo da vigilância com estas ovitraps é detectar, 

tão precoce quanto possível, a presença de insectos invasores que 

tenham sido transportados por aeronaves e/ou embarcações. 

Procuramos também informar a população sobre esta temática, 

através de suportes informativos em folhetos e através dos meios de 

comunicação, uma vez que as condutas dos cidadãos determinam de 

forma preponderante o sucesso deste Programa.

No Verão 2015 foi diagnosticado no CHAlgarve - Unidade de Faro um 

caso de infeção por Vírus do Nilo Ocidental, uma forma de doença 

neuroinvasiva, num cidadão português sexagenário, que não havia 

saído do Algarve, sensivelmente na mesma área geográfica do Vale 

do Garrão/Almancil. Teve alta curado. Constatámos também alguns 

casos em equídeos na zona. Efetuámos um pequeno estudo seroló-

gico, nos familiares, do doente nos tratadores de cavalos e frequenta-

dores de picadeiros, para pesquisa de Ag IgG e IgM. Foram reforçadas 

todas medidas de vigilância e controlo vectorial e apesar do esforço, 

não foi detectada a presença do mosquito, nem encontradas aves 

reservatório. 

Em saúde não existe risco zero, teremos sempre que contar com 

algum nível de risco inerente às diversas atividades que praticamos e 

aos locais onde permanecemos. O nosso objectivo, enquanto Serviço 

de Saúde Pública, será avaliar os diversos riscos e minimiza-los tanto 

quanto possível.

Ana Cristina Guerreiro et al
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Projeto Atlantis
Alunos Norte Americanos nos hospitais algarvios
USA students in Algarve’s hospitals

NOTÍCIAS

NEWS

Os hospitais de Faro e de Portimão recebem 

alunos de múltiplas nacionalidades em for-

mação médica pré e pós graduada. Pela 

primeira vez foram recebidos alunos dos Es-

tados Unidos da América, através do projeto 

Atlantis. Este projeto é um programa de está-

gios de observação para alunos universitários, 

antes do ingresso nos cursos de Medicina. 

Cientes de que a Medicina é uma vocação, 

os criadores deste projeto pretendem pro-

porcionar aos alunos a experiência de acom-

panhar equipas médicas das mais diversas 

áreas, e em diferentes países, no desempenho 

normal das suas funções, antes de tomarem a 

decisão de entrar para o curso de medicina.

Nascido da vontade de uma associação de es-

tudantes, o Projeto Atlantis arrancou em 2007 

na Ilha Terceira, nos Açores, e já criou raízes 

em vários países, nomeadamente Espanha, 

Argentina, Chile, Grécia, Itália, Nova Zelândia. 

Em Portugal, para além dos Hospitais Aço-

rianos, este projeto arrancou em Maio de 

2016 nos hospitais públicos algarvios.

Dos depoimentos dos alunos participantes 

deste projeto no Algarve destaca-se a refe-

rência à facilidade com que os profissionais 

de todos os Hospitais se disponibilizaram a 

em falar o inglês bem como a preocupação 

dos clínicos com quem contactaram em 

serem didáticos.

Nneka A. Okoye veio da Drexel University 

College of Medicine '17, Graduate School of 

Biomedical Science and Professional Studies, 

Institute for Molecular Medicine & Infectious 

Disease, Masters of Science, Molecular Medi-

cine e no seu testemunho refere:

“Cheguei não conhecendo muito sobre a cul-

tura Portuguesa. Pesquisei no Google foto-

grafias da cidade mas não conhecia a língua, 

nem nunca tinha estado na Europa. No que 

ao sistema de saúde respeita, de acordo com 

a Organização Mundial de Saúde, Portugal, 

entre outros países ocidentais, tem um Sis-

tema Nacional de Saúde muito melhor classi-

ficado do que os Estados Unidos da América.  

Portugal tem também um modelo universal 

de acesso à saúde, contrariamente ao exis-

tente nos Estado Unidos. O meu principal 

objetivo ao realizar este estágio foi poder 

perceber como vivem e funcionam outros 

países com outras culturas porque sei que 

estatisticamente os Estados Unidos estão 

longe de ser os melhores em muitas coisas. 

Os Estados Unidos da América dão tanto 

valor ao capitalismo e ao lucro que, frequen-

temente, a qualidade de vida dos cidadãos 

fica em 2º plano. Após a minha experiência 

em Portugal, uma das coisas que mais ad-

mirei foi a compaixão com que os médicos 

fazem o seu trabalho. Por vezes, nos Estados 

Unidos, os doentes são tratados consoante 

aquilo que podem pagar e como temos um 

sistema de educação em que os médicos 

tendem a terminam a sua formação com 

uma elevada dívida escolar e uma dose ex-

cessivamente alta de stress, muitas vezes, 

nem conseguem suportar economicamente 

essa dívida, perdendo o foco no gosto pelos 

cuidados aos doentes. No meu caso, sempre 

adorei a ciência, mas apaixonei-me pelos 

cuidados de saúde às pessoas, com estas 

experiências. Ver os vossos médicos e ver 

pessoas que têm a capacidade de cuidar dos 

doentes sem outras preocupações é refres-

cante. Portugal, especialmente a costa sul, é 

muito bonito. As pessoas são muito gentis. 

Foi uma viagem inesquecível. Agradeço aos 

profissionais do hospital por nos permitirem 

ver o seu mundo. Espero conseguir ter o 

mesmo amor pelos cuidados aos doentes 

quando me tornar médica.”
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The Faro and Portimão hospitals receive stu-

dents of multiple nationalities in the medical 

field, either pre or pos graduate. For the 1st 

time students from the USA were received 

through the Atlantis Project. This project 

is a program of observational periods for 

students, prior to entering Medical courses. 

Believing that Medicine is a vocation, the 

creators of this project intend to provide the 

students with the opportunity of accom-

panying the medical teams in the different 

fields , and in different countries, during their 

normal duties, prior to deciding if they will 

enter the course of medicine. 

 Born from the will of a student association, 

Project Atlantis started in 2007 on the Island 

Terceira, in the Azores, and has spread to 

several countries, namely Spain, Argentine, 

Chile, Greece, Italy and New Zealand. In 

Portugal, besides the Azores hospitals, the 

project started  in May 2016 in the NHS hos-

pitals in the Algarve.

The testimonials of the students participating 

in this project in the Algarve highlight the 

reference to the ease with which the profes-

sionals of all the Hospitals spoke in English as 

well as their concern in being didactic. 

Nneka A. Okoye came from the Drexel 

University College of Medicine ‘17, Graduate 

School of Biomedical Science and Professional 

Studies, Institute for Molecular Medicine & 

Infectious Disease, Masters of Science, Mole-

cular Medicine and in her testimony:

“For the most part, I came in not knowing 

a lot about Portuguese culture. I googled 

pictures of the town, but I didn’t know the 

language and I have never been to Europe. 

From a healthcare perspective, according the 

the World Health Organization, Portugal, 

among many other Western countries, have 

higher ranked healthcare systems than the 

United States. Portugal also has a model of 

universal healthcare, unlike the United States 

does. Possibly contrary to other fellows, I 

really came to see how another culture lives 

because I know that by statistical measures, 

the United States is anywhere close to the 

best at a lot of things. The United States has 

such a high value on capitalism and profit, 

often, the quality of life for citizens in an after 

thought. After experiencing Portugal, one 

of the things I admire about the healthcare 

system is how much compassion was dis-

played by your doctors. There are time in the 

US that patients are treated based on what 

they can afford, as well as because we have 

an education systems that doctors tend to 

come out with a lot of student debt and ex-

cessively high amounts of stress, sometimes, 

even doctors can get caught up in making 

their money back, or lose sight of the love for 

patient care. For me, I have loved science all 

my life. but I fell in love with patient care and 

people with my experiences. Seeing your doc-

tors and seeing people that have the ability 

to come and care for patients without extra 

thought is refreshing. Portugal, especially 

the south coast, is such a beautiful place. The 

people were so kind. It was an unforgettable 

trip. I thank the staff of the hospital to allow 

us to see your world. I hope I can also keep 

that same love of patient care when I become 

a physician.”
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