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ALGARVE MÉDICO
e publicação de Internos
Nuno Vieira

O Internato Médico desempenha um importante papel no

sucesso. Ao longo dos 3 dias de curso foram focadas as principais

funcionamento e na dinâmica científica de uma unidade hos-

patologias que constituem os episódios de urgência ocorridos na

pitalar. Tal importância se exacerba ainda mais numa unidade

nossa instituição duma forma muito objectiva, prática e adaptada

com as características do Centro Hospitalar Universitário do

à nossa realidade local. A larga maioria dos prelectores acabaram

Algarve (CHUA). Para além do seu importante contributo para

por ser os próprios internos da formação específica do CHUA,

a produção hospitalar em termos assistenciais, a importância

orientados por especialistas dos seus serviços, fomentando desta

dos Internos sobrevaloriza-se principalmente na atividade de

forma o espírito de partilha de conhecimentos e experiências

formação e de investigação que se pretende que sejam também

entre os profissionais do CHUA.

pilares deste edifício. O Internato Médico representa ainda uma
oportunidade única para fixar novos profissionais à instituição
após terem concluído a sua formação específica, uma oportunidade de ouro para fixar clínicos que já bem conhecem “a
sua casa” e que rapidamente se transformam em importantes
activos que garantem a sustentabilidade do CHUA.

Graças à iniciativa da Comissão Organizadora do 3º Curso Básico
da Urgência, desde logo abraçada com enorme entusiasmo pelo
Conselho Editorial do Algarve Médico, surgiu a oportunidade de
iniciar a publicação de núcleos temáticos dirigidos à abordagem
do doente em contexto de urgência, tendo como base os temas
que foram apresentados no 3º Curso Básico de Urgência. Outro

O reconhecimento da importância do Internato Médico pelas

tanto se aplica às Comunicações seleccionadas nas recentes

administrações tem-se reflectido numa aposta de crescimento

VI Jornadas do Internato Médico do Algarve - JIMA 2018. Dos

do número de internos, bem como das áreas com idoneidade

trabalhos enviados foram seleccionadas 5 comunicações para atri-

formativa que permita assim o alargar do leque de diferentes

buição do Prémio JIMA-2018, e estas serão publicadas a partir do

especialistas que o CHUA vai formando.

próximo número, permitindo o tempo necessário para conversão

A Direção do Internato Médico (DIM) tem procurado desempenhar da melhor forma este papel de promotor e dinamizador do

de comunicação em texto escrito onde existem outras exigências,
bem como o aferimento interpares prévio à sua publicação.

Internato Médico na instituição. Para além de garantir o cumpri-

Em relação ao estímulo à investigação clínica, ao desenvol-

mento adequado dos respectivos programas de formação, bem

vimento científico e à própria publicação médica, o Algarve

como assegurar que os Internos, tanto do Ano Comum, como da

Médico nasceu também com este intuito de ser uma ferra-

Formação Específica, usufruam das melhores condições para de-

menta a ser explorada pelos Internos do CHUA, bem como de

sempenhar a sua atividade assistencial, a DIM tem tido também

outras localizações, seja no papel de autores, seja no papel de

a preocupação de complementar o percurso dos internos com

leitores. Trabalhamos afincadamente para que os colaboradores

oportunidades de formação e de realização de projectos de

do CHUA se orgulhem e divulguem esta publicação, que tem

investigação. Para tal salienta-se também o papel que o Centro

também ela um enorme potencial para ser um cartão de visita

de Formação, Investigação e Conhecimento (CFIC) do CHUA tem

que motive novos Internos a escolher o CHUA como ”a sua casa”.

desempenhado neste capítulo.

Em suma, apelamos para que o plano de desenvolvimento

Aproveitamos nesta edição do Algarve Médico para dar destaque

estratégico do CHUA a longo-prazo continue a olhar para o In-

ao Curso Básico de Urgência, que teve a sua 3ª edição no pas-

ternato Médico como uma oportunidade de desenvolvimento da

sado mês de Fevereiro. Este curso organizado por um grupo de

instituição duma forma sustentável. O incentivo a projectos de

Internos com o apoio do Núcleo de Formação e Investigação Mé-

formação, do qual é exemplo este Curso Básico de Urgência, que

dico e da DIM, é um exemplo franco da dinâmica que os nossos

contribuam para o crescimento profissional dos nossos Internos

internos pretendem incutir no CHUA. Com mais de uma centena

deverá continuar assim a ser uma das vertentes prioritárias para

de participantes, esta edição traduziu-se novamente num enorme

a promoção do Internato Médico do CHUA.
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Protocolo de Analgesia Multimodal
com Infiltração Local Intraoperatória na
Artroplastia Total do Joelho

Multimodal Pain Management Protocol with Local
Infiltration Analgesia for Total Knee Arthroplasty
Filipe Torres Sousa1, Filipe J. Medeiros1, Paulo Silva1, Álvaro Botelho1
1

Serviço de Ortopedia 2 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve

filipe.sousa@chalgarve.min-saude.pt

Resumo

Abstract

Apresentamos um estudo com 51 doentes submetidos a

This is a case series report of 51 patients submitted to Total Knee

Artroplastia Total do Joelho, divididos em 2 grupos de análise
conforme o protocolo analgésico aplicado. No grupo “LIA”
com 24 doentes, foi utilizado um novo protocolo de analgesia
multimodal, com infiltração local analgésica Intraoperatória
associado a reforço da analgesia medicamentosa pós operatória.
No segundo grupo, “Standard”, com 27 doentes, foi utilizado o
protocolo de analgesia pós-operatória base do Serviço e sem

analgesic protocol applied. In the “LIA” group with 24 patients, a
new multimodal analgesia protocol was used, with local intraoperative analgesic infiltration associated with postoperative drug
analgesia enhancement. In the second group, “Standard”, with
27 patients, the hospital’s Orthopaedic Service base protocol of
postoperative analgesia was used, without using intraoperative

recurso a infiltrações analgésicas intraoperatórias.

analgesic infiltrations.

Foram comparados tempos de internamento, dor pós opera-

Time of hospitalization, postoperative pain, hemorrhagic losses,

tória, perdas hemorrágicas, desempenho na reabilitação pós
operatória imediata e possíveis complicações decorrentes das

performance in immediate postoperative rehabilitation and possible complications resulting from the changes introduced to the

alterações introduzidas ao protocolo.

protocol were compared.

Verificou-se que no grupo LIA foi conseguida uma descida do

It was verified, in the LIA group, a decrease in hospitalization time,

tempo de internamento, menor dor nas primeiras 24h, menores
perdas hemorrágicas, melhor reabilitação precoce, e ausência de

6

Arthroplasty, divided into 2 groups of analysis according to the

lower pain in the first 24 hours, lower hemorrhagic losses, better
early rehabilitation, and an absence of complications attributable

complicações atribuíveis às alterações instituídas.

to the instituted changes.

Concluímos tratar-se de um protocolo seguro, de simples exe-

We conclude that this is a safe protocol, with simple execution and

cução e vantagens assinaláveis.

remarkable advantages.

Palavras Chave:
Reabilitação Precoce; Infiltrações Locais Intraoperatórias;
Controle da Dor; Analgesia multimodal; Artroplastia total
do joelho.

Keywords:
Early Rehabilitation; Intraoperative Local Infiltrations; Pain
Control; Multimodal analgesia; Total knee arthroplasty.
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Introdução

Material e Métodos

da dor nas primeiras 24h (três avaliações

A Artroplastia total do joelho (ATJ) é um

Doente submetidos a ATJ entre Julho e

procedimento frequente, de sucesso, e

Dezembro de 2016, no Hospital Barlavento,

escala numérica de 0-10, quadro IV, a

cuja dor requer um controlo eficaz de

CHUA, foram divididos em dois grupos,

forma a permitir o conforto do doente e a

quadro I, conforme o protocolo de analgesia

sua rápida reabilitação funcional1-4.

a que foram submetidos: grupo “AIL” (24

Tem sido alvo de grande atenção recente

doentes); e grupo “Standard” (27 doentes).

a melhoria no controlo perioperatório da

No grupo “AIL” foi aplicado um novo pro-

dor através de protocolos de analgesia

tocolo de analgesia perioperatória:

multimodal2-4.

- Infiltrações locais durante o procedi-

Neste trabalho os autores avaliam a

mento cirurgico, com uma mistura de 300

aplicação de um protocolo clássico versus

mg de Ropivacaína, 30 mg de Cetorolac

um protocolo de analgesia multimodal

e 0,5mg de Adrenalina, diluidas em

com utilização de analgesia por infil-

soro fisiológico, perfazendo um total de

tração local intraoperatória (AIL), com um

150cc. As infiltrações dos tecidos moles

“cocktail” específico, que combinado com

são realizadas em 2 momentos – Após

um regime de analgesia endovenosa/

exposição articular inicial (50cc) e antes

oral. A técnica de infiltração utilizada é

da cimentação dos componentes proté-

baseada na descrição feita por George N.

sicos (50cc). No final da cirurgia (antes da

Guild III et al 5.

abertura do garrote), são administrados
intraarticularmente os restantes 50cc no
espaço subquadricipital. Não foi colocado
sistema de hemodreno e o garrote é
aberto após a confeção do penso. No
período pós operatório o controlo da
dor foi realizado com um protocolo de
analgesia farmacológica mais potente e
abrangente, registado no quadro II.
No grupo “standard”:

• Utilizado o protocolo habitual do serviço, sem infiltrações, com hemostase

local após abertura do garrote e colocação de hemodreno. No pós operatório é efectuado o protocolo habitual
de analgesia pós operatória do Serviço
verificado no quadro II.
Foram avaliadas as perdas hemáticas por
queda no valor de hemoglobina às 24h
com hemograma,quadro III, o controlo

às 8h, 16h e 24h de pós-operatório) com
reabilitação funcional com artromotor
(amplitude de movimento “ROM”) nos
1º dia, 5º dia e à data da alta hospitalar,
quadro V, e o tempo de internamento
hospitalar em dias.

Resultados
Foram submetidos a ATJ neste estudo, 51
doentes (idade média de 69,1 anos).
O grupo “AIL” apresentou melhores resultados em todos os parâmetros avaliados:

• Menor valor de perdas hemáticas às

24h face ao grupo “standard” (média
de 2,72 g/dL vs 3,30g/dL). No grupo
“standard” foi necessária a transfusão
pós operatória de concentrado eritrocitário em 2 doentes contra 0 do grupo
“AIL” (Tabela 3);

• Controlo da dor médio mais eficaz que

no grupo “AIL” nas primeiras 8h (2,59 vs
3,67), às 16h (2,21 vs 3,24) e às 24h pós
operatórias. Controlo global durante
as primeiras 24h mais eficaz no grupo
“AIL” (2,33 vs 3,38) (Tabela 4);

• Taxa de inicio de reabilitação com

artromotor em D1 superior (100% vs
70%) e com melhor “ROM” média em
artromotor em D1 (50,3º vs 44,1º) e D5
superior (90,9º vs 73º). Na data de alta
a diferença foi menor (90.9º vs 84.8º)
(Tabela 5);

• O tempo médio de internamento foi

menor no grupo “AIL” (5,2 vs 6,79 dias)
(Tabela 5).
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N.º doentes

H

M

Idade

DTO

ESQ

Grupo 1

“AIL”

24

6

18

68,7

10

15

Grupo 2

“Syandart

27

7

20

69,5

13

13

51

13

38

69,1

23

27

Total

Quadro I – Amostra com discriminação do número, sexo, idade e lateralidade dos procedimentos nos dois grupos em avaliação.
“AIL” – Grupo com Analgesia Multimodal – infiltrações + refoço de analgesia.
“Standard” – Grupo com protocolo base do Serviço.

Grupo “AIL”
Analgesa Pós
Operatória

Grupo “Standart”
Analgesa Pós
Operatória

24h

Após 24h

Paracetamol

1000mg 8/8h EV

1000mg 8/8h EV

Metamizol

200mg 12/12h EV

Petidina

100mg 12/12h EV

Petidina

-----

Tramadol

_

Tramadol

100mg 12/12h Oral (SOS)

575mg 12/12h Oral
(SOS)

Paracetamol
Metamizol

24h

Após 24h

1000mg 8/8h EV

1000mg 8/8h Oral
575mg 12/12 Oral

2000mg 12/12h EV

(SOS)

Hidrocortisona

100mg 12/12h EV

Hidrocortisona

-----

Cetorolac

30mg 12/12h EV

Cetorolac

-----

Neproxeno

-

500mg 12/12h EV

Neproxeno

500mg 12/12 Oral
-----

Pregabalina

75mg 12/12h Oral

Pregabalina

Ondansetron

8mg 12/12h Oral

Metoclopramida

10mg 8/8h (SOS)

Quadro II – Diferenças entre os dois protocolos de analgesia farmacológica utilizados nos dois grupos. Destaque para o reforço no grupo AIL às 12 e 24h pós operatório com Petidina,
Hidrocortisona e Cetorolac. É ainda reforçada a anlagesia durante 5 dias com a utilização da Pregabalina. O anti-hemético utilizado é diferente mas de acção similar (Ondansetron vs
Metoclopramida).

Grupo “AIL”

Grupo “Standart”

Diferença entre grupos
“AIL” e “Standart

Hb pré - Hb 24h*

2,72 g/dL

3,30 g/dL

0,58 g/dL

Perda Mínima

1,0 g/dL

2,0 g/dL

n.a.

Perda Máxima

4,4 g/dL

5,7 g/dL

n.a.

N. de transfusões pós
operatórias

0

2

28

Quadro III– Comparação entre perdas hemáticas e o número de transfusões entre os dois grupos
*Diferença média entre Hb pré operatória e Hb às 24h de pós operatório;
n.a. - não aplicado
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Grupo “AIL”

Grupo “Standart”

Diferença entre grupos
“AIL” e “Standart

Dor - 8h

2,59

3,67

(-)1,08

Dor - 16h

2,41

3,37

(-)0,96

Dor - 24h

2

3,10

(-)1,10

Dor média (16h+24h)

2,21

3,24

(-)1,03

Dor média (8h+16h+24h)

2,33

3,38

(-)1,05

Quadro IV – Análise ao valor de Dor média em escala visual (1-10) ao longo das primeiras 24h e diferenças entre os grupos “AIL” e “Standard”

Grupo “AIL”

Grupo “Standart”

Diferença entre grupos
“AIL” e “Standart

“ROM” - Dia 1

50,29º

44,12º

(+) 6,17º

% Adesão

100%

70,3%

(+) 29,7%

“ROM” - Dia 5

90,88º

72,95º

(+) 17,93º

% Alta em D5

91,66%

3,7%

(+) 87,96%

“ROM” - Alta

90,88

84,77º

(+) 6,11º

Dias de internamento

5,21

6,79

(-) 1,58

Min-Máx (dias)

5-7

5-10

n.a.

Quadro V – Análise ao desempenho em artromotor (graus de amplitude de movimento – “ROM”) no 1º, 5º e último dia de internamento. Tolerância ao exercício em artromotor no
pós operatório imediato (24h). Percentagem de doentes com alta no 5º dia e tempo de internamento hospitalar mínimo, médio e máximo.
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Discussão
A dor após ATJ pode ser severa e

do doente, com tolerância e adesão ao

de hemartrose volumosa e ao mesmo

resultar em atraso na reabilitação 6 .

exercicio em artromotor, superiores em

tempo obter hemostase por aumento

Para um controlo eficaz da dor, várias

D1 - 100% vs 70% (“AIL” vs “Standard”) de

pressão intraarticular, mas também,

técnicas de bloqueio nervoso perifé-

adesão em D1 e ROM média de 50,3º vs

pelo efeito vasoconstritor da adrenalina

rico ou analgesia epidural podem ser

44,1º (“AIL” vs “Standard”). Este desem-

presente nas 3 infiltrações.

usadas mas estão associadas com um

penho superior em D1 acentua-se em

certo número de efeitos secundários

D5 - ROM média de 90,9º vs 73º (“AIL” vs

e requerem um elevado grau de expe-

“Standard”), permitindo a alta hospitalar

riência e supervisão7-9.

da grande maioria destes doentes em D5

A AIL é uma técnica simples que os
cirurgiões podem aplicar de forma rápida
e segura, permitindo reduzir o tempo de

namento menor para o grupo “AIL” - 5,2
dias vs 6,79 (“AIL” vs “Standard”).

perioperatória com recurso à AIL, associada ao reforço da analgesia pós operatória endovenosa e oral, deverá ser ainda
complementado com os protocolos existentes de uso de Ácido Tranexâmico, para
um controlo mais eficaz das perdas he-

anestesia e reduzindo custos, sem com-

O protocolo aplicado parece ter um

máticas e permitir uma reabilitação mais

prometer o conforto do doente10.

efeito benéfico no controlo das perdas

rápida e com menos complicações11.

A AIL permite um controlo superior da
dor no pós operatório imediato pela
acção da Ropivacaína (menos dor às 8h),
e quando combinada com a introdução
de um regime farmacológico mais eficaz,
consegue um controlo pós operatório
adequado da dor (menos dor às 16 e
24h) durante as primeiras 24h. Deste
modo é possível a reabilitação imediata

10

(92%). Isto reflete-se num tempo de inter-

Este protocolo de analgesia multimodal

hemáticas com menor valor de perdas
no grupo “AIL” - 2,72 g/dL vs 3,30g/dL
(“AIL” vs “Standard”) - apesar da não
realização da hemostase antes do encerramento e também da não colocação de
hemodreno. Isto provavelmente consegue-se não só pelo efeito da infiltração
intrarticular final com 50cc no espaço
subquadricipital, que pretende ocupar o
espaço articular, impedindo a formação

Filipe Torres Sousa et al

Conclusão
A AIL do sítio cirúrgico tem ganho popularidade, é comum a vários procedimentos
cirúrgicos e pode produzir uma analgesia eficaz, sendo efectuada de forma simples,
quando comparada com outras técnicas de analgesia regional.
O protocolo analgésico estudado neste trabalho é seguro e permite a não utilização de
hemodreno. Permitiu melhores resultados nos pós operatório imediato com reabilitação
mais rápida bem como menos dor e menor tempo de internamento hospitalar.
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Resumo

Abstract

Introdução

Introduction

A incidência mundial da neoplasia da tiróide tem vindo a

The worldwide incidence of thyroid neoplasm has been increasing.

aumentar. A taxa de incidência para os tumores malignos da
tiróide, no Algarve encontra-se nos 8,2%. Com este estudo
pretende-se avaliar as características do tumor da tiróide na

The incidence rate for malignant thyroid tumors is in the Algarve
it is 8.2%. This study intends to evaluate the characteristics of the
thyroid tumor in the resident population of the Algarve between

população residente no Algarve na viragem do milénio.

1990 and 2016.

Material e Métodos

Material and methods

Estudo observacional retrospectivo, com dados recolhidos

This is a retrospective observational study. The data was collected

através do Registo Oncológico Regional - Sul (ROR-Sul) em
doentes com residência no Distrito de Faro e diagnosticados
com tumor maligno da tiróide, no período compreendido entre
1990 e 2016.
Resultados
A amostra é constituída por 525 doentes, dos quais 420 (80%)
são do sexo feminino. A média de idades é de 51 anos, com
um desvio padrão de 16 anos. Foram intervencionados cirurgicamente 459 casos e e 21 doentes foram submetidos a
radioterapia. Destes 25, quinze (60%) estavam metastizados.
Verificou-se uma associação estatisticamente significativa entre:
Idade e mortalidade; Idade e metastização; Sexo e mortalidade;
Tipo de neoplasia e metastização.
Conclusão
Concluiu-se que este tipo de tumor no Algarve teve maior
incidência no sexo feminino com uma relação de 4:1 que se
manteve relativamente constante em todas as idades. As neo-

through the Regional-South Cancer Registry (ROR-Sul) in patients
diagnosed with malignant thyroid tumor residing in the District of Faro.
Results
The study is comprised of 525 patients, 420 (80%) whom are
female. The mean age is 51years, with a standard deviation of 16
years. Four hundred fifty nine cases where submitted to surgery
and 21 had radiotherapy. The authors verified a significant statistical association between age and mortality; age and metastization; sex and mortality and type of tumour and metastization.
Conclusion
It was concluded that this type of tumor in the Algarve had a
higher incidence in females with a ratio of 4: 1 that remained
relatively constant at all ages. In cases of thyroid tumor diagnosed
after 60 years, there was a higher probability of metastasis. Males
had a higher probability of mortality and tumours comprised of
“follicular cell derivatives - less differentiated”, were more likely to
be metastasized.

plasias constituídas de “derivados de células foliculares – pouco
diferenciados”, apresentaram uma maior probabilidade de se
encontrarem metastizadas.

Palavras Chave:
Tumor da Tiróide; Metástase; Histologia; Radioterapia; Algarve
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Introdução
A glândula tiroideia dá origem a uma

detalhado, os exames complementares

a supressão da TSH por sobredosagem de

variedade de tumores – exemplo figura 1

de diagnóstico, ecografia e punção com

T3 exógena (levotiroxina) surge também

- que variam desde adenomas circuns-

agulha fina, bem como as análises labora-

como um tratamento adjuvante para con-

critos, benignos, até carcinomas alta-

toriais, permitem um diagnóstico cada vez

trolo da recidiva e progressão da doença.

mente agressivos, como os anaplásicos.

mais precoce das alterações tiroideias.

A grande maioria dos nódulos solitários
da tiroide são adenomas foliculares ou
condições não neoplásicas localizadas
como um nódulo dominante em bócio
multinodular, quistos simples ou focos de
tireoidite. Os carcinomas da tiroide, em
contrapartida, são raros, sendo responsáveis por menos de 1% dos nódulos
solitários1. Cameron2 recentemente fez
uma revisão actualizando a classificação
das neoplasias malignas da tiróide, como
se expressa no quadro I.
A incidência mundial da neoplasia da
tiroide tem vindo a aumentar3-5. Em Portugal, a média da taxa de incidência para
os tumores malignos da tiróide encontra-se nos 13,25%, sendo que no Algarve
se encontra nos 8,2%6. Este aumento da
incidência pode reflectir, igualmente,
melhores meios complementares de
diagnóstico7, assim como profissionais
mais cientes das alterações fisiológicas
e patológicas, bem como alterações nos
critérios de diagnóstico.
Os métodos de diagnóstico têm vindo
a evoluir permitindo actualmente maior
capacidade para discriminar alterações da
tiroide. A história detalhada dos sintomas
referidos pelos pacientes, o exame físico

Segundo o relatório da Direcção Regional

Pellegriti5 considera os factores de risco

de Saúde8, a taxa de incidência do tumor

potencialmente carcinogénicos na tiróide

maligno da tiroide em 2010 na população

e divide-os em exógenos e endógenos,

Portuguesa encontra-se na 10ª posição,

quadro II.

sendo a sua taxa bruta de 15,3/444,5

O pilar do tratamento dos carcinomas foliculares diferenciados da tiroide assenta
num tratamento cirúrgico adequado cujo
objectivo, à excepção de tumores muito
pequenos, passa pela remoção da totali-

por 100.000 habitantes. Na população
feminina, o tumor da tiroide apresenta-se na 3ª posição, com uma taxa bruta
de 23,8/382,7 (6,2% da incidência de
tumores malignos no sexo feminino).

dade do tecido tiroideo, glandular e gan-

Este trabalho estuda a neoplasia maligna

glionar metastático se este existir. É numa

da tiroide no Algarve usando, os dados

primeira cirurgia que surge a “golden

inseridos no Registo Oncológico Regional

hour” do tratamento cirúrgico destas

do Sul (ROR-Sul) sobre a região do

patologias, sendo que reintervenções por

Algarve, desde 1990 a 2016, tendo como

persistência de tecido tiroideo condi-

objectivos específicos:

ciona um aumento da morbilidade. Nesse
sentido defende-se que o tratamento
destas patologias deverá ser realizado
por centros cirúrgicos experientes.
Em casos selecionados, em que características tumorais, factores de risco e estadiamento condicionam um médio a alto risco
de recidiva, o tratamento cirúrgico é complementado por um tratamento adjuvante

1. Caracterização da população a qual
tenha sido diagnosticada neoplasia
maligna da tiroide e com residência no
Algarve;
2. Identificar valores com significado estatístico que permitam compreender o
comportamento da doença relacionada
com a população em estudo.

como o iodo radioactivo, cujo objectivo, é
destruir tecido tiroideo maligno microscópico remanescente. Por serem tecidos
endócrinos, cuja regulação hormonal tem
por base um efeito de feedback negativo,
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Figura 1
Exemplo de tumor tiroide, no sentido do relógio como
bócio, imagem em TC e no intraoperatório.
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Material e Métodos

Resultados

O presente estudo é observacional e

Inicialmente, a amostra era constituída

De acordo com a classificação atual de

retrospectivo. Através dos dados inse-

por 693 doentes. Depois da exclusão de

tumores da tiroide2, a sua distribuição nesta

ridos na base do ROR-Sul, as variáveis

duplicações existentes a amostra redu-

amostra de população residente do Algarve

estudadas foram: idade, sexo, histologia

ziu-se para 566 doentes. Posteriormente

distribui-se de acordo com figura 3. Cons-

da neoplasia, estadio de apresentação,

foram excluídos doentes com diagnós-

tatamos que tumor da tiróide derivado

re-intervenção cirúrgica, radioterapia ad-

ticos histológicos não compatíveis com

das células foliculares bem diferenciados,

juvante e mortalidade. Os doentes foram

tumores malignos primários da tiroide,

tem uma expressão significativa (93,52%)

agrupados por décadas, relativamente

ficando a base de dados com um total de

quando comparada com os restantes

à data na qual foi feito o diagnóstico de

525 doentes.

tipos descritos neste estudo. Da amostra

tumor da tiróide. Foram incluídos todos
os doentes inseridos na base de dados
do ROR da região sul com residência no
distrito de Faro e com diagnóstico de
cancro da tiroide no período de 1990 2016. Estes doentes foram operados nos
hospitais da região, bem como no IPO
de Lisboa. Foi feita uma adequação com
a atualização da anatomia patológica de
acordo com a classificação atual.

Nesta população, 525 doentes, com
tumor da tiroide, verificou-se uma distribuição etária compreendida entre idades
de 12 aos 92 anos, verificando-se uma
média de 51,42 anos e um desvio padrão
de 16,18 anos. Do total, 420 doentes são

foliculares bem diferenciados, verificou-se
que 340 são do tipo papilar (69,25%), 137
do tipo folicular (27,9%) e 14 pertencem
à variante das células de Hürthle (2,85%),
figura 4.

do sexo feminino (80%). A distribuição das

O quadro IV discrimina a distribuição do

idades por grupos etários está represen-

tumor pela década de diagnóstico, sexo

tada na figura 2. Verificamos que a maior

bem como tipo de neoplasia.

percentagem de doentes se encontra na

Os dados obtidos integraram uma base

década entre os 40 e os 49 anos de idade

de dados Microsoft Excel®, tendo sido

(20%), e que a maior incidência foi entre

analisados, posteriormente, em SPSS®,

os 40 e os 69 anos (59%).

versão 20.

de 491 carcinomas derivados de células

Foi comparada a relação da idade com tipo
de neoplasia, quadro V. Observa-se um decréscimo das neoplasias bem diferenciadas
ao longo da idade. Verificamos um padrão

No quadro III regista-se a distribuição

de comportamento no tipo de neoplasia

de doentes por década de diagnóstico,

presente no doente de acordo com a sua

considerando a relação entre sexo e idade.

idade: percentualmente, as neoplasias bem

Verifica-se um aumento da incidência ao

diferenciadas têm tendência a se reduzir

longo do período em estudo, sendo que

com a evolução da idade.

nos últimos 6 anos estudados já existia uma
maior incidência do que na década anterior.

A doença foi avaliada quanto ao seu
estadiamento na altura do diagnóstico.
Na maior parte dos casos (84%) o tumor
estava limitado à tiroide. A relação estabelecida pelo sexo e metastização não
tem relação estatística significativa. Embora não haja aparente relação estatística entre sexo e metastização, a relação
entre metastização e tipo de neoplasia
é relevante. Nos tumores bem diferenciados, a percentagem de presença de
metástases é de 7,3%, enquanto nos
pouco diferenciadas e nas formas não
foliculares, a percentagem aumenta para
45,5% e 17,4%, respectivamente.
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1. Derivadas de células foliculares
• Bem diferenciados
Carcinoma papilar da tiroide (≈ 80%)
Carcinoma folicular (≈ 11%)
Carcinoma de células de Hürthle (3-4% e variante do carcinoma folicular)
• Pouco diferenciados

Carcinoma anaplásico (1-2%)
2. Derivadas de células não-foliculares
Carcinoma medular tiroide (5-10%)
Linfoma (1-3%)
Quadro I – Classificação dos tumores da tiróide

1. Exógenos:
• Radiação (Exames complementares de diagnóstico);
• Iodo radioactivo (Exames complementares de diagnóstico);
• Nitratos (Dieta);
• Estilo de vida e o ambiente dos países ocidentais (Carcinogéneos desconhecidos);
2. Endógenos:
• Sexo feminino;
• TSH (Hormona estimulante da tiroide);
• Doença auto-imune;
• Tiroidite;
• Obesidade e resistência à insulina.
Quadro II – Factores de risco na carcinogénese do tumor da tiróide

Décadas de Diagnóstico
Amostra (n)=525

<=1999

2000-2010

>=2011

Sexo

Sexo

Sexo

Masc

Fem

Masc

Fem

Masc

Total

Fem

Derivados
das Células
foliculares - Bem

4

100.0%

19

86.4%

48

92.3%

169

93.9%

48

98.0%

203

94.0%

491

0

0.0%

1

4.5%

0

0.0%

5

2.7%

1

2.0%

4

1.9%

11

0

0.0%

2

9.1%

4

7.7%

8

4.4%

0

0.0%

9

4.2%

23

diferenciados
Derivados

Tipo de
neoplasia

das células
foliculares
- Pouco
diferenciados
Derivados das
células não
- foiculares

Total

4

22

52

Quadro III – Distribuição de doentes por década de diagnóstico, considerando a relação entre sexo e idade. (p>0,05)

18

182

49

216

525
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Décadas de Diagnóstico
Amostra (n)=525

<=1999

2000-2010

>=2011

Sexo

Sexo

Sexo

Masc

Idade

Fem

Masc

Fem

Total

Masc

Fem

10-19

0

0.0%

0

0.0%

1

16.7%

5

83.3%

0

0.0%

3

100.0%

9

20-29

0

0.0%

1

100.0%

5

17.9%

23

82.1%

4

40.0%

6

60.0%

39

30-39

2

40.0%

3

60.0%

7

21.2%

26

78.8%

8

15.4%

44

84.6%

90

40-49

0

0.0%

5

100.0%

10

21.3%

37

78.7%

5

9.3%

49

90.7%

106

50-59

0

0.0%

4

100.0%

9

22.0%

32

78.0%

13

22.8%

44

77.2%

102

60-69

2

40.0%

4

66.7%

9

19.6%

37

80.4%

12

24.5%

37

75.5%

101

70-79

0

0.0%

3

100.0%

9

32.1%

19

67.9%

4

12.5%

28

87.5%

63

>=80

0

0.0%

2

100.0%

2

40.0%

3

60.0%

3

37.5%

5

62.5%

15

4

15.4%

22

84.6%

52

22.2%

182

77.8%

49

18.5%

216

81.5%

525

Total

Quadro IV – Distribuição de doentes por década de diagnóstico, considerando a relação entre sexo e o tipo de neoplasia. (p>0,05)

Idade

Amostra (n)=525

Derivados
das Células
foliculares - Bem
diferenciados
Derivados

Tipo de
neoplasia

das células

Total

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

>=80

9

36

89

102

96

94

54

11

491

100.0%

92.3%

98.9%

96.2%

94.1%

93.1%

85.7%

73.3%

93.7%

0

0

0

1

2

1

4

3

10

0.0%

0.0%

0.0%

0.9%

2.0%

1.0%

6.3%

20.0%

1.9%

0

3

1

3

4

5

5

1

23

0.0%

7.7%

1.1%

2.8%

3.9%

5.9%

7.9%

6.7%

4.4%

9

39

90

106

102

101

63

15

525

foliculares
- Pouco
diferenciados
Derivados das
células não
- foiculares

Total

Quadro V – Relação entre a mortalidade e o sexo. (p<0,05)
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Metastização

Amostra (n)=525

Doença metastática

Deconhecido/Não aplicável

420

36

35

491

85.6%

7.3%

7.1%

100.0%

6

5

0

10

54.5%

45.5%

0.0%

100.0%

15

4

4

23

65.2%

17.4%

17.4%

100.0%

441

45

39

525

Derivados
das Células
foliculares - Bem
diferenciados
Derivados

Tipo de
neoplasia

Total

Doença local ou lecoregional

das células
foliculares
- Pouco
diferenciados
Derivados das
células não
- foiculares

Total

Quadro VI – Relação entre a presença de metástases e o tipo de neoplasia. (p<0,05)

Mortalidade

Amostra (n)=525

Total

Vivo

Falecido

81

24

77.1%

22.9%

382

38

Masculino

105

Sexo

10

Feminino
91.0%

9.0%

463

62

88.2%

11.8%

100.0%

Total

525

Quadro VII – Relação entre a mortalidade e o sexo. (p<0,05)

Metastização
Amostra (n)=525

Doença local ou
lecoregional

Matestização

Doença metastática
Deconhecido/Não
aplicável

Total

Derivados das

Derivados das

Derivados das

Total

Células foliculares -

células foliculares -

células não

Bem diferenciados

Pouco diferenciados

- foiculares

4

3

0

7

10

5

0

15

1

0

2

3

15

8

2

25

Quadro VIII - Relação entre o tipo de neoplasia e a metastização presente nos doentes que faleceram no período compreendido dentro de 1 ano após a data de diagnóstico. (p<0,05)
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A relação entre a metastização e idade
também demonstrou ter relevância
estatística. A figura 5 mostra que a idade,
hierarquicamente, tem um poder diferen-

Discussão
Após a observação directa dos dados,

Dos 525 doentes estudados, 459 foram

foram verificadas relações que permi-

submetidos a terapêutica cirúrgica. Destes

tissem identificar padrões significativos

459 doentes, 123 ( 26,8 %) foram re-inter-

de 60 anos de idade.

para a amostra em estudo. Atendendo

vencionados. Não dispomos de informação

Foi verificada a necessidade de re-in-

que os doentes foram agrupados por

complementar acerta desta verificação.

décadas, considerando a data em que

ciador significativo, em doentes com mais

tervenção cirúrgica. Dos 429 doentes
inicialmente submetidos a cirurgia,
123 (26,80%) foram submetidos a uma
segunda intervenção cirúrgica. Não
dispomos de dados que nos permitam
verificar as causas.
Foi estudada a aplicação de radioterapia
adjuvante. Verificamos que apenas 21
(4%) dos 525 doentes, foram submetidos
a este tratamento.
Dos 525 doentes desta série, 463 (88,2%)
encontravam-se vivos à data do estudo.
A relação entre a idade do aparecimento
do tumor e mortalidade entretanto
registada na globalidade da série está
expressa na figura 6. A relação entre a
idade e a mortalidade demonstrou ter
relevância estatística. Verificamos nesta
série que a mortalidade de doentes do
sexo masculino é de 22,9%, sendo superior ao do sexo feminino que se traduz
em 9%. Dos 25 doentes que faleceram
no período de 1 ano após o diagnóstico, foi estudado o tipo de neoplasia
envolvida e a sua metastização, quadro
VIII, onde se verifica que 15 dos doentes
apresentavam metastização.

lhes foi diagnosticado o tumor da tiroide
e de acordo com o quadro III, existe uma
proporcionalidade mantida entre o género
masculino e o feminino, independentemente da idade em que é diagnosticada a
doença. A percentagem média que atinge
o sexo feminino nesta amostra é de 81,3%.
Verificamos um aumento da incidência da
abordagem hospitalar desta patologia,
pois na primeira década de 2000, ocorreram 234 casos, comparando com os 265
já registados entre 2011 e 2016.

Relativamente a tratamento adjuvante,
4% teve tratamento com radioterapia.
Dos 25 doentes que faleceram no
primeiro ano após o diagnóstico, 60%
apresentavam metastização. Observamos
que a idade na qual o doente é diagnosticado com o tumor maligno é relevante
para a eventualidade de um prognóstico mais reservado, com o aumento da
probabilidade da presença de metástases
e da mortalidade a partir dos 60 anos de
idade. Ser do sexo masculino também
aparenta ter uma probabilidade superior

Na histologia da neoplasia existe uma

de falecer, conforme sugere a quadro XI,

distribuição, relativamente ao tumor das

com uma percentagem de 22,9% com-

células foliculares - bem diferenciados,

parativamente com o sexo feminino, que

com uma frequência de 491 casos, o que

apresenta 9,0%.

corresponde uma percentagem de 93,5.
Não parece haver uma relação entre o
sexo e o tipo de neoplasia que os doentes
apresentam. No entanto, como podemos
observar no quadro V, há um padrão de
comportamento interessante no tipo de
neoplasia presente no doente de acordo
com a sua idade. Em percentagem, as
neoplasias bem diferenciadas têm a
tendência de reduzir com a evolução da
idade, em contraste com um aumento nos
restantes tipos de neoplasia.

Este estudo apresenta limitações. A
amostra de doentes na primeira década
(de 1990 a 1999) é composta por 26
doentes, o que representa menos de 5%
da amostra total, o que limita o estudo
comparativo entre décadas. Não foi
possível saber se a mortalidade estava
relacionada com a patologia ou por outras circunstâncias, por essa informação
não constar na base de dados. Da mesma
maneira não foi possível discriminar a
residência dos doentes por concelhos,

Relativamente à metastização, este tumor

ficando para trabalho posterior este

não apresenta um comportamento muito

cruzar os dados dos ROR-Sul com dados

agressivo pois, na amostra disponibilizada,

hospitalares. A amostra relacionada com

84% dos tumores encontravam-se cir-

os tumores constituídos por “derivados

cunscritos ao tecido tiroideu. No entanto,

de células foliculares pouco diferen-

existe um comportamento metastático

ciados” é pequena, para que se possa

mais agressivo por parte dos tumores

inferir um comportamento metastático

constituídos de “derivados de células

com significado.

foliculares – pouco diferenciados”, como
sugere o quadro VI, com uma taxa de
metastização de 45,5% nesta amostra.
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Metastização
Node 0
Category

%

Doença local ou locoregional

84.0

441

Doença metastática
Não aplicável/Desconhecido

8.6
7.4

45
39

100.40

525

Total

n

Doença local ou locoregional
Doença metastática
Não aplicável/Desconhecido

Idade (10 anos)
Adj. P.valeu=0.000,Chi-square=43.706, dt=4

60-69; 70-79; >=80

30-39

20-29; 40-49; 50-59; 10-19

Node 1

Node 2

Category

%

Doença local ou locoregional

71.1

Doença metastática
Não aplicável/Desconhecido
Total

n

Node 3

Category

%

120

Doença local ou locoregional

87.0

19.0
8.9

34
16

Doença metastática
Não aplicável/Desconhecido

34.1

179

Total

n

Category

%

n

225

Doença local ou locoregional

96.7

87

4.3
7.8

11
20

Doença metastática
Não aplicável/Desconhecido

0.0
3.3

0
3

48.0

256

17.1

90

Total

Figura 5 – Relação hierárquica entre a idade e a metastização. (p<0,05)

Node 0
Category

%

Vivo
Falecido

88.2
11.8

463
62

100.0

525

Total

n

Vivo
Falecido

Idade (10 anos)
Adj. P.valeu=0.000,Chi-square=78
576. dl=2

60-69

70-79; >=80

Node 1

Node 2

Category

%

n

Vivo
Falecido

84.2
15.8

86
10

Total

19.2

101

Node 3

Category

%

Vivo
Falecido

60.3
39.7

Total

14.9

Figura 6 – Relação hierárquica entre a idade e a mortalidade. (p<0,05)
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20-29; 40-49; 50-59; 10-19

n

Category

%

n

47
31

Vivo
Falecido

95.7
39.7

331
15

78

Total

65.9

346
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Conclusão
Das variáveis estudadas, considerando os dados obtidos do ROR-Sul, concluiu-se que
este tipo de tumor na população residente no Algarve não se afasta daquela que é a
sua expressão global e que se regista na região um forte crescimento na incidência
desta patologia. Teve uma divisão discriminado o sexo do paciente, sendo o feminino o
mais afectado, mantendo uma proporção relativa de 4:1 constante em todas as idades.
Este tumor relativamente à sua incidência com a idade apresentou um comportamento
onde se verifica que diminui a percentagem nos bem diferenciados, com o aumento
da idade. Nos casos diagnosticados após os 60 anos de idade, verificou-se uma maior
probabilidade de metastização, assim como de mortalidade. À data do diagnóstico, a
presença de tumor metastizado aumentou a mortalidade no primeiro ano em 60%.
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Abstract
Breast cancer is globally the most frequent type of cancer in
women. Significant improvements in detection and therapy
have been observed in the last two decades. Animal models
play a significant role in the effort to develop correct strategies. To study the complex mechanisms of oncologic disease
and the process of metastases in the animal, the choice of the
animal model is important. The authors consider the various
models and search for a system that can effectively address the
questions at hand. Animal models have been found to be useful
in studying complex biological behaviours and validating basic
scientific findings due to similarities with humans. For the study
of the mammary sentinel node, animal models can be large
animals (pigs or sheep) or rodents (rats, mice or guinea pigs).
Questions on the sentinel node could be answered with the aid
of an animal model. Each model has, however, its strengths and
weaknesses. The authors consider the characteristics necessary
for a good pre-clinical model of the breast sentinel node.

Keywords:
Breast tumou; experimental models; sentinel node model
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Introduction

Large animals and breast tumour

Experimental models can contribute with favourable data that

The appearance of spontaneously occurring breast cancers in

leads to the evolution of medical practice. Formulated hypo-

larger animals, such as the cat and dog, has motivated investi-

theses must be supported or refuted through verification in

gation in this area. Analyzing some aspects of the tumours in

pre-clinical phases. This verification can occur using an appro-

these animals, we find that in the dog, breast tumours represent

priately designed experimental model.

approximately 25% of all canine tumours and more than 50% of

The annual frequency of breast cancer is, in the USA alone,
an estimated 252,710 new cases of invasive breast cancer and
40,610 breast cancer deaths are expected to occur among US
women in 2017.1 However, a significant number of patients have
metastatic cancer on diagnosis (5%) or progress during treatment (30%) despite all the advances in prevention, detection,
and adjuvant therapy.

all tumors are in the bitch 6. Between 41-53% of the breast tumours are malignant7, 8. The incidence of this disease in the bitch
is significantly higher after the age of 8, with a peak incidence
between the ages of 9 to 11. The fourth and the fifth breasts
pairs are particularly affected, making up 65% of all breast
tumours found. On very rare occasions, dogs have been used as
models. However, among other concerns, to be considered valid,
a dog tumorigenial study is required to run 7 years, as opposed

Animal models are critical for the evaluation of new agents and
therapeutic approaches for the treatment of breast cancer2. Each
animal model has specific advantages and disadvantages, but if
an animal model for breast tumor incorporates the identification
of the sentinel node (SN) certainly, this model could be more
powerful. By way of example, chemically induced rodent models
of mammary tumours are appropriate for looking at early events

to 2 years for a rat.
Recently, epidemiological studies and tests on dogs with breast
tumor demonstrated the influence of environmental contaminants. Results obtained by Andrade and collaborators detected
the presence of 33.3% of pyrethroid pesticides in adipose tissue
of female dogs with mammary carcinoma9.

in the process of chemical carcinogenesis and for the study of

In felines, between 80-85% of mammary tumors are malignant.

malignant progression . With the identification of the SN, we

Mammary tumors are known to be the third most frequently

know where to look for repercussions of the oncologic process

occurring tumor in the cat, following hematopoietic neoplasms

and could amplify the degree of information obtained.

and skin tumors. The incidence of mammary tumors in the

2

Presently, models for axillary SN exist in animals of greater
dimension such as the dog, sheep and pig. But, these models are
essentially used for the study of feasibility of the laparoscopic
approach in axillary sentinel node3-5.
In the laboratory rat, there are studies which theorize the possibility of searching for the SN using patent blue dye as well as
Technetium 99, but no model to date has been characterized for
breast sentinel node.

cat is less than half of that of humans and dogs. However, this
tumor accounts for 17% of neoplasms in female cats. Mammary
neoplasia has been reported to occur in cats from 9 months to
23 years of age, with a mean age of occurrence at 10 to 12 years
of age. One study suggests that the disease occurs at an earlier
age in Siamese cats and the incidence reaches a plateau at
about 9 years of age. Many of the tumors, especially the large,
more invasive neoplasms, adhere to the skin and are ulcerated.
Lymphatic and lymph node invasion is frequently present and
are visible at necropsy.

25

Experimental models of mammary sentinel node biopsy

Mammary glands in animal
When analyzing the animal as a model for breast cancer, the

The lab rat has the advantage, for the SN model, of possessing

notion that the number of mammary glands can vary must be

an evolved lymphatic system. Having chosen the lab rat as the

considered. In the pig, for example, there are usually 8 pairs but

appropriate animal, the choice of the species and the strain to be

some females may have up to 10 pairs. In general, as seen in

used in a carcinogenic study is based on various criteria, inclu-

Table I, the cat has 4 pairs of nipples, dogs have 5 pairs and the

ding susceptibility to tumor induction, incidence of spontaneous

common rat has 6 pairs, table I.

tumor survival, existence of an adequate historical database, and

This variability establishes the importance of the need for solid
knowledge of the anatomo-physiology of the animal in as sufficient detail as to permit correlation to man.
Detailed aspects of the elements of anatomy with relation to breast
tissue in the rat are fundamental. As such, the mammary glands
in the rat are arranged in two separate rows extending from the
cervico-thoracic to the inguinal region. Each chain comprises of six

events in mammary carcinogenesis have utilized the Sprague-Dawley and the Wistar rat13.
These two animals reunite the characteristics previously cited
for a good model. On the one hand, the two are the lab animals
most utilized in chemically induced breast tumor models and on
the other hand both have evolved lymphatic systems.

pairs of glands, figure 1. The nipples are conventionally numbered 1

The Wistar rat has a median life span of 31-33.6 months, begins

to 6 in the cranio-caudal direction; the first 3 pairs are also termed

its reproductive cycle, which lasts nearly a year, between 50 and

thoracic or anterior and the last 3 pairs are abdomino-inguinal. The

60 days of age. In this period, it may have 7-10 gestations with

arrangement of the glands are in two parallel rows, one on each

7-10 foetuses per period. The Sprague-Dawely rat has a relatively

side of the ventral median line, extending from the pectoral to the

similar pattern. It is important for a breast SN model to study

inguinal region. In the rat, each gland is not separate and indepen-

an animal during the age compatible with adulthood and the

dent of the secretory tissue of the adjacent glands.

aspects previously mentioned as important for this choice.

Conditions for a successful model for breast SN

Utilizing patent blue dye in experimental
pathology

A model for breast SN must have certain characteristics. It must
be available, economic and the number of animals must permit
sufficiently robust groups to answer unequivocally to the question
under analysis. The model must also assure conditions of use in
various studies. The consistency of the model must equally be
assured, ascertaining that the investigator is well familiarized with
the techniques to be used as well as the reliability of the results
attributable to the technique itself. Reproducibility is another
factor which the experimental model must ensure. This is related
to the capacity of all investigators obtaining similar results. A
good model for preclinical testing must reproduce the pathology
and behaviour of human tumours, and be highly reproducible
with predictable endpoints11.These are the conditions we seek for
our model.
Choosing the mouse versus the rat as an animal model is also
important. Walker in his description of the lymphatic system
in the common rat points out how it is quite distinct from the
circulatory system. The lympha is transported solely to the heart
(through the venous system), and normally erythrocytes are not
found in the lympha. The walls of the lymphatic nodes are very
thin and consequently any tentative to verify the lymphatic route
with contrast mediums results in frustration12.
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availability. Many studies examining genetic and promotional

This is a time of constant scientific advancement, where noninvasive
in vivo imaging techniques have been developed to reveal metastatic
mammary tumors in experimental systems. Cell lines and transgenic
mice can be engineered to express luminescent or fluorescent markers, permitting the visualization of primary tumor growth and the
formation of metastatic nodes in live animals over time14.
Tumor progression and the actual metastatic mobility of tumor
cells can be detected in live animals by multiphoton microscopy,
positron-enhanced tomography scans, and magnetic ressonance
analysis. Kobayashi could visualize both draining lymph nodes
and lymphatic vessels from normal breast tissue in mice over
time on a 3D display with MRI15.
However, patent blue dye does have advantages over MRI and
other techniques, namely: 1) at the time of excisional biopsy of
the SN for intraoperative localization study, the blue coloured
node obtained assures us that it is the SN under study; 2) An
MRI, for animal study, will not alone ascertain that the node
is metastatic; 3) the use of blue dye is a simple inexpensive
approach for mapping lymphatic drainage patterns; 4) lastly and
above all, the blue dye reproduces the same method used in
humans for the identification of the SN.

Gabriela Valadas et al

Animal

thoracic

abdominal

inguinal

total

Goat, sheep, horse,
guinea pig

0

0

2

2

Cattle

0

0

4

4

Cat

2

2

8

8

Dog

4

2

2 or 4

8 or 10

Mouse

6

0

4

10

Rat

6

2

4

12

Pig

6

6

6

18

Elephants, primates

2

0

0

2

Table I - Number and position of glands normally found in a range of mammals. Male mammals typically have rudimentar mammary
Adapted from M. Cunningham

1. Mechanisms of metastisation and lymphangiogenesis?
2. Which factors influence a successful SNB (including a low false negative rate)?
3. The false negative potential (and future occurrences of axillary metastases)?
4. The differences and the importance of the site of the injection?
5. Successful SNB after neoadjuvant chemotherapy of a previously positive axilla, reduced identification rate and reliability
of a negative SNB?
6. Micro metastases or isolated cell clumps, prognosis?
7. In patients with a positive node, should axillary lymph node dissection be considered at all?
Table II – Seven open questions on sentinel node
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Sentinel node biopsy in the rodent
Despite the multiple questions which emerge from the generalized clinical practice of the SNB, Table II, no experimental model
on breast SN has been characterized up to now in the small
animal (lab rat).
In addition to the observations already mentioned in mice
where any attempt to verify the lymphatic routes with contrast
mediums have not resulted11, Harrell et al was unable to obtain
visible blue dye lymphatic drainage through these regions within
30 min after subcutaneous injection of the flank or back of 5%
Evans Blue, suggesting that lymphatic drainage from these
regions is less efficient than that of the limbs12.
In comparison to Tilney’s description16 of the lymphatic drainage,
more recent studies have found lymphatic drainage patterns
are similar in mice and rats, the inguinal lymph nodes showed
distinct differences in afferent and efferent drainage12.
It is known that the SN can be located in the rat. Oliveira et al

Figure 1 - The mammary glands in the rat are arranged in two separate rows

verified this by injecting a radiopharmaceutical carrying tc99
intra- dermally into the footpad of the rat and was identified in
the lymph nodes in the pre-operative lymphoscintigraphy. Associated with dye blue utilizing the proper method of injection of
patent blue dye, the lymph node retains the radio-pharmaceutical to be detected by intra-operative gamma probe and may be
also dissected without magnification by identifying the sentinel
lymph node17, 18.
Therefore, the sentinel node, which receives lymphatic drainage
from the breast with blue dye as well as with a radiopharmaceutical, can be found in the rat. However, the patterns of drainage
of each of the breast glands pairs and the rate of identification
must be better clarified.

Conclusion
The growth of cellular clusters and metastatic foci at the sentinel
lymph node from local primary tumors represents an important
step in the understanding of the metastatic process, which with
the identification of the SN permits studies of selective events
originating their formation.
However, there can be several drawbacks to the use of rats
as models for breast cancer19. For example, it is said that rat
mammary tumours rarely metastasize20. Could there be fundamental phenomenons in SN which can annul metastization in
the rat? Or could it be that we are not looking in the right place,
that is the SN from the respective territory of the tumors?
The increase in the power of information, which the SNB potentiates with animal models, could identify the dynamics of
metastization in a readily accessible manner without resorting to
sophisticated mediums, heightening the power of vision of the
models at our disposal.
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Pancreatite aguda por hipertrigliceridemia
Hypertrigliceridemia-induced acute pancreatitis
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Homem de 57 anos, obeso, sem antecedentes clínicos rele-

A 57 year old obese male, with no relevant history, presented to

vantes, apresentou-se ao serviço de emergência por quadro

the emergency department with a 12-hour history of epigastric

de dor abdominal com 12 horas de evolução, de localização

pain and vomiting. He had hypertension and abdominal ten-

epigástrica, sem irradiação e acompanhado por vómitos. Ao

derness in the epigastric region with no guarding on physical

exame objetivo verificava-se, à palpação, o desencadear de dor

examination. Initial laboratory findings revealed leukocytosis of 14

abdominal na região epigástrica, bem como uma hipertensão.

× 103/µL, 88,6% neutrophils, c-reactive protein 115.3 mg/L, amy-

Os achados laboratoriais iniciais revelaram leucocitose de 14

lase 819 U/L, with no renal dysfunction, cholestasis or electrolyte

× 103/µL, 88,6% de neutrófilos, proteína c-reativa 115,3 mg /L,

disturbances (including calcium). The serum was hyperlipemic

uma amílase com 819 U/L, sem disfunção renal, colestase ou

(Figure A, arrow) compared to a normal serum. To determine

distúrbios eletrolíticos (incluindo cálcio). O soro era hiperlipidico

triglyceride levels a 1/10 manual dilution was needed and even

(Figura A, seta) comparado a um soro normal. Para determinar

then an astonishing 5076 mg/dL was found. Ecographic evaluation

os níveis de triglicerídeos, uma diluição manual de 1/10 foi ne-

and CT-scan was compatible with edematous pancreatitis (Figure

cessária, e mesmo assim, um surpreendente valor de 5 076 mg/

B). The patient was conservatively managed and was admitted to

dL foi encontrada. A avaliação ecográfica e a tomografia com-

the ICU where an insulin drip was initiated. After an uneventful

putadorizada foram compatíveis com pancreatite edematosa

hospital stay, the patient was discharged with insulin, antihyper-

(Figura B). O paciente foi tratado de forma conservadora com

tensive, and hypolipidemic agents.

internamento na UCI, onde fez insulina ev. Após um internamento sem intercorrências, o paciente recebeu alta com insulina,
agentes anti-hipertensivos e hipolipidemiantes.
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Quisto hidático do apêndice íliocecal
Hydatid cyst of the ileocecal appendix
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Resumo

Abstract

A localização extra-hepática e extra-pulmonar do quisto hidá-

Extra-hepatic and extra-pulmonary hydatid cyst localization is

tico é pouco frequente. Apresentamos o caso de um doente
operado por hipótese diagnóstica de apendicite aguda, com
diagnóstico intra-operatório e confirmação histológica de
quisto hidático do apêndice.
Trata-se duma apresentação e localização raras, com poucos
casos descritos na literatura, e que raramente é considerado no

32

not common. We present the case of a patient operated on for
suspected acute appendicitis but with an intra-operatory diagnosis
with histologic confirmation of hydatid cyst of the appendix.
This is an infrequent presentation and localization of hydatid disease, with few cases reported in literature and is rarely considered
in the differential diagnosis of acute appendicitis in endemic areas

diagnóstico diferencial da apendicite aguda em áreas endémicas.

of the disease.

Palavras Chave:
Hidatidose; quisto hidático; apendicite aguda.

Keywords:
Hydatidosis; hydatid cyst; acute appendicitis.
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Introdução

Caso Clínico

A localização apendicular do quisto hidático é um aconteci-

LAF, 54 anos, sexo masculino, natural do Concelho de Portel

mento raro (0,3% num estudo em população pediátrica da

e residente em Pedrógão, Vidigueira, recorreu ao Serviço de

Estremadura espanhola ), sendo normalmente devida a disse-

Urgência (em 23 de Junho de 1991) por quadro, com 3 dias de

minação peritoneal a partir de origem primária hepática2. Esta

evolução, de dor tipo cólica localizada à FID; associaram-se

localização pode tornar-se sintomática e simular uma apendicite

náuseas e vómitos; não tinha alterações do trânsito intestinal. Ao

aguda, sendo que o diagnóstico final por vezes só é estabelecido

exame físico, destacam-se:

1

no exame histológico.
Apresentamos o caso dum doente que recorreu ao Serviço de
Urgência por quadro sugestivo de apendicite aguda; os achados
intra-operatórios foram sugestivos de quisto hidático apendicular e o exame histológico confirmou essa suspeita. Não haviam
alterações sugestivas de actividade da doença, não se encontraram evidências de lesões noutras localizações e o doente teve
um seguimento sem intercorrências; repetiu reavaliação clínico-analítica e imagiológica 16 anos após a cirurgia, com ausência
de sinais de recidiva.

• temperatura axilar de 37,5ºC e rectal de 38,5ºC;
• abdómen globoso, sem massas palpáveis, doloroso na fossa
ilíaca direita e com sinal de Blumberg duvidoso.

• não apresentava outras alterações.
Ficou algumas horas em observação, mantendo as queixas com
acentuar da leucocitose.
Por hipótese diagnóstica de apendicite aguda foi proposto para
cirurgia. Os achados intra-operatórios (Figs. 1 e 2) sugeriam o
envolvimento do apêndice ileo-cecal por processo quístico hidatídico, o qual não envolvia, aparentemente, outros órgãos.
O exame histológico revelou:
- quisto hidático inactivo com calcificações;
- sinais de peri-apendicite reaccional e congestão vascular.
O doente teve uma evolução pós-operatória sem intercorrências;
não fez tratamento médico da hidatidose.
Não foram identificadas, entretanto, lesões noutros órgãos nem
evidências de doença activa; nos dois anos seguintes, foi reavaliado em Consulta, chegando-se à mesma conclusão, quadro I.
Durante o lapso de tempo que mediou até uma Consulta recente, o doente tem estado clinicamente bem, sem queixas que
pudessem relacionar-se com o quisto hidático ou com a cirurgia
abdominal. Foi, então, reobservado em Consulta Externa em
Jun/2007, verificando-se:

• abdómen indolor, sem massas nem organomegálias palpáveis.
• reavaliação analítica: Quadro II.
• reavaliação imagiológica: Figs. 3 a 5.
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Figura 1 - Quisto hidático do apêndice

Figura 2 - Quisto hidático do apêndice, depois de aberto
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10/Ago/1992
IgE sérica total (U/ml)

19,61

27,72

Negativo

Negativo

Classe 0 nível de IgE específica não
detectável

Classe 0 nível de IgE específica não
detectável

Anticorpo anti-Echinococcus granulosus
RAST Echinococcus granulosus

06/Ago/1993

Quadro I - Serologia

18/Mai/2007
RAST IgE-específica E.g. P2 (kUA/L)

<0.35

Hemaglutinação (valor referência <1.80)

Negativo

Quadro II - Serologia, Mai/2007.

Figura 3 - Tomografia computadorizada, Mai/2007: tórax.

Figura 4 - Tomografia computadorizada, Mai/2007: fígado e baço.

“(…) - com localização subpleural anterior direita, imagem grosseiramente nodular de 2cm, densa,
com calcificações grosseiras, que corresponde provavelmente a lesão residual (granuloma?).“

“(…) - no lobo dto fígado, segmento VI, imagem ovalar 6x4cm, hipodensa,
com captação centrípeta do contraste, tornando-se isodensa nos tomogramas
mais tardios pós contraste ev, aspectos que são sugestivos de corresponder a
hemangioma.”
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Comentário
São escassos os casos descritos na literatura de hidatidose do apêndice ileo-cecal, normalmente diagnosticados após laparotomia por suspeita de apendicite aguda ou (mais
raramente) na sequência de queixas crónicas3. Já é mais frequente a rotura livre peritoneal (complicação eventualmente muito grave, pois pode associar-se a choque anafiláctico) de hidatidose hepática ou hidatidose abdominal extra-hepática (com traumatismo
associado que o doente por vezes não recorda logo de início)4, a qual pode simular
também uma apendicite aguda e justificar cirurgia que, então, esclarece o diagnóstico.
Encontrámos, na pesquisa efectuada, referências a quisto hidático: do apêndice/ meso
apendicular; adjacente ao apêndice e com envolvimento deste pela massa quística5;
apendicite aguda perfurada com penetração num quisto hidático hepático18.
Embora seja uma ocorrência rara, concordamos que, pelo menos a rotura peritoneal livre,
em área endémica, deve considerar-se no diagnóstico diferencial de abdómen agudo,
tendo em conta as condicionantes epidemiológicas de determinado doente. Alguns autores defendem mesmo que, em áreas endémicas, qualquer massa quística, em qualquer
localização, deve considerar-se passível de corresponder a um quisto hidático19.
No caso que descrevemos – e nos que consultámos9-19 -, o diagnóstico foi intra-operatório. O tratamento é cirúrgico, devendo explorar-se a cavidade abdominal para detecção
de eventuais quistos adicionais. Posteriormente, e como se defende para o tratamento
da hidatidose noutras localizações6-8, está indicado o tratamento médico complementar
(albendazol, em esquemas que variam conforme os autores e as épocas)2, 3, 5, bem como a
investigação para exclusão de hidatidose noutras localizações2.
O doente que apresentamos não tinha doença primária identificável no fígado e não
mostrava alterações analíticas. Não ocorreu rotura livre peritoneal do conteúdo do
quisto. Foi apenas submetido a tratamento cirúrgico e não teve recidiva.
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NEWS

Algarve Médico, 2018; 3 (2): 38 - 39

Alunos de Medicina da UAlg vencem maior
competição europeia de Simulação Médica
Guilherme Henriques, André Silva, Carlos Batista, Tiago Cardoso e Francisco Fernandes, alunos do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve (UAlg), sagraram-se vencedores da maior
competição de Simulação Médica europeia organizada pela Society in Europe for Simulation Applied
to Medicine (SESAM), que decorreu no passado dia 28 de junho, em Bilbau.

A competição, que contou com equipas provenientes de diversos pontos do mundo, é considerada um dos maiores
eventos a nível mundial, colocando anualmente à prova a performance de centenas de estudantes de Medicina
na área da Emergência Médica. Na final, que contou com a presença de países como o Reino Unido, a Holanda e a
Turquia, destacaram-se os alunos portugueses da academia algarvia, oferecendo à Europa e ao mundo um pouco da
competência e do talento que se aprende, se ensina e se cultiva em terras lusas.
Esta participação realizou-se no seguimento da vitória da equipa algarvia na II Edição da Competição Portuguesa
de Simulação Médica, organizada no âmbito do Congresso In4Med, um congresso médico-científico que tem como
objetivo promover o interesse pela evolução médica.
Também o Centro Hospitalar Universitário do Algarve esteve em destaque nesta competição, uma vez que os médicos Alexandra Binnie e Pedro Rouxinol são os responsáveis pela instrução de Simulação no Mestrado Integrado de
Medicina da UAlg, que esteve na base da candidatura a este concurso.
Os respetivos alunos tiveram ainda oportunidade de realizar parte do seu estágio a nível hospitalar na Unidade de
Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, sob a tutela de Cristina Granja,
Daniel Nunes, Sílvia Castro, Isabel Pereira e dos médicos da UCIP, onde puderam acumular conhecimentos na área
médica, imprescindíveis para os resultados agora alcançados.

Fonte: CBMR Scienceplatform
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