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Helena Leitão

Decorridos alguns meses da criação do

É no Conselho Executivo do ABC que se

É necessário igualmente reforçar e pro-

Centro Hospitalar Universitário do Algarve,

planeia uma estratégia integrada de de-

mover uma cultura de Qualidade na

o Conselho de Administração reafirma

senvolvimento das áreas anteriormente

Saúde, abordando três diferentes perspe-

o seu compromisso para com os profis-

referidas e nesta estrutura estão repre-

tivas: a estrutura, o processo (componente

sionais de saúde, na implementação de

sentados todos os elementos do con-

técnico-científico) e os resultados (que

um modelo de gestão participativa e na

sórcio, sendo o Centro Hospitalar Univer-

se querem mensuráveis); com o envolvi-

criação de oportunidades de formação/

sitário do Algarve representado pelo Dr.

mento de todos os intervenientes, ou seja,

ensino e investigação, mas também para

Daniel Cartucho (cirurgião na Unidade de

os profissionais, os utentes/utilizadores

com os cidadãos apostando em cuidados

Portimão) e por mim.

e os gestores. A melhoria da qualidade é

de saúde diferenciados, baseados em pa-

um processo contínuo que nos permitirá,

drões de elevada qualidade e claramente

A formação contínua dos profissionais

num futuro a médio-longo prazo, pensar

centrados no utente.

do Centro Hospitalar deve ser entendida

na Acreditação global da Instituição.

mas existe também uma excelente opor-

Também a adequada divulgação das

Centro de Formação, Investigação e Co-

tunidade de parceria com a Universidade

nossas atividades, através do CFIC e do

nhecimento (CFIC) sofreu uma restrutu-

do Algarve na criação de programas de

Gabinete de Comunicação e Imagem,

ração com o intuito de o adaptar a uma

ensino pré e pós-graduados de qualidade

contribui grandemente para a promoção

nova realidade: a clara aposta da tutela na

e na investigação clínica e translacional,

da imagem da nossa instituição e para

formação e investigação em saúde. Este

tendo em conta que a Universidade do

que o Centro Hospitalar Universitário do

aspeto espelhou-se na minha nomeação

Algarve tem profissionais nas áreas do

Algarve possa ser olhado pelos seus cola-

como Vogal Executiva, criando uma li-

ensino e da investigação com muita ex-

boradores e por entidades e profissionais

gação à Academia e em particular ao De-

periência e reconhecidos internacional-

externos como uma organização que esti-

partamento de Ciências Biomédicas e Me-

mente. São estes aspetos, associados ao

mula a formação dos seus profissionais e

dicina da Universidade do Algarve, bem

desenvolvimento do nosso Centro Acadé-

o desenvolvimento científico.

como na criação do Centro Académico

mico, que nos vão permitir ser aliciantes

de Investigação e Formação Biomédica

e atrair novos colaboradores a nível na-

Um Hospital Universitário deve estar as-

do Algarve. Este centro carinhosamente

cional e internacional. Não nos podemos

sente nos pilares da eficiência-produti-

apelidado de ABC (Algarve Biomedical

esquecer que o volume de atividade cien-

vidade, qualidade, competitividade, ino-

Center) é um consórcio entre o Centro

tífica realizada deve ser entendido como

vação e valor societal. Temos consciência

Hospitalar e a Universidade do Algarve,

um reflexo do rigor e da competência

do trabalho árduo que nos é exigido e do

através do Departamento de Ciências

científica das Instituições, possibilitando

muito que ainda temos para fazer, mas

Biomédicas e Medicina e do Centro de

avanços significativos em termos de quali-

este esforço deve ser entendido como

Investigação Biomédica, possibilitando

dade assistencial.

uma prioridade de forma a tornar o Centro

uma melhor integração e potenciação de

Hospitalar Universitário do Algarve atra-

sinergias entre a atividade assistencial, o

Estamos atualmente a implementar a Uni-

tivo para os profissionais de saúde e uma

ensino e a investigação. Atualmente, pre-

dade Dinamizadora da Investigação que

Instituição de excelência para os Algarvios.

tendemos sedimentar estas estruturas em

se idealiza como uma estrutura de apoio

termos de agregação de recursos, pois na

a vários níveis, burocrático e pesquisa

nossa visão há um funcionamento sinér-

de financiamento, mas também facilita-

gico entre o CFIC e o ABC, e continuar a

dora e promotora a nível local da inves-

desenvolver as áreas de formação, ensino,

tigação. Na nossa visão é fundamental

investigação e qualidade em saúde.

definir também, com o apoio da tutela, o
estatuto - deveres e direitos - do colaborador-investigador e do colaborador-formador do Centro Hospitalar Universitário
do Algarve.

AlgarveMédico

como uma prioridade para a Instituição,
No segundo semestre de 2016 o nosso
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Algarve Médico
e a criação do
Centro Hospitalar
Universitário
do Algarve
Daniel Cartucho

Aconteceu o que já era antecipável: for-

Portugal no século XIX tinha cinco escolas

Como toda a criação é preciso um tempo

mou-se o Centro Hospitalar Universitário

médicas: Coimbra, Lisboa, Porto, Goa e

para se estruturar, para plantar as se-

do Algarve (CHUA). De facto estavam

Funchal. Que a realidade é dinâmica todos

mentes de colheitas que só se verificarão

criadas as condições para dar este passo.

sabemos e naturalmente que a realidade

em etapas futuras. Depois de reafirmado

Houve o discernimento bem como a von-

de hoje é outra. Na medicina assistimos

o projecto Algarve Médico reformulou

tade necessária e esta realidade, agora con-

ao mesmo fenómeno de uma realidade

parte dos seus editores. Incorporou ele-

sagrada, inicia os seus primeiros passos.

que muda. Na prática milenar da medicina

mentos fundamentais do curso de me-

o emergir da medicina verdadeiramente

dicina da Universidade de Algarve. Esse

científica, de acordo com Lobo Antunes,

tempo necessário a esta sedimentação

regista-se só a partir da segunda metade

leva a que este segundo número da re-

do do século XX. E explica, seguindo o con-

vista saia agora no início do ano de 2018.

ceito de David Weatherall, esta medicina

Continuamos cientes do empenho para a

cientifica como “a aplicação da experimen-

indexação da revista. Continuamos com a

tação rigorosamente controlada, da me-

periodicidade de 4 números anos. Conti-

dição e da estatística para tentar perceber

nuamos com todas as premissas de uma

as causas e os mecanismos das doenças e

revista com aferimento interpares dos ori-

como estas podem ser prevenidas e tra-

ginais a publicar. Mantemos a opção de

tadas. Inclui ainda estudos observacionais

publicar em cada número da revista um

à cabeceira do doente ou na comunidade,

trabalho onde alunos de medicina sejam

procurando detectar padrões recorrentes

coautores. Trabalhos que a exemplo de

de sintomas e sinais que constituem enti-

todos introduzem elementos de aprendi-

dades clínicas distintas” .

zagem e levem a uma boa prática como

Lembremo-nos que foi em 1979 que a
Universidade do Algarve foi criada. E que
em 2008 foi criado o Curso de Medicina
da Universidade do Algarve. Nessa altura
as relações já existentes entre os Hospitais
da região e a Universidade foram intensificadas. A Universidade no seu Campus já
começara a ser palco para uma série de,
congressos, jornadas iniciativas onde esta
presença Universitária e Hospitalar simultânea nos eventos se intensifica e vê - após
a criação do mestrado integrado de medicina - estes laços começarem a ganhar
uma expressão mais orgânica. As pessoas
começam a saber com quem falar para de-

1

uma boa revisão2 ou a imagem esclarece-

terminadas matérias que no desempenho

Sob este ponto de vista de uma pro-

das suas actividades, esse saber específico,

gressão, poderemos ter como medida de

se torna a necessária mais valia para que

aferimento do desenvolvimento de um

a atividade tenha uma expressão concreta

país a correção das suas assimetrias e no

bem mais robusta.

Algarve a criação deste centro hospitalar

Resumidamente façamos votos para que

universitário neste ponto de vista é uma

Universidade, como espaço de confronto

medida que a todos honra.

de ideias, projetos, criação de conheci-

Protocolos prévios entre as instituições
permitiram uma série de trabalhos onde,
por um lado, se dispunha do material bio-

Sinal desta maturidade já existente na re-

lógico e do outro as competências labora-

gião para o surgimento deste Centro bem

toriais para que o estudo tomasse forma.

como da necessária massa critica para que

Paralelamente crescia a rede de contactos

os processos ocorram, poderemos ver na

onde essa disponibilidade de competên-

existência de uma revista com as carac-

cias próprias permitia um maior ajuste

terísticas do Algarve Médico. Existiam já

com as boas práticas desde o planea-

patentes marcas de uma progressão e do

mento da investigação até ao aferimento

atingir de patamares de exigência, onde

dos resultados. Alunos do Curso de Me-

o lançamento de uma publicação com

dicina do Algarve juntavam-se a colegas

estas características surge com naturali-

de outras universidades nos hospitais da

dade. Publicáramos o primeiro número em

região. Esta ligação, já existente na prá-

Junho de 2017. Poucos meses depois foi

tica, precisava de uma expressão orgânica

criado o CHUA. Naturalmente que aguar-

que a consagrasse e a ampliasse. O que

damos que os novos corpos da adminis-

aconteceu com a recente promulgação de

tração tomassem as suas opções.

legislação que consagra este centro hospitalar e universitário.

dora de uma patologia menos frequente,
como publicamos nas páginas 22-23 deste
número.

mento se cumpra cada vez mais e que se
possam ver os seus resultados também
aqui nesta publicação.

Referências
1. Lobo Antunes J. A nova medicina. Ed. Fundação
Francisco Manuel dos Santos, Relógio D’Agua Editores.
Lisboa 2012
2. Company R, Serafim MA, Amado J, Melo J, Veiga D.
Pyogenic granuloma: two clinical case and literature
review. Algarve Médico 2017; 1 (1):16-30
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Abordagem das fraturas nasais
em contexto de urgência
How to approach nasal fractures
in emergency situations
Luís Almeida Dores1, Ilídio Gonçalves2
1
2

Assistente Hospitalar - Serviço de Otorrinolaringologia, CHUAlgarve
Assistente Graduado Sénior - Serviço de Otorrinolaringologia CHUAlgarve
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Resumo

Abstract

As fraturas nasais são as mais frequentes do esqueleto facial. Podem

Nasal fractures are the most frequent of the facial bones. They can

conduzir a problemas estéticos e/ou funcionais quando não corre-

lead to aesthetic and / or functional problems when not properly

tamente abordadas. A história clínica e o exame objetivo permitem

addressed. The clinical history and the objective examination may

determinar qual a extensão da lesão e a sua melhor abordagem. Os

allow to determine the extent of the lesion and its best approach. The

autores discutem os aspetos mais importantes na avaliação clínica

authors discuss the most important aspects in the clinical assessment

e o papel da imagiologia. As fraturas são classificadas de acordo

and the role of imaging. The fractures are classified according to the

com o grau de lesão e o envolvimento do septo nasal.

degree of injury and the involvement of the nasal septum.

Revemos a literatura, discutimos o algoritmo de abordagem, as

We review the literature, discuss the algorithm approach, the

técnicas cirúrgicas e os instrumentos necessários. O objetivo cirúr-

surgical techniques and the necessary instruments. The main

gico principal é restabelecer a estrutura nasal pré-traumatismo e

surgical goal is to restore the pre-traumatic nasal structure and

diminuir a necessidade de rinosseptoplastias secundárias.

decrease the need for secondary rhinosectomies.

Palavras-Chaves
Fraturas nasais, classificação, técnica cirúrgica, rinosseptoplastia

Keywords
Nasal fractures, classification, surgical technique,
rhinosseptoplasty

Figura 1:
Trauma nasal por agressão. Impacto da esquerda para a direita
(Após traumatismo e 1 semana após correcção)

Figura 2:
Traumatismo nasal por agressão
(Após traumatismo e 15 dias após correção)

Figura 3:
Traumatismo nasal com perda de altura (afundamento) do dorso nasal
(Após traumatismo e 6 semanas aptos correção)

Luís Almeida Dores et al

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Introdução

Avaliação

As fraturas nasais representam um problema frequente em con-

O diagnóstico das fraturas nasais baseia-se na história clínica e

texto de urgência. Elas constituem as fraturas faciais mais fre-

exame objetivo. A história clínica permite orientar para a locali-

quentes, sendo as terceiras mais frequentes em todo o esqueleto

zação e intensidade do trauma. Os traumas laterais da pirâmide

humano1. Quase 40% das fraturas faciais envolvem os ossos na-

nasal associam-se frequentemente a deslocação lateral da pirâ-

sais2. Podem conduzir a alterações major ou minor da estética nasal

mide nasal. Os impactos ligeiros com deslocação unilateral, figura

e produzir obstruções marcadas da via aérea.

1, e os impactos severos associados a fraturas cominutivas bilate-

Podemos definir desde fraturas simples, alinhadas, até traumas se-

rais nos quais o lado traumatizado se encontra medializado (de-

veros associados a desvios do septo nasal. Um estudo demonstrou

primido) e o lado contra-lateral lateralizado é mais proeminente,

que até 90% das fraturas nasais apresentam algum compromisso

figura 2. O resultado final é o deslocamento da pirâmide nasal para

na estrutura septal3. O objetivo do tratamento é restaurar a forma

fora da linha média. Nestes casos é altamente provável que exista

e função nasal, minimizando a necessidade de cirurgia secundária.

fratura e deslocação do septo nasal4.

Neste artigo faz-se uma revisão da literatura e define-se um algoritmo de abordagem do trauma nasal em doentes adultos, tendo
por base a nossa experiência e outros algoritmos já publicados.

Em contraste, o trauma nasal frontal, associado a queda, irá provocar fraturas dos ossos próprios do nariz, septo e eventualmente
da ponta nasal. A apresentação clínica corresponderá ao afundamento nasal sem desvio lateral, figura 3. Nos traumas da face é importante descartar a presença de outras fraturais faciais. A clínica
sugestiva desse envolvimento inclui: parestesias da face (nervo
infra-orbitário), alterações da visão (órbita), má oclusão dentária
(envolvimento da mandíbula, articulação temporo-mandibular ou
maxilar), rinorreia aquosa de início pós-trauma (base do crânio).Os
antecedentes cirúrgicos e traumáticos são importantes. Doentes
previamente submetidos a cirurgia nasal, ou com trauma prévio,
podem ter diminuição do suporte cartilagíneo e apresentam maior
probabilidade de necessitarem de cirurgia secundária2.

Luís Almeida Dores et al

Exame físico

Exames complementares

A palpação das estruturas nasais permite avaliar a extensão e gra-

As radiografias simples oferecem pouca informação nos casos

vidade das lesões para que assim se possa aconselhar o doente

de trauma nasal isolado. Contudo são muitas vezes requisitadas

e definir a melhor abordagem. O trauma nasal frequentemente

como prova documental, casos médico-legais ou ativação de

se associa a edema, equimose e deformidade. Deverá avaliar-se

seguros de saúde8. Na nossa prática clínica os exames são fre-

o grau de deslocação da pirâmide nasal e a extensão da depres-

quentemente requisitados antes de o doente ser observado na

são ou lateralização dos ossos nasais. A palpação da ponta nasal

urgência de otorrinolaringologia. A indicação para intervenção

permite avaliar a perda de suporte da ponta nasal (“nasal recoil”).

cirúrgica após trauma nasal baseia-se exclusivamente na altera-

Um nariz em “sela” é indicativo de deslocação ou fratura da carti-

ções estéticas e/ou funcionais detetadas no exame físico. No caso

lagem septal. Deverá também ser palpada área “K”, junção entre a

de suspeita de outras fraturas faciais associadas deverá obter-se

pirâmide nasal óssea e as cartilagens laterais superiores. Em casos

um estudo por tomografia computadorizada dos ossos faciais.

aparecimento de deformidade tipo “V invertido” por colapso do
andar médio. Esta deformidade quase sempre indicará necessidade de correção cirúrgica secundária ou a realização de uma rinosseptoplastia de carácter urgente.
A rinoscopia anterior – ou endoscopia anterior – deve ser realizada para avaliar o septo e as estruturas endonasais. É importante excluir presença de hematoma septal. Este é uma emergência
e deve ser drenado a fim de evitar o aparecimento de abcesso
septal, potencialmente conduzindo a destruição de cartilagem e
colapso nasal. Deverá avaliar-se o alinhamento e o grau de deslocação septal. A presença de desvio septal significativo é fator
preditivo da necessidade de revisão após redução fechada5-7.
O exame intranasal deve ainda avaliar a integridade da mucosa e
pesquisar a presença de rinorreia aquosa, possível fístula de líquor.
O restante esqueleto facial deve também ser avaliado. O exame visual deve incluir acuidade visual, simetria pupilar, posição do globo
ocular e movimentos oculares.

AlgarveMédico

de trauma severo poderá ocorrer separação destas estruturas com
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Classificação e algoritmo de abordagem
Nem todas as fraturas nasais necessitam de tratamento. Se a fra-

O primeiro grupo inclui fraturas com deslocamento dos ossos na-

tura está alinhada e a via aérea está íntegra, pode optar-se por vigi-

sais mas não cominutivas associadas a desvios minor da linha média

lância. Quando a observação do doente é muito precoce as altera-

e desvios mínimos do septo. O segundo grupo inclui doentes com

ções podem estar disfarçadas pelo edema e apenas serem visíveis

fraturas cominutivas, desvios dos dorsos maiores que metade da

após a diminuição do mesmo. Nestes casos o doente deverá ser

sua largura e desvios não obstrutivos do septo.

reavaliado quando o edema diminuir, mas antes da consolidação
das fraturas.

Ambos estes grupos podem ser tipicamente abordados por redução fechada simples dos ossos nasais e colocação externa de

Ao longo dos anos vários esquemas de classificação foram propostos

tala de estabilização.

. Estes baseiam-se no grau de lesão dos ossos nasais e

2,6,7,9

do septo. O objetivo é adequar o tratamento ao grau de severi-

Um terceiro grupo inclui desvios obstrutivos do septo, fraturas co-

dade da lesão, diminuindo a necessidade de cirurgias de revisão.

minutivas e desvios significativos do dorso nasal. Inclui-se neste

Recentemente Hoffman10 procurou simplificar as classificações já

grupo os doentes com fraturas cominutivas e afundamentos do

existentes, definindo 4 grupos, quadro I. Os autores concordam

dorso associados a fraturas do septo e perda de suporte do dorso.

com esta classificação sendo a que utilizam na sua prática clínica.

Adicionalmente à redução fechada dos ossos nasais, estes doentes
podem necessitar de redução fechada do septo nasal ou eventual
septoplastia limitada ou até osteotomias. Deverá recolocar-se o
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septo na crista maxilar sempre se verifique desarticulação a este
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Ossos nasais

Septo

Alinhado
desvio minor

Desvio mínimo

Deslocados;
#cominutivas

devio moderado

Desvio
moderado,
não obstrutivo

Grupo III

Deslocados;
#cominutivas
#afundamento

Desvio
significativo,
perda de
suporte

Desvio
significativo,
obstrutivo

Grupo IV

#impactadas
#noso-orbitais
etmoidais

colapso

Desvio
significativo,
obstrutivo

Grupo I

Grupo II

Deslocados;
#não-cominutivas

Dorso

Quadro I - Classificação das fraturas nasais

nível10. Na maioria das vezes utilizam-se “splints” intranasais para
providenciar suporte extra à cartilagem septal fragilidade e proteção da mucosa septal. Os splints reduzem também a incidência
da formação de sinéquias entre o septo e parede lateral/cornetos.
O correto alinhamento pós-operatório do septo é considerado
fator chave no sucesso cirúrgico, diminuindo a necessidade de cirurgia de revisão.
O último grupo inclui os doentes com fraturas cominutivas severas
e impactação dos ossos nasais, assim como colapso septal (“V
invertido) e lesão dos tecidos moles. As fraturas naso-orbito-etmoidais estão incluídas neste grupo. Estes casos podem requerer
redução aberta e/ou fixação interna do ossos nasais com osteotomias, reconstrução septal, reparação de tecidos moles ou eventuais
enxertos de osso ou cartilagem para restaurar o suporte10.
Qualquer um dos grupos mencionados pode necessitar de rinosseptoplastia secundária no futuro. Esta indicação pode basear-se
na presença de deformidades externas (estética) ou alterações na
função nasal. Tipicamente é realizada 6 meses após o traumatismo,
permitindo a estabilização dos fragmentos ósseos e do septo nasal.

Figura 4:
“Set” de instrumentos (da esquerda para a direita): pinça baioneta, pinça de Adson, porta agulhas,
gancho duplo, aspiradores, tesoura, espéculo nasal, pinça de Walsham, pinça de Asch.

Considerações cirúrgicas
O “timing” para redução das fraturas nasais é dependente do grau

A redução simples fechada é realizada como procedimento am-

de lesão e da quantidade de edema/hematoma. Habitualmen-

bulatório e sob anestesia local para os doentes do grupo I e II.

te deverá realizar-se até duas semanas após o traumatismo . O

Os doentes do grupo III e IV realizam os procedimentos no bloco

doentes pediátricos cicatrizam mais rapidamente e a sua aborda-

operatório sobre anestesia geral.

10

gem deve ser realizada até ao 7º dia. Idealmente deve aguardar-se
até ao edema reduzir significativamente, dentro dos limites da ci-

Definimos um “set” muito específico de instrumentos para as redu-

catrização, de forma a melhor avaliar as alterações anatómicas. Na

ções fechadas. Inclui: espéculo nasal, pinça baioneta, aspiradores,

presença de fraturas cominutivas severas, a redução fechada pode

pinça de Asch, pinça de Walsham, tesoura, gancho duplo, porta

ser eficaz até às 3 semanas pois os fragmentos mantêm-se móveis

agulhas e pinça de Adson, figura 4.

mais tempo. Contudo, após as duas semanas, o cirurgião e o doente deverão estar preparados para a necessidade da realização de
abordagem aberta.
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Técnica cirúrgica
Anestesia local

Anestesia geral

Colocam-se na fossa nasal cotonoides impregnados numa mis-

Repetem-se os mesmos procedimentos referidos para a anestesia

tura de neosinefrina 5mg/ml com lidocaína 10%. Permite des-

local. Quando, após redução inicial, persiste desvio septal signi-

congestionar a fossa nasal, diminuir o risco de hemorragia e me-

ficativo, relacionado com fratura da cartilagem ou deslocação da

lhor o conforto pós-operatório. Realiza-se também infiltração

crista maxilar, a septoplastia está indicada. Geralmente, opta-se

submucosa/subcutânea de lidocaína 2% com adrenalina 1:100

por uma abordagem septal o mais conservadora possível, prin-

000. Excetuando a presença de hematoma septal, não se pres-

cipalmente quando associada a lesão da mucosa, pelo risco de

creve antibioterapia.

perfuração septal. A dissecção mucoperiosteal é mantida ao mí-

Definiu-se um conjunto de instrumentos para a redução fechada
de fraturas nasais. Estes incluem: especulo nasal, pinça baioneta, aspirador, pinça de Asch, pinça de Walsham e elevador de
14
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Boies, ou cabo de bisturi n.º3. Os cotonoides são utilizados não
só para aplicar a anestesia local como também para tamponar
a fossa nasal posterior, evitando a passagem de sangue para a

nimo, preservando-se o máximo de cartilagem possível. Assim,
diminui-se o risco de perda de suporte e perfuração, mantendo
cartilagem para possíveis enxertos no caso de se realizar rinosseptoplastia de revisão. Se a reconstrução septal tiver de ser mais
extensa, opta-se por protelar e realizar uma rinosseptoplastia
eletiva 6 meses depois.

orofaringe. Ao mesmo tempo servem de barreira entre os instru-

Ocasionalmente podem ser necessárias osteotomias limitadas

mentos e a mucosa, diminuindo o trauma e a hemorragia.

para reduzir a fratura. Estas são utilizadas quando o fragmento

A redução fechada inicia-se pela elevação do osso no local da
depressão com um elevador de Boies usando a técnica bimanual
para estabilizar o osso e sentir a eficácia da redução. Ocasional-

apenas está móvel parcialmente. Em casos selecionados as osteotomias percutâneas podem ser uma boa opção pois preservam o periósteo.

mente, a pinça de Walsham pode ajudar a desimpactar e elevar

Nos casos mais severos pode estar indicado a colocação de en-

o osso colapsado. Depois de mobilizado o dorso é manipulado

xertos de cartilagem para manter a estabilidade do dorso. Ve-

com pressão digital externa até à sua posição na linha média. A

rifica-se esta situação nas fraturas nasais associadas a fraturas

pinça de Asch é utilizada para elevar os ossos próprios do nariz ou

naso-orbito-etmoidais ou outras fraturas do andar médio da face.

ajudar a reduzir o septo nasal, mobilizando-o para a linha média
ao nível da crista maxilar.

No final do procedimento colocam-se adesivos sobre a pele e uma
tala nasal externa pré-moldada. Quando se realizaram manobras
sobre o septo é colocado um splint endonasal (de Doyle), fixado ao
septo com seda 3-0.
Remove-se a tala e o splint passado uma semana. O doente é instruído a colocar protetor solar de fator elevado e evitar desportos de
contacto por um período de 30 dias.
O tamponamento endonasal é evitado, exceto se epistaxis abundante. A maioria dos doentes precisará apenas de analgesia ligeira no pós-operatório.

Luís Almeida Dores et al

Conclusão
O trauma nasoseptal é uma das lesões mais frequentes em todos
os traumatismos faciais. A história minuciosa e o exame físico são
importantes no diagnóstico e na determinação de quais as técnicas mais apropriadas para o tratamento. O objetivo é restaurar a
anatomia e a função pré-trauma. Uma abordagem faseada desde
a redução fechada simples, septoplastia mínima e osteotomias
limitadas permite resolver a maior parte dos casos com sucesso,
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diminuindo a necessidade de rinosseptoplastias de revisão.
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Resumo

Abstract

A abordagem cirúrgica por orifícios naturais, recolheu sempre

The surgical approach by natural orifices, has always gathered

um grande entusiasmo na mente dos cirurgiões. Gerhard

great enthusiasm in the minds of surgeons. Gerhard Buess

Buess introduziu o conceito da TEM (transanal endoscopic

introduced the concept of transanal endoscopic microsurgery

microsurgery) na excisão de pequenas lesões no recto distal.

(TEM) in the excision of small lesions in the distal rectus. This

Esta técnica carecia de um instrumental cirúrgico dispendioso e

technique needed an expensive surgical set of instruments and

uma elevada curva de aprendizagem o que contribuía para a sua

had a steep learning curve which contributed to its low utilization.

pouco utilização. Com a generalização da técnica laparoscópica

With the generalization of the laparoscopic technique, new devices

novos dispositivos foram criados e adaptados, levando a que

were created and adapted, leading to what today is an option used

hoje seja uma opção utilizada pelos grupos dedicados a cirurgia

by groups dedicated to colorectal surgery. The authors propose to

colo-rectal. Os autores, propõem-se a fazer uma revisão das

review the clinical indications and technical options based on the

indicações clínicas e das opções técnicas baseada na literatura e

literature and their group experience.

na sua experiência do grupo.

Palavras-Chave:

Keywords:

Cirurgia transanal, indicações, experiência de grupo

Transanal surgery, indications, group experience

Figura 1 e 2: fotografia do primeiro caso realizado no nosso centro hospitalar, com a respectiva porta transanal e imagem do pólipo excisado. Tratava-se de um doente de 58 anos de
idade, do sexo masculino, que na sequência de colonoscopia de rotina se identifica pólipo na face posterior do recto (aos 8 cm), tratando-se de um adenoma tubular com displasia de
baixo grau. Caso discutido multidisciplinarmente e decidida a sua excisão pela referida técnica. O resultado anatomopatológico revelou adenoma tubular com displasia de baixo grau
margens livres. Doente em seguimento em consulta de cirurgia sem sinais de recidiva, sem intercorrências.

Introdução
A Cirurgia geral tem assistido a um enorme desenvolvimento tec-

Comparando a abordagem actualmente utilizada com a descrita

nológico no campo da cirurgia colo-rectal. Pós-operatórios ou-

por Gerhard Buess em 1983, serão poucas as semelhanças en-

trora complexos e prolongados, transformaram-se em passagens

contradas. Os dispositivos médicos de porta única descartáveis,

breves pelos hospitais. Para tal, contribuiu uma menor agressão

novas fontes de luz e imagem (com possibilidade de 3D), pinças

cirúrgica (cirurgia minimamente invasiva) e a introdução de novos

adaptadas e fios de sutura sem necessidade de realização de nós,

conceitos peri-operatórios (fast-track surgery). Na procura de di-

permitiram a generalização desta técnica, quer pela diminuição

minuir esta agressão, novas formas de abordagem foram ten-

do custo imputado quer pela menor curva de aprendizagem nos

tadas. Os orifícios naturais foram a escolha lógica, sendo a abor-

cirurgiões com experiência em cirurgia minimamente invasiva. A

dagem transanal a opção de eleição na patologia colo-rectal.

esta abordagem Atallah et al denominaram de TAMIS (transanal

Como resultado, indicações para cirurgias radicais (ressecção an-

minimally invasive surgery)1 .

terior do recto ou ressecção abdomino-perineal) são hoje substituídas em casos selecionados, por resseções locais, mantendo-se
os princípios oncológicos e reduzindo a morbilidade associada1 .

Atualmente a opção transanal, vai mais além da abordagem endoluminal, tornando-se um passo essencial e simultâneo no tratamento cirúrgico dos tumores do recto, permitindo a realização

A abordagem minimamente invasiva por via transanal, apesar

da excisão total do mesorrecto por duas equipas simultâneas,

de contar com mais de 3 décadas de existência, só nos últimos

uma por via abdominal e outras por via transanal (Ta TME) 2 .

anos foi generalizada e praticada pelos cirurgiões com interesse
na aérea da coloproctologia. Para que tal acontecesse foi determinante o desenvolvimento tecnológico aplicado à cirurgia
minimamente invasiva.
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Figura 3 e 4: Doente sexo feminino 75 anos de idade referenciada por gastrenterologia por lesão vilosa no recto com displasia de baixo grau (dos 5 aos 10 cm) não excisável
endoscopicamente. Foi proposta para TAMIS. Tendo sido excisada a lesão, após marcação das margens, apresentando como resultado final um pólipo com 10 cm de maior diâmetro,
cujo resultado anatomopatológico revelou adenoma túbulo-viloso com displasia de alto grau, margens livres. Em seguimento em consulta, sem intercorrências até a data.

Indicações
A via TAMIS permite uma abordagem segura, de lesões endoluminais

Nas lesões malignas, é fundamental a avaliação e discussão pré

localizadas 5 cm proximalmente da margem anal até ao 1/3 superior

operatória por uma equipa multidisciplinar experiente, com vista

do recto3. Nas lesões da face posterior, esta distância pode ser ligei-

ao correcto estadiamento e validação dos exames complementares

ramente prolongada, até aos 20 cm, pelo menor risco de perfuração

realizados. Neste grupo, as indicações estão restritas a tumores, em

e penetração na cavidade abdominal1.

que exista comprovação da ausência de disseminação loco-regional

As indicações para esta abordagem podem ser incluídas em dois
grupo: as lesões benignas e as lesões malignas.

(N0), confinadas a sub-mucosa (T1), e com histologia de baixo risco
(G1/G2)2. Menos consensuais são as lesões T2, pelo risco de disseminação loco-regional (12 a 20%)3. Após a realização de terapia neoad-

Nas lesões benignas estão incluídas: os pólipos (adenomas) irressecá-

juvante com resposta completa (yT0), a realização da excisão local

veis por via endoscópica, a estenose rectal, a úlcera do recto solitária,

(macrobiópsia) é uma opção, permitindo a correcta correlação entre

a abordagem de fistulas altas e a drenagem de abcesso pélvico. Neste

a avaliação clínica e patológica, indicando ou evitando resseções ra-

grupo, colocamos ainda como indicação a avaliação da patência da

dicais3. Nos tumores neuroendócrinos do recto com menos de 1 cm

anastomose. O teste de patência e integridade da anastomose, no

a excisão transmural, permite excluir a invasão muscular evitando a

qual o Serviço de Cirurgia II da unidade de Portimão foi pioneiro 4,

cirurgia radical.5

consiste na colocação de um trocar de 12 mm - que posteriormente
pode ser substituído por um dispositivo de porta única caso seja
preciso efectuar algum procedimento de hemóstase, sutura ou ressecção - através do canal anal, criando o respectivo pneumorecto e
utilizando uma óptica de laparoscopia, permitindo deste modo a visualização directa da anastomose.

Edgar Amorim et al

Técnica cirúrgica na abordagem de lesões
endoluminais

Conclusão

O início da nossa experiência reporta-se ao ano de 2014. Até ao

gação por parte dos grupos dedicados a cirurgia colo-rectal, após os

momento, foram operados por esta técnica sete casos. A todos os

avanços tecnológicos aplicados na cirurgia laparoscópica, que permi-

doentes é prescrito a preparação intestinal, a profilaxia antibiótica (2

tiram a utilização de instrumentos familiares aos cirurgião e menos dis-

gramas de cefoxitina em dose única antes da indução anestésica) e

pendiosos para as instituições.
Na nossa experiência, esta abordagem é uma técnica segura e com

Sob anestesia geral e com o doente em posição de litotomia, é intro-

pouca morbilidade. Sempre que proposta para patologia maligna é

duzido no canal anal o dispositivo de porta única, composto por 3

nosso entender que a exista previamente, uma avaliação multidisci-

canais de trabalho, que permite a utilização de dispositivos até 10 mm

plinar, devendo ser ponderado a relação: avaliação funcional versos

de diâmetro. É nossa preferência, como em toda a cirurgia laparoscó-

efeito oncológica pretendido.

pica a utilização de ópticas de 30º. Na criação do pneumorecto com
CO2, podem ser necessários valores superiores ao da laparoscopia,
principalmente se utilizarmos as duas técnicas simultaneamente. Valores de 20 mm Hg, são frequentemente utilizados.

A abordagem simultânea por via transanal e por via abdominal
(TaTME) tem vindo a ganhar inúmeros adeptos entre os quais se inclui
o nosso grupo.

Após identificação da lesão, é realizada a marcação com diatermia ou
outra fonte de energia (ultrassónica), respeitando margens de 1 cm em
toda a sua extensão. A sua excisão não deve ser fragmentada e deve
ser preferencialmente transmural. Após avaliação do risco de estenose, opta-se se possível, pelo encerramento da loca, utilizando para
tal suturas absorvíveis próprias que eliminam a necessidade de realização de nós.4, 6
O levante do doente e a introdução de dieta ocorre no próprio dia,
podendo a alta ser programada para o 1º ou 2º dia de pós-operatório.
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A gravidez cervical é uma forma rara de gravidez ectópica, re-

Uma reavaliação ecográfica minuciosa foi realizada, tendo-se

presentando menos de 1% de todas as gravidezes ectópicas.

É

confirmado os critérios para gravidez cervical: útero em ampulhe-

frequentemente associada a morbidade significativa, com efeitos

ta com cavidade endometrial vazia, orifício cervical interno fecha-

devastadores sobre a fertilidade futura.

do, abaulamento cervical, saco gestacional endocervical imóvel à
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O diagnóstico é, muitas

vezes, tardio ou realizado intra-operatóriamente durante a curetagem para um suposto aborto.1-3 É, portanto, fundamental um diagnostico diferencial oportuno e rápido entre estas duas entidades,

manipulação com a sonda ecográfica.1,2
Foi decidida uma abordagem conservadora, com base na estabi-

para o sucesso do tratamento e a preservação da fertilidade.

lidade da paciente e o seu desejo de preservar a fertilidade, com

O Caso Clínico reporta-se a mulher de 44 anos, Grávida 4 Para 2,

Ao 5º após terapêutica, verificou-se uma descida dos valores de

recorre ao Serviço de Urgência às 10 semanas de gestação por

B-hCG (16 UI), com visualização ecográfica de reabsorção do saco

dor abdominal pélvica associada a hemorragia vaginal. Diag-

gestacional cervical.

nosticada como um aborto em evolução, tem alta com medidas
conservadoras. Por agravamento da sintomatologia e hemorragia vaginal apresenta-se novamente ao Serviço de Urgência às
10 semanas e 2 dias. Após a avaliação meticulosa, o exame pélvi-

administração intramuscular única de 85 mg de metotrexato.1,2

Foi mantida uma avaliação semanal até negativação da B-hCG.
Aos 30 dias, verificou-se B-hCG negativa com avaliação ecográfica e ginecológica normal.

co demostrou um colo uterino abaulado com aspeto congestivo
violáceo, e ecograficamente constatou-se a presença de um saco
gestacional em localização endocervical, com embrião compatível com 8 semanas de gestação, mas sem atividade cardíaca. A
paciente apresentava-se hemodinamicamente estável e analiticamente o doseamento da fração beta da Gonadotrofina Humana
Coriónica (B-hCG) foi de 384 UI.
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Doente do sexo masculino, de 73 anos de idade, em tratamento

A 73-year-old male patient under treatment for “finger infection”

por “infeção do dedo” polegar da mão esquerda é referenciado

of the left thumb is referred for hospital treatment, post-drainage

pós drenagem prévia para tratamento hospitalar. Apresenta lesão

elsewhere . The patient presented a lesion of the distal phalanx of

da falange distal do polegar visível na figura 1 e 3, francamente

the left thumb, visible in figure 1 and 3, markedly tender, without

dolorosa, sem sintomatologia sistémica. Ao exame objetivo apre-

symptoms. The objective examination revealed also a left axillary

sentava igualmente adenopatia axilar esquerda, com nódulo sub-

adenopathy, with a subcutaneous nodule, approximately 3-4 cm

cutâneo, de aproximadamente 3-4 cm de maior diâmetro, bordos

in greatest diameter, irregular borders, discreetly mobile and not

irregulares, discretamente móvel e não doloroso à palpação. Sem

painful on palpation. No relevant personal or family history. The

história de antecedentes pessoais ou familiares relevantes. Lesão

lesion had started as a subungual dark color”stain”, persistent and

iniciara-se por mancha subungueal de coloração escura, persis-

of increasing size, with several months of evolution. On XRay of the

tente e de dimensões crescentes, com vários meses de evolução.

hand, lytic activity was observed with partial destruction of the pha-

Em Rx da mão verificava-se atividade lítica com destruição par-

lanx, figure 2. After biopsy of the lesion, the histological result was

cial da falange, figura 2. Realizada biopsia da lesão o resultado

malignant melanoma, which occupied the entire extent in depth (4

histológico verificou tratar-se de melanoma maligno, que ocupa

mm), with surgical margins affected by the lesion . The patient was

toda a extensão em profundidade (4mm), com margens cirúrgicas

staged prior to definitive surgical intervention. This clinical entity,

atingidas pela lesão. Doente completa estadiamento prévio a in-

subungual acral melanoma, corresponds to about 3% of the total

tervenção cirúrgica. Esta entidade clínica, melanoma acral subun-

number of melanomas and its suspicion is essential during the cli-

gueal, corresponde a cerca de 3 % do total dos melanomas e é

nical evolution for its effective treatment.

fundamental conhecê-la para o seu tratamento eficaz no decorrer
da evolução clínica que apresente.
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A síndrome de Eagle foi descrita por Watt Eagle em 1937, consistin-

Eagle syndrome was describe by Watt Eagle in 1937, and refers to

do em sintomatologia associada ao alongamento apófise estilóideia

symptomatic elongation of the styloid process or stylohyoid liga-

ou calcificação do ligamento estilo-hioideu. Cerca de 4% da popu-

ment calcification. About 4% of population have elongated styloid

lação tem apófises estilóideias alongadas, contudo, apenas 4-10%

processes, however, only 4-10% has symptoms.1 The cause remain

apresentam sintomas.1 A causa permanece idiopática, mas pode ser

idiopathic but sometimes is associated with heterotopic calcifica-

associada a distúrbios de calcificação heterotópica.

tion disorders.

A fisiopatologia pode incluir compressão nervosa ou dos vasos ca-

Pathophysiology may include nerve or carotid vessels compression,

rotídeos, alterações associadas à cicatrização pós-amigdalectomia,

post-tonsillectomy scarring, irritation of the pharyngeal mucosa,

irritação da mucosa faríngea, tendinite do ligamento estilo-hioideu,

stylohyoid ligament tendinitis, styloid process fracture or sympa-

fratura da apófise estilóideia ou irritação do plexo simpático.

thetic plexus irritation.

Os sintomas clássicos são odinofagia, sensação de corpo estra-

Most classic symptoms include throat pain, foreign body or hypersa-

nho ou de hipersalivação, disfagia e dor facial despoletada pela

livation sensation, dysphagia and facial pain when turning the head.

rotação da cabeça. O diagnóstico pode ser feito por exame físico
ou imagiologicamente, por radiografia ou TC, considerando-se no
adulto apófise estilóideia aumentada quando ≥3 cm.2,3 A palpação
da apófise estilóideia na fossa tonsilar indica que esta está aumentada e geralmente exacerba a sintomatologia.
Frequentemente não é necessário tratamento, podendo ser oferecida terapêutica anti-inflamatória/analgésica inclusivamente
por infiltração local, reservando-se a cirurgia para último recurso.
Apresentamos o caso de um homem com 43 anos que realizou TC
maxilo-facial no contexto de acidente de viação. Na TC identifica-se fratura maxilar superior, mas também ossificação quase completa de ambos os ligamentos estilo-hioideus, no lado esquerdo
estabelecendo uma pseudoarticulação entre o ligamento ossificado e o corno menor do osso hióide. Depois de questionado, o
paciente confessou sofrer de sintomas recorrentes de disfagia.

Diagnosis can be make radiographically or by physical examination. Conventional radiology and CT can be used for evaluation,
considering styloid process elongation when ≥ 3 cm. 2,3 Palpation of
the styloid process in the tonsillar fossa is indicative of enlargement
and should exacerbate the symptoms.
Frequently no treatment is necessary; anti-inflammatory/analgesics can be offer for pain even by local infiltration, reserving surgery
for last.
In our case, a 43 years old male patient underwent maxillofacial
CT scan after a car accident. CT showed maxillary fracture but also
bilateral almost complete ossification of the stylohyoid ligament,
on left side establishing a pseudoarticulation between the ossified
ligament and the minor horn of hyoid bone. After questioned he
confessed to suffer from recurrent symptoms of dysphagia.
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Resumo

Abstract

Reportamos um caso clínico de um doente de 76 anos de idade

This is a case report about a 76 years old patient who presented on

que se apresentou no Serviço de Urgência com náusea e vómito

the E.R. with nausea and coffee-ground vomit associated with leuko-

em “borra de café” associado a leucocitose, alteração da função

cytosis, altered renal function, slightly elevated C-reactive protein

renal, ligeira elevação da proteína C reactiva e com provas de

and normal liver function tests. The ultrasonography and CT scan

função hepática normais. A Ecografia e a TAC demonstraram dila-

showed gastric dilatation, pneumobilia and an ectopic gallstone of

tação gástrica, pneumobilia e um cálculo biliar ectópico de 3,0 cm

3,0 cm in the 2nd duodenal portion. The patient was diagnosed with

na segunda porção do duodeno. O doente foi diagnosticado com

Bouveret´s syndrome and an attempt at endoscopic resolution was

Síndrome de Bouveret e submetido a tentativa tratamento endos-

done, unsuccessfully , which was followed by surgery.

cópico que foi seguido de cirurgia com exérese do cálculo.

The report is followed by a discussion on Bouveret´s syndrome.

Os autores completam o caso clínico com uma discussão teórica
acerca do Síndrome de Bouveret.

Palavras-chaves

Keywords

Cálculo biliar, fístula, íleos biliar, obstrução gástrica, síndrome de

Gallstone, fistula, gallstone ileus, gastric outlet obstruction,

Bouveret.

Bouveret´s syndrome.
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Figura 2
TAC mostra um cálculo com 3cm na transição do bulbo para a segunda porção do duodeno.
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Figura 1
Rx abdominal demonstra a presença de níveis hidroaéreos no intestino delgado

Introdução
Ileus biliar é uma complicação rara da migração de cálculos bi-

preenchido por líquido. Verificava-se a presença de gás no lúmen

liares, ocorrendo em 0,3 a 4% dos doentes com Colelitíase1. O

da vesicula biliar e nos ductos biliares intra e extra hepáticos tra-

Síndrome de Bouveret, descrito por Leon Bouveret em 1896, é

duzindo fenómeno de pneumobília.

2

uma obstrução duodenal provocada pela migração de um cálculo
biliar, através de uma fístula colecistoduodenal, provocando uma

Realizou-se Endoscopia Digestiva Alta (EDA) para remoção do

obstrução gástrica.

cálculo. Devido ao seu tamanho foi impossível a sua passagem
através do esófago, tendo-se deixado o cálculo no estômago,
para posterior remoção em segunda tentativa endoscópica com

Caso Clínico

dispositivo de fragmentação do cálculo.
No dia seguinte foi realizada nova EDA mas verificou-se ausência

Doente de 76 anos de idade, apresentou-se no Serviço de Ur-

de litíase intraluminal (estômago e duodeno). Algumas horas de-

gência com náusea e vómito em “borra de café”. Analiticamente

pois, o Rx abdominal demonstrou presença de níveis hidroaé-

com ligeira leucocitose, alteração da função renal, ligeira elevação

reos no intestino delgado, figura 2. Uma nova TAC demonstrou

da proteína C reativa e com provas de função hepática normais,

a dilatação de ansas intestinais por impactação de um cálculo na

sendo a radiografia abdominal simples normal.

transição ileocecal, figura 3.

A ecografia abdominal revelou distensão do bolbo duodenal e da

Foi então realizado laparotomia exploradora de urgência onde

segunda porção do duodeno, com presença de imagem híperco-

através de incisão mediana verificando-se a presença de plastron

génica com 3 cm de maior diâmetro, com atenuação posterior,

a nível da vesícula biliar com ausência de litíase, sendo o cálculo

sugestiva de natureza litiásica.

único localizado no íleo distal, figura 4. Por uma incisão no íleo o

A TAC mostrou um cálculo com 3,0 cm na transição do bulbo para

cálculo foi retirado.

a segunda porção do duodeno, figura 1, e dilatação do trato gás-

A doente teve um pós operatório livre de complicações e teve alta

trico a montante, em particular do estômago, que se encontrava

ao 6º dia de pós operatório.
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Figura 3
TAC demonstra a dilatação de ansas intestinais por impactação de um cálculo na
transição ileocecal

Discussão
O principal objectivo do tratamento é a extracção do cálculo que

tração através de gastrotomia fazendo o encerramento sobre um

se pode realizar por via endoscópica ou cirúrgica. A extração

tecido são. Nos pacientes em que tal não é possível, deverá ser

endoscópica é menos invasiva e tem menos complicações mas

realizada uma duodenotomia na face anterior, colocando especial

é tecnicamente mais difícil e requer endoscopistas experientes.

ênfase no encerramento de forma a evitar a estenose 5.

Poderá ter mais êxito em cálculos de tamanho intermédio e relativamente móveis3, sendo importante uma avaliação cuidada

Acerca da melhor abordagem no tratamento da fístula colecis-

pós procedimento de forma a precaver o aparecimento de um

toentérica, vários relatos descrevem colecistite crónica ou colan-

ileus mecânico como consequência da eventual migração distal

gite se a fístula for deixada intacta. Outros demonstram que a

de fragmentos.

fístula pode encerrar de forma espontânea. Tipicamente há uma
cicatriz densa envolvendo uma vesícula biliar contraída e o intes-

Para cálculos menores, também poderão ser utilizadas técnicas

tino afectado. Há um risco apreciável de lesão ductal, e a necessi-

de litotripsia (electrohidráulica endoscópica, endoscópica com

dade de reparar um defeito no duodeno ou cólon no estabeleci-

laser, extracorpórea). No entanto, é necessário ter equipas alta-

mento de uma inflamação aguda ou crónica 6.

mente rotinadas com os procedimentos, de custo elevado e que
requerem muitas vezes procedimentos múltiplos 4.

Um procedimento único para tratar a obstrução aguda do intestino
e a fístula é exequível se o paciente está estável e capaz de tolerar

Os pacientes com cálculos grandes ou impactados provavelmente

um procedimento alargado. Há estudos que referem, nesta opção,

serão melhores candidatos a uma resolução cirúrgica. A remoção

uma mortalidade associada na ordem dos 15%, no entanto, apenas

cirúrgica do cálculo não deve ser vista como uma falha da endos-

10% nos pacientes onde se deixa a vesícula biliar intacta caso onde

copia, mas antes como uma decisão prudente. O tratamento clás-

a manutenção de sintomas e a recorrência de ileus biliar parece ser

sico é a cirurgia convencional e, durante o procedimento, deve ser

inferior a 5%.Se não são palpáveis grandes cálculos na fossa vesi-

feita uma revisão de todo o intestino porque 16% dos pacientes

cular no momento da exploração inicial para obstrução, é seguro

apresentam cálculos concomitantes. Quando possível, é útil mo-

deixar a fístula intacta e determinar um procedimento cirúrgico fu-

bilizar o cálculo para o estômago, de forma a possibilitar uma ex-

turo com base na evolução clínica do doente6.

Filipe Torres Sousa et al
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Figura 4
O cálculo foi localizado no íleo distal.

Aquando da reparação da fístula pode associar-se a colecistectomia, mas no contexto geral de um ileus biliar, esta pode aumentar a morbilidade e a mortalidade, sendo preferível diferir
estes procedimentos para um segundo tempo cirúrgico 7.
Como conclusão diremos que o diagnóstico precoce do Síndrome
de Bouveret é importante porque a sépsis é um desfecho habitual
e a mortalidade ainda é elevada, baixando nos últimos anos para
cerca de 12% 4. É importante também descartar outras causas,
mais frequentes, de obstrução gástrica como a estenose péptica
e a neoplasia gástrica.
A TAC sugere o diagnóstico de ileus biliar em 75% dos casos
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O principal objectivo do tratamento é a extracção do cálculo que
se pode realizar por via endoscópica, cirúrgica clássica ou pelas
mais modernas formas de litotripsia.
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Resumo

Abstract

Uma doente de 47 anos, com antecedentes de quimiorradio-

A 47 year-old woman with a previous history of chemoradiation for

terapia na sequência de neoplasia esofágica recorre à consulta

oesophageal cancer presented to the outpatient clinic with cough

por quadro de tosse associada à ingesta de alimentos e disfagia

associated with eating and progressive dysphagia. The upper G.I.

progressiva. A endoscopia digestiva alta mostrou uma fístula tra-

endoscospy revealed a large tracheoesophageal fistula that was

queoesofágica de grandes dimensões que se confirmou através

confirmed on CT scan. The patient was treated with the placement

de tomografia computorizada. Como terapêutica, optou-se pela

of an oesophageal fully covered stent over the fistula, achieving a

colocação de uma prótese metálica esofágica totalmente cober-

complete symptomatic response.

ta, tendo-se obtido uma completa resolução sintomática.

Palavras-chaves
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Figure 2
Chest CT showing the tracheoesophageal fistula
(white arrow).

Figure 3
Fluoroscopic imaging showing the self-expandable
metal stent in the esophagus (white arrow).

A 47-year old female patient presented with a four month history

weight loss and recurrent aspiration pneumonia1. The diagnosis

of progressive dysphagia, weight loss (15 Kg) and cough asso-

can be established by radiologic imaging (gastrografin esopha-

ciated with eating. She had a past medical history of locally ad-

gogram or CT scan), by bronchoscopy or esophagoscopy.

vanced (cT2-3cN1cM0) squamous cell carcinoma from the upper
third of the oesophagus and had undergone definitive chemotherapy with cisplatin and 5-fluouracil (5-FU) plus radiotherapy
one year ago.

The main therapeutic options for malignant fistulas include surgery and stenting. Oesophageal bypass surgery and other surgical procedures have been progressively put aside due to the
advanced stage of the disease and relative short term survival of

The upper G.I. endoscopy revealed an ulcerated and infiltrated

these patients (a high level of invasiveness that many patient’s cli-

mucosa at 25 cm, with a large defect to the trachea, suggestive of

nical condition simply does not allow). 2 Esophageal and/or airway

a tracheoesophageal fistula, figure 1, and a distal esophageal ste-

stenting, because it allows a rapid and minimal invasive method

nosis. A CT scan was then requested, which showed: an irregular

for closing the fistula, has become the first line therapy in most

thickening of the superior esophagus, from T2/T3 level to the ca-

cases. Self-expandable metallic stents can be applied under en-

rina, in line with tumour recurrence; it confirmed the presence of

doscopic and/or fluoroscopic control and have a reported success

a tracheoesophageal fistula starting at T5 level, with a transversal

rate of 88,9-96%3. There are some possible complications asso-

axis of 6 mm and a longitudinal axis of 13 mm, figure 2; and right

ciated with the procedure, namely bleeding, migration, perfora-

lung consolidation.

tion or tumour overgrowth. However, in most cases, patients are

The patient was started on broad-spectrum antibiotics for the
pulmonary infection. A fully covered stent was placed in the oe-

able to restart enteral nutrition a within a few days, which greatly
improves the quality of life for most of them.

sophagus with fluoroscopic guidance, completely covering the
fistula and through the distal stenosis, figure 3. The patient tolerated the progressive re-introduction of oral feeding and was
discharged a week later, referred for best supportive care.
A tracheoesophageal fistula (TEF) is a pathological communication between the trachea and oesophagus. TEF develops in
approximately 5-15% of patients with oesophageal cancer. It
usually occurs after radiochemotherapy that leads to tumour
necrosis. The main symptoms are cough associated with eating,
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Figure 1
Esophagoscopy showing ulcerated and infiltrated
mucosa with a tracheoesophageal fistula (white
arrow). Note the rings of the trachea beyond the
fistula orifice.
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Figura 1
Ilustração de Andreas Vesalius In “De Humani Corporis Fabrica”,
atlas de anatomia publicado em 1543.

A localização hepática no hipocôndrio direito, com detalhes da junção bílio
digestiva que mereceriam correção posterior.
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Resumo

Abstract

A propósito de uma pintura do renasci-

With regard to a picture of the Renais-

mento com a localização hepática no hi-

sance present in the Prado Museum, where

pocôndrio esquerdo, presente no Museu

the author observed the hepatic location

do Prado, é feito o enquadramento desta

in the left hypochondrium, this observa-

observação com o conhecimento que os

tion is framed by the verification of the

antigos tinham da regeneração hepática

knowledge that the ancients had of the

e de como o plasmavam em mito. São

liver regeneration and how they formed

apontados outros exemplos de pinturas

it into myth. Other examples of renais-

da mesma época com localização anómala

sance paintings with the same anomalous

do fígado e confronta-se o conhecimento

location of the liver are pointed out, and

anatómico de então com as incorporações

the anatomical knowledge of the then is

que Andreas Vesalius proporcionou.

compared with the incorporations that Andreas Vesalius provided.

Palavras-chaves
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Liver leftside, Renaissance painting,
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O mito do fígado
A pintura que dá origem e este texto,

Em última análise a medicina atual com

numa primeira vista, parece reportar-se

o transplante hepático está a levar ao

a um dos mitos da humanidade: o mito

extremo esta capacidade. Em 1955,

de Prometeu. Na antiguidade vários

Cristopher S. Welch, de Albany, Estados

textos falam deste herói que, contra-

Unidos, publicou o primeiro transplante

riando os deuses, transportou o fogo,

hepático heterotópico no cão2. Em 1963,

bem como o conhecimento das ciências

Thomas E. Starzl fez a primeira tentativa

e das técnicas, para os homens. É des-

de transplantar um fígado humano em

crito entre os Gregos como patrono das

Denver, Estados Unidos 3. No entanto, o

artes e das ciências . Prometeu “o que

doente morreu durante a operação ci-

prevê”, nome como uma dimensão de

rúrgica. Embora muitos doentes inicial-

continuidade, tornou-se num símbolo

mente tolerassem bem o transplante, a

de progresso da humanidade, do hu-

maioria não sobrevivia ao transplante

mano que supera a sua fraqueza natural

por mais de algumas semanas ou

com o desenvolvimento que é gerado

meses 4. Atualmente, depois da incor-

pela evolução do conhecimento.

poração na prática do transplante de
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1

Mito que nos fala de um castigo que se
perpetuava com sua a repetição incessante: à personagem acorrentado a uma
rocha, uma ave devorar-lhe o fígado
que renascia e, no dia seguinte, o ciclo
perpetuava-se.

uma série de fatores como os imunomoduladores, a sobrevivência do doente
transplantado após um ano, ultrapassa
os 90% em séries contemporâneas. E
curiosamente em Portugal o programa
de transplante hepático que se iniciou
há 25 anos, fez o primeiro transplante

Fígado, órgão não passível de verificação

de fígado num caso clínico de uma

anatómica sem infração das fronteiras

doença em que temos uma particular

do corpo, porque integrante do inte-

responsabilidade na sua disseminação

rior da cavidade abdominal, é simulta-

pelo mundo, a paramiloidose familiar.

neamente originador de mitos e lendas,

Como então dissemos, o início de uma

onde o seu poder regenerador era, de

técnica entre nós portugueses pelo Dr.

alguma maneira, conhecido e expresso.

Rodrigues Pena e Dr. Eduardo Barroso,
que permite o acumular de experiência

Ao contrário dos outros órgãos do corpo

na resolução de uma patologia que tem

humano esta regeneração do fígado faz

a ver connosco, não deixa de ter uma lei-

parte da sua natureza. Mesmo na cirrose

tura bela e simbólica5.

hepática face à agressão que o fígado
sofre, existe uma lesão irreversível ou

Mas esta regeneração, conhecida dos

cicatrização onde o tecido previamente

antigos e expressa no mito da ave que

são, é substituído por áreas de fibrose

come um fígado que ao se regenerar

e nódulos regenerativos alterados. Esta

perpetua um castigo tem, para além de

capacidade regenerativa do órgão é

Prometeu, em Tício outro condenado

hoje bem documentada e uma das linhas

com esta pena.

de investigação que vem gerando múltiplos trabalhos.

Daniel Cartucho

Figura 2
José de Ribera (1591-1652): Tício (detalhe)
tela, 227 x 301 cm. 1632
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Figura 3
Prometeu. Theodoor Rombouts (1597-1637)
Óleo sobre tela, 154 x 222,5 cm (detalhe)
Bruxelas, Real Museu de Belas Artes da Bélgica

Daniel Cartucho

O quadro com o fígado à esquerda
Quem visita o Museu do Prado pode ver uma pintura onde este

deuses6. Todos eles tinham desobedecido às leis do Olímpio e por

mito é o tema central do quadro. Só que, surpresa, o local onde

isso tinham sido condenados a viver nos mundos subterrâneos do

a ave atinge o corpo para lhe devorar o fígado é o hipocôndrio

Inferno, submetidos a diversos suplícios.

hepática corresponde a uma área com localização subdiafragmática, mas à esquerda no hipocôndrio correspondente.

Esta pintura de José de Ribera integra aquelas suas obras de composição mais violenta. Nesta, o artista valenciano, renova o seu
estilo naturalista e a intensidade da luz, repare-se no detalhe do

Trata-se de uma pintura intitulada Tício, de José de Ribera (1591-

quadro na figura 2, onde parece-nos existir parênquima hepático

1652), óleo sobre tela, 227 x 301 cm, de 1632, figura 2. Aqui o

a par de outros tecidos da parede abdominal.

herói representado corresponde a Tício que tentara violar uma
amante de Zeus e foi condenado a permanecer imobilizado no
chão de Tártaro, uma prisão num mundo subterrâneo, onde era
atormentado por dois abutres que lhe devoravam o fígado.

Se tomarmos este tema e - com recurso à internet - verificarmos
pinturas com este mito, observamos múltiplos exemplos, alguns
com a localização hepática correta, outros não. Encontramos
várias pinturas, quadro I, em que o pintor tem uma localização

Esta tela fazia parte de um conjunto de pinturas designadas por

hepática errónea à esquerda que expressa a área onde a ave vai

Fúrias ou Condenados que José de Ribera pintou. Este tema já

aceder ao fígado para o devorar. Da mesma maneira esta área de

havia sido interpretado por outros pintores, como Ticiano que em

infração da parede abdominal para acesso ao fígado pode ser en-

1549 pintou umas esplendidas Fúrias para a rainha Maria da Hun-

contrada em várias obras com uma localização na linha mediana,

gria. Ilustram historias extraídas da mitologia clássica, em con-

a nível do epigastro, o que é mais neutro e não implica a definição

creto das Metamorfoses de Ovídio. Tanto Tício e Ixíon, como os

de um rigor anatómico.

dois que faltam neste grupo, Sísifo e Tântalo, tinham desafiado os

Obras com fígado localizado no Hipocôndrio Esquerdo

Obras com fígado localizado no Epigastro/linha média

Tício. Goltzius Haarlem.
Óleo sobre tela, 125 x 105 cm. 1613
Harlem, Museu Frans Hals

Tício. Tiziano, Vecellio di Gregorio
Óleo sobre tela, 253 x 217 cm. (1548 – 1549)
Madrid, Museu Nacional do Prado

Prometeu. Theodoor Rombouts (1597-1637).
Óleo sobre tela, 154 x 222,5 cm. Bruxelas, Real Museu de Belas Artes
da Bélgica

Tício. Cornelis Cort.
Litografia, 45 x 37 cm. (1566)
Madrid, Biblioteca Nacional de Espanha

A Tortura de Prometeu. Gioacchino Assereto.
Óleo sobre tela, 83 x 70 cm. (1620-1648)
Douai ; museu de la Chartreuse

O suplicio de Prometeu. Salvator Rosa.
Óleo sobre tela, 224 x 179. (1646 – 1648)
Galeria Nacional d´Arte Antiga Palazzo Corsini

Quadro I - Obras com localização hepática não correspondente ao hipocôndrio direito
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esquerdo. Verificamos que para o artista do quadro a localização

37

Anatomia e fígado no hipocôndrio esquerdo a propósito de uma pintura do renascimento

De humanis corporis fabrica
Para nos aproximarmos de uma explicação possível acerca de qual

como anunciou os primórdios da ilustração anatómica baseada

a razão para este aparente desconhecimento da anatomia do corpo

na observação direta. No livro De humanis corporis fabrica - A

humano, falemos daquele livro que é um marco fundamental no

fabrica do corpo humano – verificamos uma ilustração anatómica

conhecimento anatómico: De humanis corporis fabrica, de Andreas

em qualquer uma das múltiplas imagens onde o fígado está pre-

Vesalius, publicado em 1543. A partir de então, com esse livro, a di-

sente, exemplo figura 1, que sedimenta a certeza que a região

vulgação da constituição anatómica do corpo humano em termos

anatómica representada teve como base uma observação real.

correspondentes com a realidade ganha outra velocidade.

Este livro foi uma brilhante exceção nesta ausência de ilustração

As décadas que antecederam a publicação deste livro de Vesalius
marcam um dos períodos mais fascinantes da história europeia.
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Entráramos no Renascimento momento de notável avanço não só

do detalhe anatómico daqueles dias. Esta falta de ilustrações poderá ser uma explicação para a lenta disseminação de um conhecimento anatómico com correspondência com a realidade.

na ciência, mas também na arte, literatura, teologia e filosofia. As

Dessa época temos outra notável exceção que é o exemplo de

ideias influentes e as correntes culturais podiam ser mais rapida-

Leonardo da Vinci que nos seus escritos deixa claro a importância

mente difundidas, em grande parte através da sua impressão. E,

que atribui à anatomia para a sua pintura.

no entanto, em comparação com outras disciplinas científicas, o
progresso no conhecimento anatómico foi relativamente lento7.
Se se atenuara os condicionamentos para a utilização do cadáver
para o estudo anatómico, faltava uma fonte pronta de cadáveres
sobre os quais os médicos de então pudessem realizar dissecções.

Leonardo da Vinci pode ser encarado como o homem arquétipo
do Renascimento, mas na visão que hoje temos da sua personagem predomina sobretudo a visão de um pintor que também
teve alguma intervenção nas ciências. E dentro desta teve dois
períodos de intenso trabalho com a anatomia como objecto dos

E este lento progresso no conhecimento anatómico durante o

seus estudos, cerca de 1490 e durante os anos 1507 – 1513, pe-

Renascimento é particularmente evidente na ilustração anató-

ríodos durante os quais dissecou cerca de 30 cadáveres9. Muitas

mica. A invenção da impressa por Gutenberg cerca de 1450 não

das estruturas do corpo que verificamos nos seus desenhos só

resultou numa disseminação imediata de textos de anatomia com

muito posteriormente seriam descritas. Mas tenha sido o seu

ilustrações. Uma série de textos médicos foram publicados na se-

perfecionismo, as dificuldades decorrentes da reconciliação das

gunda metade do século XV, mas poucos foram ilustrados7.

suas observações com o conhecimento então estabelecido ou

Vesalius vinha de uma família onde a medicina tinha um forte
componente. Seu pai, Andries, era o filho ilegítimo do médico real
do imperador Maximiliano I, Everard Van Wesel. Andries também
serviu Maximiliano como boticário8. Ele encorajou seu filho a
seguir a tradição familiar e em 1533, Andreas Vesalius vai para
a Universidade de Paris estudar medicina, fazendo desde então
um percurso com um forte componente vindo da prática com
a dissecção do cadáver. Com o este seu livro não só forneceu a
base textual para uma nova abordagem académica da anatomia,

simplesmente algum factor dependente do acaso, esse elemento
que se desconhece não permitiu a conclusão dos seus trabalhos
neste domínio. Verificamos que Leonardo mudou o curso da arte
na Europa, mas as suas investigações na anatomia, as mais refinadas daqueles anos, permaneceram em larga medida desconhecidas9. Se tivesse publicado o seu trabalho, hoje certamente a
história da anatomia na Europa seria outra.

Daniel Cartucho

Conclusão

trabalhos imagens repletas de espantosos pormenores, num dos
seus livros assinala que não teve intenções de ensinar anatomia
dos corpos10. Se existiam artistas que utilizavam as dissecções, com
é bem conhecido no caso de Leonardo da Vinci e se as menções
de Giorgio Vasari às dissecções de Antonio del Polaiollo são bem
conhecidas, não existem documentos que sustentem a ideia de
que era necessário um artista familiarizar-se com esta prática11. Por
outro lado, a eventual observação pelo artista de uma dissecção
da cavidade abdominal com o fígado localizado à esquerda, seria
ainda mais improvável, já estes casos de situs inversus no abdómen
corresponde a uma relação de 1 para 20.00012.

No ano de 1639, ano da execução do quadro Tício por José de
Ribera, quase cem anos depois da publicação da obra se Andreas
Vesalius, poderemos admitir que para este pintor a localização do
fígado como órgão do interior da cavidade abdominal, na ausência
de um conhecimento estruturado de elementos de anatomia descritiva e topográfica, teria um forte componente de presunção e
daí o erro. De tal maneira que nesses anos do renascimento esta
localização nem sempre era assinalada corretamente, como verificamos nos múltiplos exemplos de pinturas que assinalamos no
quadro I. Assim relativamente ao conhecimento que os pintores do
renascimento e início do barroco teriam da anatomia, verificamos
que o interior do corpo humano, a anatomia das vísceras em cavidade, não tinha em todos os mestres da pintura uma sedimentação
estruturante consentânea com a realidade.
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A New Era In The Consumption of Medical Text
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Since the dawn of time, humanity has been

the grind of modern life, people are

How far we have progressed from the

engaged in the process of building tools

increasingly finding less time to sit down

humble hearing aid. In just a few short

to augment cognition. Reading has been

with the printed page.

decades it has evolved from a device

to offload thoughts onto a durable
external medium. Where we once relied
on oral stories to distribute information,

Wireless earphones solve this problem
by introducing to books what technology
does best — convenience.

aimed at the hearing impaired into a
general purpose ear-sized computer
aimed at the mainstream consumer. This
leap in form and functionality is ushering

reading enabled thought to be free from

The minuscule form factor of wireless

those who capitalise on it into a new,

fickle memory, and later Gutenberg’s

earphones enables them to be carried

accelerated level of reality.

press caused an explosion in the flow of

and worn at all times during waking

information throughout society.

hours — at the hospital, home or

In the present era, scanning words on
a page to extracting their semantic
meaning is the culturally established
method of consuming scholarly
information, but change is approaching in
the not-too-distant horizon.

outside, running errands. This stands
in stark contrast to the tangled and
socially inelegant experience of wired
headphones. Where once a person
would have to carve out time to sit down
with a medical journal, one can now
wear such journal discreetly in their ear,

Information consumption is a cumulative
process, and increasing the rate of
scholarly consumption should be the
goal on everyone’s intellectual agenda.
How will the doctors of tomorrow stay
updated with the large volumes of
information that arise out of the latest
medical advancements?

The history of personal computing is

its knowledge consumed directly —

Einstein is quoted saying that the

the story of technology steadily closing

perhaps more intimately — by listening

most powerful force in the universe is

the gap between product and people’s

to the soft whispers of a text-to-speech

compound interest. Who wouldn’t want to

conception of self. As we move into 2018,

algorithm. “As far as the mental processes

accelerate past their peers in the volume

the cost and quality of wireless earphones

are concerned, there really isn’t much

of books they consume? Consuming

— such as Apple’s Airpods — have

difference between reading and listening

books via wireless earphones is such a

reached a state where they are ready to

to a book.”

new concept that most people today have

burst into mainstream life. Combine this
fact with the text-to-speech technology
already found in modern smartphones
and the horizon consolidates into view:
the iconic process of reading is poised to
be disrupted sooner than we think.

1

The conclusion here is simple but
powerful — using wireless earphones

not realised the power it can yield.
Why wait a few years to jump on this trend?

to consume text, medical or otherwise,
significantly increases the rate of
information entering the mind. This
is because no longer must one seek

The problem with books is simple — we

a rare moment of peace during day-

do not have the time to consume them.

to-day life — War and Peace can be read

Between consultations, surgery and

simultaneously while cooking dinner.
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Curso Intensivo de Ginecologia Geral
para Medicina Geral e Familiar resulta
em edição de livro
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A Associação para a Formação e Investigação da Maternidade do
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Barlavento Algarvio (AFIMBA) editou o livro «I Curso Intensivo
de Ginecologia Geral para Medicina Geral e Familiar», uma publicação direcionada para profissionais de saúde e que pretende
contribuir para o esclarecimento imediato de algumas dúvidas ou
procedimentos a adotar, de acordo com a informação disponibilizada pelos médicos especialistas em ginecologia.
O livro resultou da compilação dos trabalhos científicos apresentados no I Curso Intensivo de Ginecologia Geral, organizado no
ano passado pelo Departamento de Ginecologia/Obstetrícia e
Reprodução Humana do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, e pretende ser uma importante ferramenta de consulta
para os médicos de Medicina Geral e Familiar.
Fernando Guerreiro, Diretor do Departamento de Ginecologia/
Obstetrícia e Reprodução Humana orgulha-se da publicação e do
contributo de todos os autores ressalvando que “continuamos a
estar sempre disponíveis para apoiar os colegas dos Centros de
Saúde, como até agora, mas acreditamos que esta publicação
pode ajudar em algumas questões mais imediatas”.
O livro foi apresentado no final do I Curso de Obstetrícia e Pediatria que decorreu no passados dias 2, 3 e 4 de Novembro, tendo
ficado a promessa de também este curso resultar em livro.
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