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Joos Momper (1564-1635), atrib. 
Torre de Babel  Tower of Babel    c. 1600 
Óleo sobre cobre Oil on copper
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa 

E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala (…) 
edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, (…) o 
povo é um, e todos têm uma mesma língua (…) desçamos e confundamos ali 
a sua língua, para que não entenda um a língua do outro.(…) e cessaram de 
edificar a cidade (…) por isso se chamou o seu nome Babel (…)

Gênesis 11:1-9

O mito da torre de Babel, com aparente ancora em Genesis, 
fala-nos de um tempo onde a humanidade teria uma língua 
comum e onde se instalaram diferenças linguísticas que fizeram 
com que deixasse de ser possível todos comunicarem com todos, 
nos vários locais e momentos para onde a civilização ia crescendo.  
Como símbolo dessa confusão instalada com as múltiplas 
linguagens emerge a referida torre de Babel.
Hoje, na era da internet onde Algarve Médico está sediada, esta 
questão da(s) linguagem(s) a utilizar volta a ter total relevo. E a 
percepção da resposta a adoptar molda as opções que a revista 
vai fazendo no seu percurso.
Duas grandes evidencias: nascemos em Portugal, falamos o nosso 
idioma; a língua inglesa na internet dá uma visibilidade praticamente 
universal como linguagem da ciência.
Assim esta evolução na linguagem a adoptar na revista nos artigos 
que publicamos, onde permitimos que sejam os autores a fazerem 
as suas opções, verificamos que o inglês, progressivamente, vai 
fazendo o seu percurso e vem ganhando relevância. E, marca 
desta publicação onde os editores assim sugerem, há autores que 
mantem os seus textos nas duas linguagens. Verificamos esta opção 
como não penalizada e como estas questões estão já refletidas na 
maneira como são aceites publicações em língua original e em inglês, 
por exemplo, para efeitos de citação ou indexação.
Mostra-nos o mito da Torre da Babel que outras formatações 
existirão. Mas a presença bilingue no Algarve Médico, para já, é 
algo que verificamos estar em crescimento. Boas leituras. 

Gabriela Valadas

Now the whole world had one language and a common speech. (…) “Come, 
let us build ourselves a city, with a tower that reaches to the heavens (…) one 
people speaking the same language (…) let us go down and confuse their 
language so they will not understand each other. (…) and they stopped 
building the city (…) 9 That is why it was called Babel (…)

Gênesis 11:1-9

The apparent myth of the Tower of Babel is found in Genesis in the 
Bible. It tells us of a time where humanity had a common language. 
But, as linguistic differences were acquired, the capacity to 
communicate, amongst everyone in the various regions and 
moments in which civilization grew, disappeared. The Tower of 
Babel thus emerged as a symbol of this confusion resulting from the 
multiplicity of languages that were created.
Today, in the age of the Internet, the Internet is home to the Algarve 
Médico and the issue of which language to choose has once again 
become relevant. The insight into answering this question is in the 
adoption of options which will mould this Journal as it makes its 
way forward. 
There are two grand evidences, the Journal was born in Portugal 
where the language spoken is Portuguese and on the Internet, 
science has progressively adopted English as the universal language.
As such, the evolution of the choice of language to adopt for the 
articles to be published in this journal has been left up to the 
authors. Although, we have come to verify that English is the main 
choice as the journal progressively gains relevance, it is also evident 
that as a hallmark of this publication, amidst the suggestion of the 
editors to choose one of the two languages, many authors will 
choose to send the texts in both languages. This bilingual option 
cannot be penalised, as the issue of choosing both languages after a 
matter of reflection, is acceptable for publication and, as an 
example, for citation and indexation.
With the myth of the Tower of Babel, we have the notion that other 
formats may exist. But, a bilingual Algarve Médico for now is 
growing. Good readings.

A Torre de Babel,  
linguagem e as opções contemporâneas
The Tower of Babel, language and contemporary options
Gabriela Valadas
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Ensinar não é, de forma alguma, equivalente a aprender. O objetivo 
final da educação é a obtenção de conhecimento e a sua aplicação 

na vida profissional¹. A dúvida se os programas curriculares 
existentes de facto preparam os estudantes para enfrentar os 
problemas que irão encontrar na sua vida profissional levou à 
procura de inovações nas metodologias de ensino-aprendizagem. 
Eis que surge o problem-based learning (PBL), pela primeira vez 
introduzido e desenvolvido na Faculdade de Medicina da            
Universidade de McMaster nos anos 60 de forma a responder às 
principais críticas do ensino tradicional. A Universidade do Algarve 
foi pioneira na implementação desta metodologia de                    
ensino-aprendizagem em Portugal, com a criação em 2009 do 
Mestrado em Medicina totalmente baseado em PBL.
Segundo Struijker Boudier and Smits², o ensino centrado no 
estudante é provavelmente das melhores reformas estudantis 

desde 1968. Desde então surgiram várias variações do PBL, 
levantando algumas dúvidas sobre o que o constitui efetivamente 
(Fig. 1). Diferentes estilos de PBL fomentam objetivos de          
aprendizagem em graus distintos, tal como nos expõe Barrows³.
O PBL permite estruturar o conhecimento necessário à prática 
clínica, particularmente quando a aprendizagem decorre em 
simulação da atividade profissional. Assim, é facilitado o processo 
de recuperação do conhecimento e sua aplicação na futura vida 
laboral³. 
O PBL permite o desenvolvimento da autoaprendizagem, aptidão 
essencial nos profissionais de saúde. No decorrer da atividade 
profissional surgem frequentemente problemas novos, nunca antes 
conceptualizados no ensino pré-graduado. Para estarem preparados 
nessas situações é essencial saber encontrar a informação mais atual 
e fidedigna para melhor orientar os casos. 

INTERNATO E PÓS-GRADUAÇÃO  
POSTGRADUATE EDUCATION Algarve Médico, 2019; 1 (3):6-9

Teaching is by no means equivalent to learning. The ultimate goal 
of education is to obtain knowledge and its application in           

professional life¹. The question whether existing curricular programs 
prepare students to face the problems they will encounter in their 
work environments has led to innovations in teaching-learning 
methodologies. This is where problem-based learning (PBL) emerges, 
first introduced and developed at McMaster University School of 
Medicine in 1960s, in order to respond to the main criticisms of 
traditional teaching. The University of Algarve was a pioneer in the 
implementation of this teaching-learning methodology in Portugal, 
with the creation in 2009 of the PBL-based Master of Medicine.
According to Struijker Boudier and Smits², student-centered teaching 
is probably one of the best student reforms since 1968. Since then, 
several variations of the PBL have surfaced, raising some doubts 
about what constitutes it (Fig. 1). Different styles of PBL foster 

learning objectives to different degrees, as Barrows³ points out.
Structuring knowledge necessary for clinical practice is facilitated by 
PBL, particularly when learning takes place in simulation of 
professional activity. Thus, the process of knowledge recovery and 
its application in the future workplace is facilitated³.
The PBL allows the development of self-learning, an essential skill 
in health professionals. In the course of professional activity new 
problems often arise, never before conceptualized in undergraduate 
education. To be prepared in these situations it is essential to know 
how to find the most current and reliable information in order to 
better manage these cases. Placing students in the situation where 
they are not given the answers (as in the typical multiple-choice 
question format…) and not even where they should look for 
information, allows them to explore existing resources and develop 
solutions. It’s this new problem-solving skill that is valued in the 
workplace and essential to promote in undergraduate education.
PBL also can stimulate the student. It is the challenge of solving 

Problem-based learning  
no ensino integrado multiprofissional
Problem-based learning  
in multiprofessional integrated teaching
Filipa Rafael1,2 
¹. Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve
². ABC - Algarve Biomedical Center, Portugal 

filiparfl@gmail.com
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Filipa Rafael

Colocar os estudantes na situação em que não lhes são dadas 
previamente as respostas (como no típico formato de questões de 
escolha múltipla…) e nem tão pouco lhes é dado onde devem 
procurar a informação, permite que eles explorem os recursos 
existentes e desenvolvam soluções. É esta resolução de 
problemas novos que é valorizada no local de trabalho e 
essencial promover no ensino pré-graduado.
O PBL tem ainda a capacidade de estimular o estudante. É o 
desafio da resolução do problema e a pertinência do estudo 
naquele caso-problema que motiva a aprendizagem, levando a 
maior procura pelo conhecimento, e facilitando a extração e 
compreensão da matéria3, 4.
Depreende-se que, para o sucesso do PBL, é crucial a modificação 
do papel tradicional do professor¹. É necessária a formação 
diferenciada de tutores de PBL⁵. Estes são docentes com aptidões 
específicas, orientados para a obtenção destes objetivos             
pedagógicos particulares. Surgem estudos que procuram melhorar 
a formação dos tutores, inclusivamente utilizando modelos de 
aprendizagem PBL com os próprios tutores de PBL⁶. O estudo de 
Dolmans, Gijselaers⁷ procurou avaliar as tendências de investigação 
sobre o papel dos tutores de PBL, constatando a necessidade de 
investimento por parte das faculdades para a formação de tutores 
habilitados, com objetivo de um ensino colaborativo, estimulante e 
orientado ao aluno.

the problem and the relevance of the study in that problem case 
that motivates learning, leading to greater demand for knowledge, 
and facilitating the extraction and understanding of the subject3, 4.
It appears that for the success of the PBL, the modification of the 
traditional role of the teacher is crucial¹. Differentiated development 
of PBL tutors is required⁵. These are teachers with specific skills, 
oriented towards the achievement of these particular pedagogical 
objectives. Studies are emerging that seek to improve tutor training, 
including using PBL learning models⁶. The study by Dolmans, 
Gijselaers⁷ sought to assess research trends on the role of PBL tutors, 
noting the need for investment in the training of skilled tutors for 
collaborative, stimulating and learning-oriented teaching. 
From the advantages identified in PBL learning, it is an excellent 
tool in multiprofessional integrated teaching. The study by Eccott, 
Greig⁸ evaluates students’ perspectives on a pilot project for 
interprofessional learning using PBL. It included 24 students from 
various fields (medicine, pharmacy, nursing, physiotherapy and 
occupational therapy) and organized groups with one element of 
each. Students’ attitudes toward teamwork with other professionals have 
improved regarding confidence in the other’s role, communication skills, 
better understanding of roles, self-identification as a team member, 
cooperation and decision making and group efficiency with 

Figura 1- Adaptado de de Goeij¹. Figure 1- Adapted from de Goeij¹.
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Pelas vantagens identificadas na aprendizagem PBL se infere que 
seja uma excelente ferramenta no ensino integrado                    
multiprofissional. O estudo de Eccott, Greig⁸ avalia as perspetivas 
dos estudantes num projeto-piloto de aprendizagem                     
interprofissional que utilizou PBL. Incluiu 24 estudantes de várias 
áreas (medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e terapia 
ocupacional) tendo organizado grupos com um elemento de cada. 
As atitudes dos alunos em relação ao trabalho em equipa com os 
restantes profissionais melhoraram no que diz respeito à confiança 
no papel do outro, na sua capacidade de comunicação, na melhor 
compreensão dos papéis, na identificação do próprio como 
membro da equipa, na cooperação e na tomada de decisão e na 
eficiência do grupo com conflito mínimo. Nango and Tanaka⁹ 
tinham já chegado a conclusões semelhantes com estudantes de 
farmácia, enfermagem e medicina.
Também na aprendizagem pós-graduada, na dinâmica entre 
especialidades médicas, o PBL poderá ter um papel. Uma            
publicação de 200910 apresenta um programa de formação para 
médicos internos da especialidade de medicina interna e de 
ginecologia obstetrícia com base em PBL. O seu objetivo foi 
desenvolver um currículo comum às duas especialidades, recorrendo ao 
PBL para um ensino mais próximo da realidade clínica e fomentando o 
diálogo entre as duas especialidades. Os autores propõem um PBL 
adaptado ao ensino do internato, tentando ultrapassar o problema 
das frequentes ausências dos formandos, o pouco tempo disponível 
para formação e os diferentes níveis de conhecimento dos internos. 
Para tal propõem alterações ao modelo clássico, com a implemen-

tação de uma sessão única por tema, em que os objetivos do caso 
são divulgados na semana anterior e o formando escolhe um dos 
temas para estudar aprofundadamente e levar ao grupo para 
debate (esquema de aprendizagem cooperativa tipo puzzle de 
informação).                                                           

minimal conflict. Nango and Tanaka⁹ had already reached 
similar conclusions with pharmacy, nursing and medical 
students.
Also, in postgraduate learning, in the dynamics between medical 
specialties, the PBL may play a role. A 2009 publication10 presents a 
training program for PBL-based internal medicine and obstetrics 
and gynaecology. Its aim was to develop a curriculum common to 
both specialties, using PBL to simulate the clinical setting and foster 
dialogue between the two specialties. The authors propose a PBL 
adapted to residency training, trying to overcome the frequent 
absence of the trainees, the little time available for training and the 
different levels of knowledge of the interns. To this end, they propose 
changes to the classical model, with the implementation of a single 
session per theme, in which the objectives of the case are disclosed 

in the previous week and the student chooses one of the topics to 
study in depth and debate with the group (like information puzzle 
as an cooperative learning scheme). In this model the tutor is 
allowed to give some answers, especially in the absence of one of 
the trainees. The facilitator will then prevent the intern from just 
stating the subject by having him or her apply the new knowledge 
to the presenting case together with the group. The authors mention 
that the thematic discussions were enriched by the presence of both 
specialties and that this effort could even culminate in the creation 
of a clinic that would guide patients in a cooperative way.
It would be interesting to approach the teaching and learning of 
health professionals in a collaborative way, particularly in cases that 
require the cooperation of multidisciplinary teams. One possibility is 

the creation of joint training at pre and postgraduate level, which 
favours this integration of disciplines and professionals in the work 
context. An example of this interprofessional learning effort emerges 
in Brazil as part of ecology teaching11. This author proposes the use 
of PBL in an ecology discipline in the joint training of engineers, 
architects, social science professionals, managers and public health 
professionals; in order to foster a more conscious debate of these 
themes among all professionals involved.
This concept of PBL in multidisciplinary education seems to be the 
future, contributing to the development of generic skills among 
future professionals, such as multidisciplinary work, critical capacity 
and social skills12. This multiprofessional approach begins to emerge 
in several areas. It will be interesting to continue with these trends 
and apply them to health sciences in all its aspects, including all 
professionals in these fields.

Problem-based learning no ensino integrado multiprofissional 
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Filipa Rafael

Neste modelo é permitido ao tutor dar algumas respostas, 
principalmente no caso da ausência de um dos formandos. O 
facilitador irá então evitar que o interno debite matéria, levando-o a 
aplicar o novo conhecimento ao caso apresentando, em conjunto 
com o grupo. Os autores referem que as discussões temáticas 
foram enriquecidas pela presença das duas especialidades e que 
este esforço poderia inclusivamente culminar na criação de uma 
clínica que orientasse estes doentes de forma cooperativa.
Seria interessante a abordagem do ensino-aprendizagem de 
profissionais de saúde de forma colaborativa, particularmente em 
casos que exigem a cooperação de equipas multidisciplinares. Uma 
possibilidade é a criação de formações conjuntas a nível pré e 
pós-graduado, que favoreça essa integração de disciplinas e de 
profissionais no contexto laboral.  Um exemplo deste esforço de 
aprendizagem interprofissional surge no Brasil, no âmbito do 
ensino da Ecologia11. Este autor propõe a utilização de PBL numa 
disciplina de ecologia na formação conjunta de engenheiros, 
arquitetos, profissionais das ciências sociais, gestores e profissionais 
de saúde pública; de forma a fomentar um debate mais consciente 
destas temáticas entre todos os profissionais envolvidos.
Este conceito de PBL no ensino multiprofissional parece ser o 
futuro, contribuindo para o desenvolvimento de competências 
genéricas entre futuros profissionais, como o trabalho                 
multidisciplinar, a capacidade crítica e as aptidões sociais12.          
Esta abordagem multiprofissional começa a surgir em várias áreas. 
Será interessante prosseguir com estas tendências e aplicar às 
ciências da saúde, em todas as suas vertentes, incluindo todos os 

profissionais dessas áreas
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Resumo

O trigo é um dos cereais mais consumidos no Mundo e uma das 
principais fontes de glúten na alimentação, juntamente com o 
centeio e a cevada. Pensa-se que o advento da agricultura há cerca 
de 10 000 anos tenha constituído um desafio evolutivo que criou as 
condições para o desenvolvimento de doenças relacionadas com o 
glúten: doença celíaca, alergia ao trigo, ataxia provocada pelo 
glúten e dermatite herpetiforme. Em 2012 este conjunto de doenças 
foi ampliado por forma a incluir a sensibilidade ao glúten não 
celíaca (SGNC), uma entidade já conhecida desde os anos 80 mas 
pouco estudada até então. A SGNC tem uma prevalência estimada 
na população de pouco mais de 1% e pode apresentar-se tanto em 
adultos como em crianças. A sensibilidade ao glúten não celíaca na 
idade pediátrica caracteriza-se por um quadro clínico de sinais ou 
sintomas do foro intestinal, tais como distensão abdominal, dor 
epigástrica diurna, diarreia ou obstipação, náusea, refluxo           
gastro-esofágico e estomatite aftosa, ou extraintestinais, tais como 
fadiga, cefaleia, dor musculo-esquelética, parestesias nos membros, 
dificuldades de concentração, ansiedade, irritabilidade, depressão e 
dermatite. Sabe-se ainda que mais de um terço dos casos de 
síndrome do intestino irritável apresenta concomitantemente sinais 
de SGNC. O diagnóstico da SGNC é atualmente feito através dos 
critérios de Salerno: apresentação de sintomatologia secundária ao 
consumo de glúten com serologia negativa para doença celíaca e 
rastreio negativo para a alergia ao trigo. Para confirmação é 
necessária a realização de um estudo cego placebo controlado 
após um período de dieta sem glúten. A dieta com evicção total de 
glúten é a única modalidade de tratamento disponível e necessita 
de acompanhamento nutricional especializado para evitar 
carências nutricionais e contaminações cruzadas. As linhas de 
investigação atuais prendem-se com o estudo dos mecanismos 
fisiopatológicos envolvidos e com a descoberta de marcadores 
serológicos específicos.
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Abstract

Wheat is one of the cereals most consumed in the world a main 
source of gluten in diets together with rye and barley. The 
introduction of agriculture 10,000 years ago is thought to have 
been an evolutionary challenge that precipitated the development 
of gluten-related diseases: celiac disease, wheat allergy, gluten 
ataxia and herpetiform dermatitis. In 2012, this set of diseases was 
expanded to include sensitivity to non-celiac gluten (SGNC), an 
entity known since the 1980s but little studied up to naw. SGNC 
has an estimated prevalence in the population of just over 1% and 
can occur in both adults and children. Sensitivity to non-celiac 
gluten in the pediatric age group is characterized by a clinical 
picture of gastro-intestinal and extra-intestinal symptoms, such as 
abdominal swelling, daytime epigastric abdominal pain, diarrhea 
or constipation, nausea, gastroesophageal reflux, aphthous 
stomatitis, fatigue, headache, musculoskeletal pain, numbness in 
the arms, difficulty concentrating, dermatitis, anxiety or irritability 
and depression. It is also known that more than a third of the cases 
of irritable bowel syndrome have an overlapping SGNC. The 
diagnosis of SGNC is currently made using the Salerno criteria: the 
presentation of suggestive symptoms associated with gluten 
consumption, a negative serology for celiac disease and negative 
screening for wheat allergy should be considered suspicious and 
followed by a blind placebo trial with controlled and standardized 
gluten. The strict gluten-free diet is the only treatment modality avail-
able and requires specialized nutritional monitoring to avoid 
nutritional deficiencies and cross-contamination. The current lines of 
investigation concern the study of the pathophysiological mechanisms 
involved and the discovery of specific serological markers.

Keywords:  
Non-celiac gluten sensitivity, pediatrics. 
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Introdução  

O trigo, o milho e o arroz são os cereais 
mais consumidos a nível mundial. O trigo 
tem mais de 15000 cultivares no mundo e 
a maioria da produção de trigo destina-se 
ao fabrico de produtos processados para 
consumo e aditivos para as indústrias 
alimentar e médica (glúten, amido de 
trigo, dextrose). O glúten é o principal 
complexo proteico e estrutural do trigo, 
centeio e cevada e a fração tóxica do 
glúten inclui proteínas monoméricas 
(gliadinas) e agregados proteicos 
(gluteninas). Pensa-se que a introdução de 
cereais com o advento da agricultura há 
cerca de 10 000 anos terá constituído um 
desafio evolutivo que criou as condições 
para o desenvolvimento das doenças 
relacionadas com o glúten. As mais 
conhecidas são as mediadas pelo sistema 
imune adaptativo: a alergia ao trigo e a 
doença celíaca (DC). Em ambas as 
condições a reação ao glúten é mediada 
pela ativação de linfócitos T na mucosa 
gastrointestinal. No entanto, ao passo que 
na alergia ao trigo ocorre ativação de 
mastócitos e basófilos pela ligação cruzada 

Abreviaturas: 
AGA: Anticorpo antigliadina; 
DC: doença celíaca; 
DGP: péptido de gliadina diamidado;      
DSG: dieta sem glúten; 
FODMAP: mono-, di- e oligossacáridos e 
polióis fermantáveis; 
GI: gastrointestinal; 
ITA: inibidores de tripsina e amilase; 
LIE: linfócitos intraepiteliais 
RR: risco relativo; 
SGNC: sensibilidade ao glúten não celíaca; 
SII: síndrome do intestino irritável; 
TEA: transtornos do espetro do autismo; 
TG: transglutaminase.

de IgE a epitopos constituídos por 
sequências peptídicas repetidas na 
superfície do glúten, na DC ocorre 
formação de autoanticorpos contra a 
transglutaminase e o endomísio, entre 
outros, que podem ser detetados no soro. 
Além destas duas entidades, existem ainda 
pacientes que não apresentam evidência 
serológica de alergia ou autoimunidade 
mas que reagem à ingestão de glúten com 
sintomas intestinais ou extraintestinais e 
que melhoram com uma dieta sem glúten. 
Esta entidade, já identificada na literatura 
médica desde 1980, é atualmente 
denominada sensibilidade ao glúten não 
celíaca e é à sua caracterização que este 
trabalho de revisão se dedica. As outras 
doenças atualmente incluídas no espetro 
das doenças causadas pelo glúten são a 
ataxia causada pelo glúten e a dermatite 
herpetiforme (Fig.1)1,2,3,4,5.
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Objetivos e Métodos 

O principal objetivo do presente trabalho 
de revisão foi a apresentação de uma 
entidade clínica de reconhecimento recente 
que vem complementar o espectro clínico 
das doenças associadas ao glúten e ao 
trigo. O foco do estudo na população 
pediátrica deve-se ao facto de a prevalência 
da sensibilidade ao glúten não celíaca ser 
comparável à da doença celíaca e de a sua 
apresentação clínica nesta faixa etária ser 
ainda pouco conhecida.
A seleção de artigos foi realizada através 
da pesquisa de palavras-chave e termos 
MeSH na base de dados PubMed. Os 
termos pesquisados foram “non celiac 
gluten sensitivity” (ou “non-celiac gluten 
sensitivity”) associados a “infant”, “child”, 

“children”, “adolescent”, “pediatric” e 
“pediatrics”. A pesquisa com termos MeSH 
“infant”, “child”, “adolescent” e “pediatrics” 
associado a “non celiac gluten sensitivity” 
(para a qual não existe classificação MeSH) 
revelou menos artigos que os incluídos 
nas pesquisas anteriores.
Adicionalmente foram pesquisadas várias 
bases de dados com outros motores de busca 
para pesquisa de artigos potencialmente 
relevantes para a contextualização do trabalho: 
EBSCOHost (b-on) e Google Scholar. Não 
foram encontrados artigos adicionais relativos 
à SGNC em crianças e não foram encontrados 
artigos referentes à SGNC publicados em 
Portugal ou por autores portugueses.

A exclusão de artigos teve como base a 
falta de fundamentação ou erros no 
desenho do estudo, nomeadamente:
• Os dois primeiros artigos excluídos no 
screening6,7 foram-no por serem exclusivos 
da DC;
• Os 13 artigos de revisão foram excluídos 
por não adicionarem informação relevante;
• No caso da hipótese⁸, o motivo foi a falta 
de bases sólidas e a ausência de interesse 
no quadro da presente revisão;
• No caso dos inquéritos e estudos 
qualitativos9,10,11,12,13, a falta de critérios 
objetivos de diagnóstico e de interesse 
dos estudos para o presente trabalho;
• No caso do estudo caso-controlo14, a 
falta de critérios objetivos de diagnóstico 
(pacientes autoidentificados como SGNC 
ainda sem diagnóstico formal).

Figura 1 - Doenças associadas ao glúten de acordo com o mecanismo imunológico. ATIE: Anafilaxia 
ao trigo induzida pelo exercício.
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Resultados 

1. Etiologia
A DC resulta de uma combinação de 
respostas imunológicas subsequentes a 
uma exposição intestinal à gliadina 
(prolamina do glúten presente no trigo, 
centeio e cevada) em indivíduos suscetíveis 
geneticamente (90 a 95% dos quais 
HLA-DQ2 e 5 a 10% DQ8). No caso da 
SGNC ainda não estão esclarecidas quais 
as proteínas do trigo/centeio/cevada estão 
envolvidas na reação imune, mas pelo que 
se sabe dos estudos, existe formação de 
anticorpos IgG contra a gliadina em 50% 
dos casos15 e há interação dos inibidores 
da tripsina e amílase com TRL-4 dos 
linfócitos, macrófagos e células dendríticas 
intestinais de pacientes com SGNC16.  

Fatores genéticos
Num estudo multicentro com 305 pacientes 
adultos e pediátricos, apenas 25 e 8% 
apresentavam HLA-DQ2 e HLA-DQ8, 
respetivamente, uma proporção que não 
permitiu estabelecer associação da SGNC 
com estes genótipos. No entanto 18% dos 
pacientes tinham um parente de primeiro ou 
segundo grau com DC e 14% apresentava 
uma ou mais doenças auto-imunes, sendo 
as mais frequentes a tiroidite auto-imune, a 
doença de Graves e a psoríase17.  Num 
estudo de 2018 com 28 crianças selecionadas 
para ensaio duplamente cego, das 11 
crianças diagnosticadas com SGNC 72% eram 
positivas para DQ2 ou DQ818. Noutro estudo 
em idade pediátrica em 2017 com 11 casos 
36% eram positivos para DQ2 ou DQ819.  
Serão necessários mais estudos para 

verificar se existe alguma associação entre 
os marcadores genéticos para DC e a 
SGNC e eventualmente descobrir novos 
marcadores associados.

Mimetismo molecular, intolerância 
alimentar e infeções gastrintestinais
Muitas patologias autoimunes e doenças 
crónicas têm sido associadas à reação 
imune a alimentos tais como o leite e o 
glúten, por mecanismos de mimetismo 
molecular em que as sequências dos 
péptidos alimentares são semelhantes às 
de moléculas humanas. Esta semelhança 
pode gerar reatividade cruzada de 
anticorpos produzidos contra os alimentos, 

Figura 2 - Metodologia utilizada na seleção de artigos: identificação, screening, 
avaliação de elegibilidade e inclusão.
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como anticorpos contra a glicoproteína da 
mielina oligodendrocitária no caso da 
esclerose múltipla, contra o tecido dos 
ilhéus de Langherans no caso da diabetes 
tipo 1 ou contra a aquaporina-4 humana, 
provocando neuromielite óptica20. Outro 
exemplo é a cirrose biliar primária 
associada à DC, em que complexos 
alimentares e bacterianos associados à TG2 
passam a barreira intestinal e apresentam 
mimetismo molecular com o componente 
E2 da piruvato-desidrogenase. Formam-se 
assim anticorpos contra os complexos de 
TG2 que atravessaram a barreira intestinal, 
conhecidos como anticorpos                      
antimitocondriais. A ligação destes 
anticorpos à piruvato desidrogenase lesa as 
células dos canalículos biliares, o que está 
na génese da cirrose biliar21. A nefropatia 
por IgA é mais uma patologia exacerbada 
pelo glúten, que em ratinhos humanizados 
se inicia com a ligação entre a gliadina e o 
receptor CD89 solúvel, levando os autores 
a recomendar uma DSG para pacientes 
com esta patologia22. Curiosamente, e 
apesar das controvérsias acerca do papel 
do glúten na nefropatia por IgA prévias a 
esta publicação, já em 1986 era sugerida 
uma dieta sem glúten a pacientes com 
nefropatia IgA primária23. Mecanismos 
semelhantes parecem ocorrer nos casos 
de ataxia, psicose e neuropatia induzidas 
pelo glúten através da produção de  IgG 
anti-TG6 em pacientes não celíacos, 
enquanto anticorpos anti-TG3 são 
depositados na pele de pacientes com 
SGNC com dermatite.
O papel das infeções gastrointestinais na 
génese da DC ou da SGNC é ainda 
controverso. Até ao momento não se 
conseguiu estabelecer uma relação causal 
entre infeções virais ou parasitárias e o 
desenvolvimento destas patologias24.    

Um estudo prospetivo nacional norueguês 
mostra um aumento do risco de incidência 
de acordo com o número de infeções até 
aos 18 meses de idade mas também não 
estabelece relações causais25. É possível 
que a ocorrer esta associação os mecanismos 
envolvidos sejam de mimetismo molecular 
entre epitopos virais e epitopos presentes nas 
proteínas do trigo.

Alterações nos cultivares de trigo nas 
dietas modernas
O aumento da incidência das patologias 
associadas ao glúten tem aumentado 
significativamente nos últimos 50 anos e as 
hipóteses propostas envolvem não apenas 
o aumento do consumo de trigo per capita 
(e maior exposição a moléculas antigénicas) 
mas sobretudo a modificação dos cultivares 
utilizados26 e o processamento a que o 
grão é submetido27. Os cultivares modernos 
de trigo anão hexaplóide apresentam maior 
força de glúten (trabalho de deformação da 
massa que indica o potencial de panificação)28 
e maior atividade de ITA27. Um estudo 
caso-controlo italiano avaliou a secreção da 
citoquina pró-inflamatória CXCL10 após 
exposição a proteínas do trigo em células 
mononucleadas do sangue periférico 
extraídas de um grupo de crianças com 
SGNC (n=11, após 2 semanas de exposição 
a glúten) e comparou-a com a de um 
grupo de crianças com DC (n=18, em DSG) 
e um grupo controlo (n=16), emparelhadas 
para idade e sexo. A secreção de CXCL10 
era significativamente mais elevada nas 
células mononucleadas de crianças com 
SGNC expostas às proteínas do trigo 
(gluteninas e gliadinas) do que aquelas 
expostas às proteínas do arroz (controlo). 

E nas 3 variedades de trigo testadas, a 
produção da citoquina era significativamente 
mais elevada na exposição à variedade de 
trigo moderna do que às variedades 
ancestrais. Já no grupo de crianças com DC 
a secreção da citoquina era mais elevada 
para as proteínas do trigo do que para as do 
arroz, mas sem diferenças significativas 
entre as variedades de trigo. No grupo 
controlo não houve aumento significativo 
da produção citoquinas após exposição às 
proteínas do trigo19. Este estudo mostra que 
as prolaminas do trigo exercem uma ação 
proinflamatória tanto na SGNC como na DC. 
As diferenças entre cultivares de trigo 
podem não ter sido observadas na DC 
devido à metodologia do estudo,               
nomeadamente o facto de as crianças com 
DC estarem em remissão por fazerem DSG.

2. Epidemiologia
O primeiro estudo prospetivo multicêntri-
co de pacientes suspeitos de NCGS 
publicado em 2014 revelou dados 
interessantes acerca da epidemiologia 
desta patologia. Foram seguidos 486 
pacientes de 38 centros hospitalares 
italianos, incluindo 4 centros pediátricos, 
durante um ano. O estudo veio confirmar 
que a incidência é superior em mulheres 
(5,4:1), que pode ocorrer em qualquer 
idade mas é mais comum na idade adulta 
com maior incidência na quarta década de 
vida. A prevalência estimada na população 
será superior a 1%, pois o rácio de 
diagnóstico de SGNC/DC é de 1,15:1. 
Existem no entanto diferenças entre a 
população pediátrica e a adulta: o rácio de 
diagnóstico SGNC/DC em crianças foi de 
0,3:1 e em adultos de 1,25:117. Não existem 
ainda estudos de prevalência para a SGNC 
em larga escala, baseando-se a maioria 
dos autores em estimativas. No entanto, e 
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tal como para a DC, suspeita-se que estas 
patologias estejam subdiagnosticadas na 
população em geral.

3. Fisiopatologia
Na SGNC, e apesar de haver um crescente 
número de estudos publicados, os 
mecanismos fisiopatológicos ainda não 
são conhecidos na sua totalidade. Parece 
haver uma alteração da permeabilidade 
intestinal associada a uma ativação do 
sistema imunitário inato e adaptativo em 
resposta ao contacto com as proteínas do 
trigo, cevada ou centeio: as prolaminas 
(gluteninas e gliadinas) e/ou os inibidores 
da tripsina e amilase. No entanto, e ao 
contrário da DC, as alterações na mucosa 
intestinal estão ausentes ou são ligeiras.

Alterações na permeabilidade intestinal 
em resposta à gliadina
Um estudo caso-controlo ex-vivo em 
explantes da mucosa intestinal de 
pacientes adultos com DC ativa (n=6, 10g 
glúten/dia >=2meses), DC em remissão 
(n=6, DSG >=12meses), SGNC (n=6, 10g 
glúten/dia >=2meses) e controlos (n=5, 
dieta normal com glúten, dispépticos sem 
alterações na mucosa) mostrou que em 
todos os grupos a exposição à gliadina 
aumentava significativamente                        
a permeabilidade da mucosa.

O aumento da permeabilidade era 
equivalente nos casos de DC com doença 
ativa e nos doentes com SGNC e em ambos 
ocorria um aumento de permeabilidade 
superior ao da DC em remissão e dos 
controlos. Foi observado um aumento na 
produção de IL-10 na membrana 
basolateral dos controlos, que não ocorreu 
nos outros grupos e que pode estar ligado 
a uma menor permeabilidade da mucosa. 
Apesar das limitações do estudo devido ao 
baixo número de indivíduos, à ausência de 
ensaio cego e à possibilidade de os 
controlos poderem ter DII ou SGNC, 
pode-se concluir que existe uma alteração 
da função da barreira intestinal tanto na 
DC ativa como na SGNC 29. 

Papel da imunidade inata e adquirida
Estudos de 2011 e 2012 indicam a presença 
de ativação de componentes da imunidade 
inata e adaptativa intestinais na fisiopatologia 
da SGNC. O papel da imunidade inata foi 
demonstrado com a observação do 
aumento de expressão de claudina-4 e 
TLR2 em biópsias intestinais após exposição 
ao glúten em doentes com SGNC, mas não 
em doentes com DC (30), assim como 
aumento da produção de TNF e IL-8 via 
ativação do TLR-4 após exposição a ITA nos 
doentes com SGNC16. Um estudo mais 
recente em biópsias intestinais de pacientes 
com SGNC, DC e controlos mostrou uma 
ativação da imunidade adaptativa tanto na 
DC como na SGNC, com aumento da 
produção de IFN-γ em ambos os grupos 
face ao grupo controlo e com uma 
densidade de linfócitos intraepiteliais 
(LIE) na SGNC inferior à de pacientes 
com DC controlada31.

Alterações histopatológicas
As características histológicas da mucosa 
intestinal na SGNC diferem significativamente 
das apresentadas na DC. A histologia 
duodenal na SGNC é geralmente normal 
(Marsh 0, <25LIE CD3+/100 enterócitos) 
com alguns pacientes a apresentar ligeira 
inflamação da mucosa devido a infiltração 
linfocitária (Marsh 1, 25-50/100). Esta   
apresentação difere claramente daquela 
observada na DC ativa, que se apresenta 
com infiltração marcada de linfócitos 
CD3+, atrofia vilositária parcial ou 
subtotal e hiperplasia das criptas (Marsh 2 
ou 3) e maior número de linfócitos T-γδ 
intraepiteliais32. Num estudo prospectivo 
multicentro italiano a proporção de 
pacientes com SGNC (n=302) com Marsh 
0 era de 69% e de Marsh 1 era de 31%17.

Alterações serológicas
As alterações serológicas relativas à 
resposta imunitária à gliadina nos pacientes 
pediátricos com SGNC são a deteção de 
anticorpos IgG AGA (25%), IgA AGA (6%), 
IgG DGP (6%) e IgA DGP (5%). Outras 
alterações encontradas a nível laboratorial 
são os níveis baixos de ferritina (23%), ácido 
fólico (5%) e vitamina D (11%)17.

4. Apresentação clínica
4.1. Quadros gastrointestinais
Os quadros gastrointestinais são a 
apresentação mais frequentemente 
descrita em crianças.  Num estudo italiano 
realizado entre 2012 e 2014 onde foram 
seguidas onze crianças com SGNC, 
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9 rapazes e 2 raparigas com idades entre 
os 3 e os 16 anos (média 12,8 anos), todos 
os pacientes apresentavam um ou mais 
sintomas gastrointestinais após exposição 
ao glúten: distensão abdominal, dor 
epigástrica diurna, diarreia ou obstipação, 
náusea, refluxo gastroesofágico e 
estomatite aftosa. Adicionalmente alguns 
pacientes apresentavam também um ou 
mais sintomas extraintestinais: fadiga, 
cefaleia, dor musculo-esquelética, 
parestesias nos membros, dificuldades de 
concentração, ansiedade, irritabilidade, 
depressão e dermatite. Os sintomas 
precederam o diagnóstico em 6 meses a 3 
anos (1 ano em média) e estavam 
associados à ingestão de alimentos com 
glúten. Todas as crianças apresentavam 
um crescimento estatoponderal normal.   
O aparecimento dos sintomas após 
reintrodução do glúten na alimentação 
ocorre a partir das 12h, aumenta até às 
36h pós-exposição e desaparece 6 a 24h 
após a evicção de glúten. Relativamente 
aos achados serológicos e histopatológicos, 
todos os pacientes eram negativos para 
marcadores inflamatórios e de DC, apenas 2 
eram positivos para IgG AGA, 4 para DQ2/
DQ8 e apenas 1 tinha alterações na mucosa 
(Marsh 1, infiltração linfócitária >25/100)19.
Num ensaio randomizado controlado 
italiano que decorreu entre 2013 e 2016 
foram seguidas 28 crianças, das quais 11 
(4 rapazes e 7 raparigas, idade 11,5±3,8 
anos) foram diagnosticadas como SGNC 
de acordo com os critérios de Salerno e 

nestas os sintomas mais comuns eram a 
fadiga (85%), dor abdominal (78%), 
cefaleia (71%) e dor articular ou muscular 
(57%). Os investigadores observaram que 
estes sintomas estavam associados à 
ingestão de glúten e que ocorria um 
aumento significativo da fadiga (p<0,001) 
aquando da ingestão de glúten, tanto em 
ensaio aberto como em ensaio cego18.

4.2. Quadros neurológicos
 
Ataxia e neuropatia provocadas pelo glúten
A ataxia provocada pelo glúten geralmente 
apresenta-se como ataxia cerebelar pura 
com início insidioso por volta dos 52 anos. 
Menos de 10% dos pacientes apresentam 
sintomas gastrointestinais, embora 40% 
apresentem enteropatia e anticorpos IgA 
anti-TG2 que permitem identificar a DC33. 
Em 2013 foi identificado um marcador 
serológico mais específico, os anticorpos 
anti-TG6. Estes anticorpos estão presentes 
em 73% dos casos de ataxia AGA positivos 
e em 32% dos casos de ataxia idiopática 
esporádica negativos para marcadores 
serológicos de DC. Neste estudo a DSG 
revelou-se eficaz na melhoria dos sintomas 
e levou à diminuição ou desaparecimento 
dos anticorpos anti-TG634. A neuropatia por 
glúten tende a instalar-se por volta dos 60 
anos, com predominância em homens 
(75%) e sem que haja deficiência de 
vitamina B12. À semelhança da ataxia, 50% 
de todos os pacientes apresentam 
anticorpos anti-TG6 e 60 a 67% dos 
pacientes com SGNC apresentam os 
mesmos anticorpos35.
Embora a ataxia e a neuropatia estejam 
descritas geralmente em pacientes mais 

velhos ou em conjunção com a DC, estes 
estudos vêm mostrar que devemos 
considerar estas patologias em crianças na 
ausência de marcadores para DC e no 
contexto de SGNC.

Psicose provocada pelo glúten
Em 2015 é descrito em Itália um caso 
clínico de psicose numa adolescente de 14 
anos diagnosticada com SGNC. A paciente 
apresentou alucinações complexas, perda 
de peso (5%) e sintomatologia gastroin-
testinal (obstipação severa e distensão 
abdominal), na ausência de marcadores 
serológicos para doença autoimune e DC 
(embora não tenham sido testados os 
anticorpos anti-TG6 e TG3). Apresentou 
várias crises de Maio de 2012 a Novembro 
de 2013, com internamentos psiquiátricos 
e sem resposta a antipsicóticos.              
Em Novembro de 2013 iniciou DSG e 
apresentou regressão completa da              
sintomatologia neurológica e gastrointestinal, 
voltando a exibir sintomatologia cerca de 4h 
após a ingestão inadvertida de glúten com 
resolução 2 a 3 dias depois. Foi então 
submetida teste de exposição a glúten pela 
gastroenterologia e foi confirmado o 
diagnóstico de SGNC36.

Epilepsia refratária
Em crianças epiléticas com DC sintomática ou 
oculta a DSG melhora o controlo das crises, 
podendo mesmo obviar a necessidade de 
antiepiléticos37,38. Um estudo epidemiológico 
com mais de 2 milhões de pessoas realizados 
nos EUA mostra que a epilepsia se encontra 
associada a doenças autoimunes em 17,5% 
dos casos. Em crianças com doença 
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autoimune o risco (odds ratio) de ter 
epilepsia é 5,2 vezes superior ao de 
crianças que não as têm39. Não há estudos 
epidemiológicos que consubstanciem esta 
associação na SGNC, mas em 2015 foi 
descrito por autores italianos um caso de 
epilepsia refratária numa criança de 2 anos 
que progrediu com atraso na linguagem, 
descoordenação motora, comportamento 
agressivo, irritabilidade e problemas de 
socialização apesar da medicação com 
sucessivas combinações de antiepiléticos. 
A criança apenas apresentava algumas 
alergias alimentares e aftas na boca 
quando iniciou o tratamento com 
antiepiléticos, o que levou os autores a 
suspeitar de SGNC e iniciar DSG devido à 
ausência de resposta à medicação. Ao fim 
de 2 semanas de DSG a frequência e 
intensidade das convulsões diminuíram, 
houve melhoria na linguagem e social-
ização e diminuição dos comportamentos 
agressivos. Entre os 6 e os 9 meses de 
DSG foi descontinuada a medicação, dada 
a normalização clínica. Após 2 anos e 9 
meses do início da DSG a criança 
mantinha-se livre de crises epiléticas e o 
EEG estava normal. A criança foi             
extensivamente estudada do ponto de 
vista clínico e serológico mas os pais não 
permitiram a realização da prova de 
provocação  com glúten para confirmação 
da SGNC40.
É possível que vários outros quadros 
neurológicos possam ter na sua génese uma 
reação imunológica ao glúten, como alguns 
casos de transtorno obsessivo-compulsivo41 
ou de autismo42,43,44. Um estudo polaco em 
77 crianças com TEA revelou que 5,2% 
tinham anticorpos anti-TG6 e 27,3% 
tinham IgG AGA, podendo estas crianças 
constituir um subgrupo com SGNC 
passível de intervenção com DSG45.

4.3. Manifestações cutâneas
 
Dermatite
Embora a dermatite herpetiforme seja 
amplamente reconhecida no contexto da DC, 
o marcador cutâneo é o anticorpo anti-TG3 e 
nem sempre está associada a DC46. Um 
estudo italiano com 17 pacientes com idades 
entre 5 e 69 anos diagnosticados com SGNC 
de acordo com os critérios de Salerno47, onde 
estavam incluídos 4 pacientes pediátricos do 
sexo feminino, procurou caracterizar as lesões 
dermatológicas apresentadas. A nível 
morfológico a maioria das lesões eram 
papulo-vesiculares, eritematosas e                
extremamente pruriginosas, semelhantes a 
eczema subagudo ou dermatite                  
herpetiforme. Alguns pacientes apresentavam 
lesões hiperqueratóticas descamativas sobre 
lesões eritematosas infiltrativas com 
escoriações, semelhantes às lesões de psoríase 
crónica. As lesões encontravam-se distribuídas 
pelas superfícies extensoras dos membros 
(94% nos cotovelos, 59% nos joelhos), 
nádegas (29%), peito (18%), pescoço (18%), 
palma e dorso da mão, face extensora do 
membro superior e face (6% cada).                        
Histologicamente o depósito imunológico 
mais frequentemente encontrado foi C3 
(82%) com distribuição microgranular/
granular na junção dermo-epidérmica.         
A resolução clínica das lesões ocorreu em 
média 1 mês após o início da DSG48.

5. Diagnóstico
Em Outubro de 2014 foram estabelecidos 
os atuais critérios de diagnóstico da SGNC 
na 3ª Reunião de Peritos em Doenças 
Associadas ao Glúten (3rd Expert Meeting 
on Gluten Related Disorders) realizada em 
Salerno, Itália. Os peritos concluíram que 
na ausência de biomarcadores específicos 

e sensíveis para a doença, uma observação 
próxima e padronizada do paciente durante 
as fases de eliminação e reintrodução do 
glúten é a abordagem diagnóstica mais 
específica. Neste sentido, publicaram o 
protocolo de diagnóstico a seguir nos 
pacientes com sintomas intestinais ou 
extraintestinais persistentes numa dieta 
normal com agravamento da sintomatologia 
após a ingestão de refeições ricas em glúten 
e com serologia negativa para CD e alergia 
ao trigo. A descrição detalhada do 
protocolo pode ser encontrada no artigo 
resultante da reunião de Salerno47 mas de 
uma maneira geral o protocolo avalia a 
resposta clínica a uma DSG e mede o 
efeito da reintrodução do glúten depois 
do período de tratamento com a DSG. Os 
autores sugerem que a prova de provocação 
seja realizada com uma quantidade de 
glúten diária de 8g (a quantidade diária 
consumida numa dieta ocidental é de 10 a 
15g) e uma quantidade mínima de ITA de 
0,3g/8g de glúten. O placebo não deve 
conter gelatina ou FODMAP e deve ser 
indistinto do glúten. Para efeitos de 
diagnóstico clínico o ensaio apenas 
necessita de ser cego, sendo o ensaio 
duplamente cego aconselhado nos 
trabalhos de investigação. Uma resposta 
positiva (diagnóstica) é considerada 
quando existe uma melhoria de 30% em 
pelo menos um dos sintomas principais 
durante pelo menos 50% do tempo de 
duração da DSG após a prova de 
provocação com glúten (47).
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DiSabatino e colegas publicaram em 2015 
os resultados de um ensaio randomizado 
duplamente cego e placebo controlado em 
que utilizaram uma metodologia diferente 
na análise de dados, considerando o delta 
score global dos pacientes e estabelecendo 
o limite de corte no valor da média mais 
dois desvios-padrão49. Embora a             
fundamentação teórica seja interessante, 
esta medida não tem aplicabilidade 
prática na clínica e poder-se-á revelar 
demasiado exigente por conduzir ao 
aumento do número de falsos negativos, 
como veremos adiante.
De acordo com os critérios de Salerno 
uma maior proporção de diagnóstico é 
atingida nos estudos de reexposição 
duplamente cega ao glúten47. A primeira 
meta-análise publicada em 2017 mostra que 
a percentagem de doentes diagnosticados 
com SGNC que apresenta relapso de 
sintomas após reintrodução do glúten em 
ensaio duplamente cego é de cerca de 
40% versus 24% com placebo (p=0,03), 
com um RR de relapso de 2,8 para 
exposição a glúten versus placebo (IC 95% 
=1,5-5,5, p=0,002). Esta percentagem é 
mais baixa (30%) e sem significado 
estatístico se não forem seguidos os 

critérios de Salerno, conclui o estudo 
italiano. Uma das limitações desta 
meta-análise é que os estudos analisados 
incluem essencialmente pacientes com 
sintomatologia gastrointestinal de tipo 
síndrome do intestino irritável e outra é 
que alguns veículos utilizados como 
placebo (amido de milho contendo 
FODMAP) podem ter um efeito nocebo em 
pacientes com DII, além de a formulação 
de glúten a ser administrada ainda não 
estar padronizada50.
Em 2018 foram publicados os resultados 
do primeiro ensaio randomizado cruzado 
duplamente cego e placebo controlado 
numa população pediátrica em cinco 
centros pediátricos Italianos. De uma 
população de 1114 crianças com sintomas 
gastrointestinais funcionais crónicos com 
ou sem manifestações extraintestinais, 
serologia negativa para DC (ausência de 
IgA antiendomísio e IgA anti-TG2) em 
duas ocasiões, ausência de IgE específicas 
para trigo e glúten e ausência de 
reatividade nos testes cutâneos por picada 
e patch test, foram selecionadas as 
crianças que apresentavam associação dos 
sintomas à ingestão de glúten. Este grupo 
consistiu em 36 crianças, das quais 8 
saíram do estudo (5 resolveram os 
sintomas no início do estudo e 3 não 
tiveram resposta à DSG incial). As restantes 
28 crianças (idade 11,4±4,3anos, 11 rapazes 
e 17 raparigas) foram submetidas a uma 
fase inicial de exposição a glúten (2 

semanas) seguida de uma fase de DSG 
aberta (2 semanas) à qual se seguiu então 
o ensaio cruzado duplamente cego. Este 
ensaio consistiu em 2 semanas de 
administração de glúten ou placebo, 
seguidas de 1 semana de washout com 
DSG e novamente 2 semanas de glúten ou 
placebo (o grupo que recebeu glúten no 
início da prova recebeu placebo no final e 
vice-versa). Os investigadores avaliaram 
diariamente a sintomatologia através de uma 
escala análoga visual e semanalmente através 
de questionários para avaliação de sintomas e 
qualidade de vida (IBS-SS – Irritable Bowel 
Syndrome–Severity Score, mBSFS-C – Bristol 
Stool Form Scale for Children, STAIC – State-trait 
Anxiety Inventory for Children). O placebo 
utilizado foi amido de arroz com aspeto e 
textura idênticas às do glúten. O arroz 
fazia parte da DSG administrada, o 
placebo não continha outros excipientes e 
o glúten era padronizado: 10g de glúten 
diários com 80% de proteína e 1,4g de ITA. 
A prevalência de SGNC foi de 39,2% (IC 95%: 
23,6-53,6%) de acordo com os critérios de 
Salerno e de 14,3% (IC 95%: 5,7-31,5%) de 
acordo com os de DiSabatino18.
Este último estudo colmata o problema do 
efeito nocebo mas apresenta algumas 
fraquezas reconhecidas pelos autores: o 
número de crianças (n=28) é inferior ao 
necessário para uma análise robusta (n=30), 
as crianças foram escolhidas com base na 
associação subjetiva da sintomatologia ao 
glúten e não se sabe qual a composição e 
quantidade ideais de glúten a administrar. 
No entanto a grande questão levantada é 
a de quando considerar uma prova de 
provocação com glúten positiva, dadas as 
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diferenças entre os critérios de Salerno e 
os propostos por DiSabatino. Os autores 
concluem sensatamente que estes critérios 
representam as estimativas altas e baixas 
do espectro, pois os critérios de DiSabatino 
apenas incluem os casos com sintomatologia 
mais grave incluídos nos de Salerno.  Uma 
solução seria o aumento do limiar de corte 
de resposta sintomática acima dos 30% do 
valor basal, mas serão necessários mais 
estudos para que este possa ser definido18.
Em súmula, a suspeição para SGNC deve 
ser alta nas crianças com sintomas 
extraintestinais severos na ausência de DC 
e alergia ao trigo, dada a ausência de 
marcadores específicos para a doença      
(à semelhança dos adultos) e deve ser 
realizado um ensaio cego e placebo 
controlado para garantir a exclusão dos 
cerca de 60% de casos auto-reportados.    
É importante referir que existe uma 
sobreposição entre o SII e a SGNC, com 
cerca de 36% dos pacientes com SII a 
apresentarem intolerância ao trigo51,52. Por 
este motivo a SGNS deve ser considerada 
nestes pacientes e a instituição de uma 
DSG com as devidas modificações poderá 
ser uma medida terapêutica a ter em conta.

6. Tratamento, monitorização                   
e reintrodução do glúten
Tal como na DC, todos os estudos apresentados 
neste trabalho apontam a DSG como a única 
abordagem terapêutica eficaz na resolução 
da sintomatologia gastrointestinal e 
extraintestinal apresentada pelos pacientes 
com SGNC32. E à semelhança da DC, é 
necessário um aconselhamento e educação 
nutricionais direcionados, por forma a 
garantir um aporte nutricional adequado e 
evitar a contaminação cruzada inadvertida 
e o ressurgimento de sintomas.
Aproximadamente 25% do total de pacientes 
com SGNC17 e cerca de 50% dos pacientes 
adultos15 apresentam anticorpos IgG AGA. 

Nestes pacientes a avaliação da adesão à DSG 
pode ser avaliada periodicamente através da 
medição destes anticorpos: mais de 95% dos 
pacientes adultos que aderem a uma DSG 
rigorosa deixam de apresentar IgG AGA ao 
fim de 6 meses53. Estes dois últimos estudos 
foram realizados numa população adulta (17 
a 63 anos, mediana 38 anos) e podem não ser 
aplicáveis à população pediátrica. Merecem 
apesar disso consideração na prática clínica, 
pois constituem um ponto de partida que 
contribuirá (ou não) para a validação futura 
da aplicação dos IgG AGA no contexto da 
monitorização do tratamento.
Ainda não é claro se é necessária uma DSG a 
título permanente ou se existe possibilidade 
de remissão espontânea, dada a ausência de 
dados de seguimento clínico a longo prazo. 
Até ao momento há apenas um relato de 
remissão após reintrodução de glúten na 
dieta que se manteve durante o seguimento 
de 24 meses19. No entanto este paciente 
pediátrico continuava a ter episódios 
esporádicos minor de dor abdominal 
durante esse período, pelo que será 
questionável a remissão completa do 
quadro clínico. Como não sabemos quais 
os efeitos a longo prazo da ingestão de 
glúten nestes pacientes e considerando 
que existe uma reação inflamatória 
sistémica, pode ser questionável a 
reintrodução de glúten na presença de 
sintomatologia associada.
Ainda não existe um consenso no que diz 
respeito à quantidade de glúten tolerada 
na dieta. Alguns  pacientes mantêm-se 
sem sintomas quando existem apenas 
vestígios e outros toleram maiores 

quantidades, podendo ingerir uma 
bolacha ou um biscoito com cerca de 2 a 
3g de glúten por dia sem reaparecimento 
de sintomas19. Não sabemos no entanto quais 
os efeitos dessa ingestão assintomática, uma vez 
que na DC há também crianças que toleram 
pequenas quantidades de glúten (2 a 3g/dia) 
sem sintomas mas com lesão histológica 
evidente aos 6 meses de exposição54.
Com base nos estudos supramencionados 
poder-se-ia propor uma abordagem 
composta por uma DSG controlada pela 
monitorização de anticorpos IgG AGA 
(quando presentes) e avaliação de 
sintomatologia e qualidade de vida a cada 
6 meses, ponderando caso a caso a 
reintrodução de glúten (preferencialmente 
cega) para avaliação da evolução da doença.
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Discussão

Como se pode observar ao longo do 
trabalho, ainda existem poucos estudos 
clínicos pediátricos acerca da sensibilidade 
ao glúten não celíaca e os estudos 
existentes foram realizados na totalidade 
em centros pediátricos italianos. É possível 
que este facto se deva à existência de um forte 
núcleo de especialistas em investigação clínica 
de doenças relacionadas com o glúten em 
Itália, um país conhecido pela sua gastronomia 
ligada ao trigo mas que é gluten-free friendly 
para turistas e que apoia economicamente a 
alimentação de doentes celíacos. 
Existe um forte interesse internacional no 
estudo das doenças associadas ao glúten 
na idade pediátrica, nomeadamente a 
doença celíaca, e penso que Portugal não 
foge à regra. A escassez de publicações 
sobre doença celíaca e a ausência de 
publicações sobre a SGNC em Portugal 
sugerem no entanto que existem alguns 
entraves à publicação de casos e estudos 
clínicos, que na minha opinião se prendem 
em grande parte com a falta de tempo 
alocado à investigação clínica no meio 
hospitalar associada à excessiva carga de 
trabalho que muitos serviços comportam 
atualmente. Como estudante de medicina 
penso que urge sensibilizar os clínicos 
para a importância da publicação dos seus 
casos e para a realização de trabalhos 
colaborativos inter-hospitalares com vista 
à publicação em revistas internacionais. Há 
que desmistificar a ideia que apenas os 
investigadores laboratoriais ou aqueles 
ligados a ensaios clínicos devem publicar.
 

Conclusão

A SGNC é uma entidade amplamente reconhecida pela comunidade médica internacional 
e com número crescente de publicações desde 2012. No entanto, e apesar do aumento 
significativo dos estudos e dos avanços na caracterização da SGNC, a definição da 
doença continua a ser a mesma estabelecida em 2012 no consenso de Salerno, a 
ausência de marcadores específicos mantém-se e os mecanismos fisiopatológicos 
continuam por esclarecer.

A divulgação da SGNC nos meios académico e médico reveste-se da maior importância 
por vários motivos:
• A sua prevalência populacional estimada é superior à da doença celíaca (1%) e na 
população pediátrica corresponderá pelo menos a um terço da prevalência da DC;
• Esta patologia está presente em mais de um terço dos casos de SII, o que se repercute 
nas opções terapêuticas;
• A SGNC apresenta sintomatologia extraintestinal que pode resultar em apresentações 
dermatológicas, músculo-esqueléticas, neurológicas e psiquiátricas graves na ausência de 
marcadores serológicos para DC ou alergia ao trigo.
A grande vantagem de considerarmos as manifestações extraintestinais da SGNC nos 
diagnósticos diferenciais de quadros gastrointestinais, dermatológicos, reumatológicos e 
neurológicos pediátricos reside no grande potencial de remissão ou melhoria dos 
sintomas com uma intervenção nutricional eficaz, a dieta com evicção total de glúten.
Relativamente às perspetivas futuras da investigação da SGNC:
• É necessário identificar biomarcadores específicos que ajudem a diagnosticar a SGNC 
após uma prova de provocação a curto-prazo;
• É necessário promover estudos (in vivo ou ex vivo) que ajudem a estabelecer o papel do 
glúten e dos ITA na fisiopatologia50,32.
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Resumo

As comissões hospitalares têm funções específicas que definem 
a sua missão e cuja natureza e propósito, são fundamentais 
para essa especificidade que assegura as boas práticas dentro 
das instituições. Este é o caso das Comissões de Farmácia e 
Terapêutica (CFT) onde se promove uma adequada seleção, 
uso racional, seguro e eficiente dos medicamentos a nível 
da instituição. A ação destas comissões tem também como 
missão, propor orientações terapêuticas, promover a utilização 
mais eficiente dos medicamentos, no âmbito da política do 
medicamento, apoiada em sólidas bases de farmacologia clinica 
e evidência económica da saúde sobre custo-efetividade, 
monitorizar as prescrições dos medicamentos, a sua utilização e 
garantir a todos os utentes equidade no acesso à terapêutica. 

No caso do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a sua CFT 
original vem mantendo uma relativa estabilidade na sua constituição 
o que vem permitindo um trabalho estruturante a vários níveis. Neste 
artigo os autores pretendem verificar elementos de este percurso 
que vem atravessando vários períodos na instituição, bem como 
aquele que é o seu desempenho e identificar fatores que consideram             
importantes na ação que a comissão vem assegurando. 

Abstract

Hospital committees have specific functions that define their 
mission and whose nature and / or purpose are fundamental to 
this specificity as they ensure good practices within institutions. 
This is the case of the Pharmacy and Therapeutic Committees 
(PTC) where adequate selections, rational, safe and efficient use 
of medications are promoted in the institution. The function of 
these commissions has also the mission of proposing therapeutic 
guidelines, promoting the more efficient use of medications, 
within the scope of the medication policy, supported by solid 
bases of clinical pharmacology and economic health evidence on           
cost-effectiveness, monitoring the prescription of medications, its 
use and guarantying  all users fair access to therapy.

In the case of the Centro Hospitalar Universitário do Algarve, its 

original PTC has maintained relative stability in its constitution 
(members), which has allowed stable work at various levels. 
In this article, the authors intend to verify elements of its 
performance through various periods in the institution, as well as 
verifying factors that they consider important in the action of the 
committee.
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Figura 1. Reunião presencial da CFT do Centro Hospitalar Universitário do Algarve

Introdução

O elevado número de medicamentos 
continuamente disponibilizados pela 
indústria farmacêutica, associado à elevada 
complexidade dos mesmos no que 
concerne à sua segurança e uso eficiente, 
criou a necessidade das instituições de 
saúde organizarem-se de forma a gerar 
procedimentos que promovam o uso 
racional, correto, seguro e eficiente dos 
medicamentos. Assim, uma organização 
como a Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(CFT) num Hospital ou Centro Hospitalar, 
assume uma função que é vital para as 
boas práticas nas terapêuticas da insti-
tuição e que está legislado.

No caso do Centro Hospitalar Universitário 
do Algarve que, em 2013, reuniu várias 
instituições hospitalares do Algarve, a criação 
desta CFT constituía um elo fundamental 
para a solidez geral da instituição que nascia 
desta fusão.

A CFT do novo Centro Hospitalar criado 
no Algarve, assegura a missão de 
assessorar a Direção Clínica de modo a 
promover uma adequada seleção, bem 
como o uso racional, seguro e eficiente 
dos medicamentos a nível da instituição. 
Por iniciativa da primeira Diretora Clínica 
do então recem criado Centro Hospitalar 
do Algarve, Dr.ª Gabriela Valadas, foi               
nomeada uma CFT como órgão de elevada 
idoneidade e parceiro dos profissionais 
nas decisões farmacoterapêuticos, sempre 
com o objetivo da efetividade e segurança  
dos tratamentos instituídos. 

Uma CFT pode assumir um papel fundamental 
na busca da eficiência na utilização dos recursos 
em saúde. Na literatura verificamos estudos 
que demostram em paises como Estados 
Unidos ou Canadá que as CFT desempenham 
um papel importante dentro das unidades 

hospitalares nesta busca da eficiência na 
utilização do medicamento tanto em variáveis 
clínicas, como em outras  decorrentes da 
actividade hospitalar.1-3

A constituição desta comissão, figura 1, 
que vem permanecendo ao longo destes 
anos com uma assinalável estabilidade, 
quadro I, merece-nos neste trabalho uma 
análise do seu percurso. Pretende-se nesta 
análise, não só dar um conhecimento 

mais alargado da sua prática, bem como 
verificar onde temos estado ao nível dos 
objetivos e onde deveremos criar as con-
dições para podermos melhorar.
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das reuniões conforme a indicação do  
Presidente; preparar e remeter aos 
membros da CFT toda a documentação 
pertinente sobre os temas a tratar em 
cada reunião, bem como a ata da  
reunião anterior para parecer;  
elaboração, retificação e arquivo de 
todas as atas que devem estar assinadas 
por todos os elementos presentes nas 
reuniões; manter o arquivo de toda a 
documentação inerente à atividade da  
reunião de modo a que qualquer membro 
da mesma possa ter acesso fácil e rápido 
a toda a informação tratada em sede da 
comissão; actualizar as pastas partilhadas 
com indicação das autorizações.

Mostra a prática ao longo destes anos que 
o papel e desempenho deste secretariado, 
quadros III, é uma actividade fundamental 
para as boas práticas desta CFT. 

Esta CFT reúne-se semanalmente por  
sistema de videoconferência.               
Lembremo-nos que os hospitais de Faro 
e Portimão distam mais de 60 Km entre si, 
sendo que mensalmente há uma reunião 
presencial com todos os elementos da 
comissão.

Sempre que seja analisado um pedido 
de introdução de um medicamento 
na adenda ao Formulário Nacional de      
Medicamentos (FNM), a CFT poderá 
solicitar parecer técnico a profissionais com 
conhecimentos e experiência considerados 
idóneos, pertencentes ou não ao Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve.       

Composição  
e funcionamento da CFT

A composição destas comissões          
corresponde a um normativo legal, 
quadro II, onde verificamos uma sinopse 
com os diplomas mais importantes. 

Esta CFT é constituída por médicos e 
farmacêuticos em paridade. É presidida 
por um médico especialista da instituição 

nomeado pelo Diretor Clínico do CHUA 
para esse efeito, sendo os restantes    
médicos indigitados pelo Diretor Clínico e 
os farmacêuticos pelo Diretor dos Serviços 
Farmacêuticos, de entre os médicos e 
farmacêuticos vinculados à instituição.

No Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve a CFT é constituída por 4 médicos 
e 4 farmacêuticos de acordo com Circular 
Informativa n.º 276/17 de 28/11/2017. 

Esta CFT tem um secretariado que funciona 
na unidade de Faro e na unidade de  
Portimão, sendo-lhes atribuídas as 
seguintes funções: rececionar e tratar 
adequadamente toda a documentação 
dirigida à CFT; elaborar as convocatórias 

Comissão de Farmácia e Terapêutica do CHUA – análise de um percurso 

Quadro I. Evolução da composição da Comissão Farmácia e Terapêutica CHUA

1. Nomeação pelo C.A. do recém-criado Centro Hospitalar. 
2. Dr.ª Beatriz Pequeño, Oncologista, substituiu Dr. José Ferreira, Internista, a esta data 
3. Alteração normativo legal das CFT, inclusão Dr. Rui Pereira, Infeciologista, e Dr.ª Carmen Parreira, Farmacêutica 
4. Nomeação pelo novo C.A. do Centro Hospitalar, nomeado em 2016 
5. Nomeação pelo novo C.A. do Centro Hospitalar, nomeado em 2017
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Entendeu esta CFT que para a introdução/
exclusão de fármacos deverá estar  
presente em reunião presencial a  
Presidente da CFT ou o seu substituto, 
bem como, a Diretora dos Serviços 
Farmacêuticos ou o seu substituto. Na 

dinâmica desta comissão assinale-se 
igualmente que em situações urgentes 
os pedidos podem ser analisados pelos 
elementos desta CFT através de correio 
electrónico, sendo necessário reunir 
quatro pareces positivos, após os quais 
são encaminhados para a Direcção 
Clínica. A oficialização destes pedidos em 

respectiva acta é feita na reunião  
imediatamente a seguir. 

A comissão dispõe de um endereço  
eletrónico, ao qual têm acesso os  
membros da comissão, bem como o 
secretariado. Dispõe, igualmente, de uma 
página na Web da rede intranet do CHUA, 
onde estão disponibilizados: composição 
da CFT; regulamento da CFT; relatório de 
atividades; informações sobre avaliação 
de novos medicamentos; adenda privativa 
ao FNM e/ou formulários específicos:  
protocolos de utilização de medicamentos 
do próprio hospital, bem como de outros 
hospitais do país; impressos referidos, 
sendo possível o preenchimento  
eletrónico e o envio dos mesmos por 
correio eletrónico; links de interesse.

Competências da CFT

A actividade que decorre das suas     
competências, em larga medida é actuar 
de maneira a que, na prática da  
instituição, a seleção dos medicamentos 

a utilizar no Centro Hospitalar, seja com 
base em critérios técnico científicos e de 
evidência clínica que garantam  
segurança, eficácia e avaliação  
económica. Por vezes há que elaborar 
formulários específicos e adendas ao 
FNM, as quais têm que ser autorizadas 
pela Comissão Nacional Farmácia e  
Terapêutica (CNFT).

O diploma legal onde são definidas as 
competências das CFTs corresponde ao 
Despacho nº 2325/2017 (2ª série).  
 

Luísa Arez et al

Quadro II. Legislação mais relevante relativa às CFT
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Algumas das competências mais  
relevantes: atuar como órgão de ligação 
entre os serviços de ação médica e os  
serviços farmacêuticos; pronunciar-se 
sobre a adequação da terapêutica  
prescrita aos doentes, quando  
solicitado pelo seu presidente e sem 
quebra das normas deontológicas; 
selecionar, designadamente entre as 
alternativas terapêuticas previstas no 
FNM a lista de medicamentos que serão 
disponibilizados pela instituição, e imple-
mentar e monitorizar o cumprimento, no 
âmbito do SNS, dos critérios de utilização 
de medicamentos emitidos pela CNFT e 
protocolos de utilização na entidade, de 
acordo com os critérios e condições de 
utilização dos medicamentos aí  
previstos; monitorizar os dados  
resultantes da utilização de  
medicamentos e outras tecnologias de 
saúde no contexto do SNS,  

nomeadamente através dos registos que 
tenham sido considerados necessários 
no âmbito de decisões de financiamento 
das tecnologias da saúde; diligenciar 
a promoção de estratégias efetivas na 
utilização racional do medicamento na 
instituição; colaborar com o Sistema  
Nacional de Farmacovigilância, nos 
termos da legislação em vigor;  
articular com as diferentes Comissões, 
com responsabilidades no âmbito do 
medicamento, nomeadamente com a 
PPCIRA, estabelecendo mecanismos de 
monitorização e utilizando racional de 
antimicrobianos dentro dos objetivos e 
competências da mesma.

Metodologia com as solicitações 
de terapêuticas

A CFT recebe pedidos de medicação 
das várias Unidades Hospitalares do 
CHUA.  Os pedidos são categorizados em 
Normal, Urgente, ou para Autorização 
de utilização Excecional (AE). Vejamos os 
procedimentos em relação a cada uma 
destas tipologias.

Comissão de Farmácia e Terapêutica do CHUA – análise de um percurso 

Quadro III. Metodologia Secretariado da CFT do CHUA, relativamente aos pedidos de medicamentação
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Pedidos Urgentes

Após o médico prescritor preencher o 
impresso de justificação de medicação, o 
mesmo é enviado para os Serviços  
Farmacêuticos que fazem a avaliação  
económica e parecer farmacêutico. 
Posteriormente, o pedido é devolvido 
ao serviço prescritor, para que o Diretor 
de Serviço dê o seu parecer. Após este 
parecer é encaminhado para a CFT. Ao 

chegar a esta CFT, é dada a entrada do 
mesmo, e circula por email por todos os 
membros da Comissão. Depois de obter 
um mínimo de 4 pareceres positivos dos 
oito elementos da comissão é  
encaminhado para a Direção Clínica. A 
partir daqui o procedimento é como no 
caso anterior. 

Luísa Arez et al

Pedido para AE

Depois de passar pelos procedimentos 
dos pedidos normais é encaminhado para 
a Direção Clínica, e levado ou não ao C.A. 
nos mesmos termos. O pedido é, depois, 
devolvido à CFT, que se responsabiliza 
por introduzir os dados dos pedidos no 
Portal SIATS (do Infarmed). Após parecer 
do Infarmed, cabe à Comissão colocar a 
informação sobre os pedidos nos mapas 

de gestão, e informar o médico e/ou 
serviço de que o pedido está, ou não, 
autorizado. 

Pedidos Normais

Após o médico prescritor preencher o 
impresso de justificação de medicação, 
o mesmo é enviado para os Serviços 
Farmacêuticos que fazem a avaliação do 
impacto económico e parecer farmacêutico. 
Posteriormente, o pedido é devolvido 
ao Serviço prescritor, para que o Diretor 
de Serviço dê o seu parecer. Após este 
parecer é encaminhado para a CFT e ao 

chegar a esta comissão é dada a entrada 
do mesmo, sendo levado a próxima 
reunião da CFT. Depois de ter o parecer 
desta comissão é encaminhado para 
a Direção Clínica para despacho. Se a 
avaliação económica for superior a um 
determinado montante, o pedido é ainda 
levado a parecer do Conselho de  
Administração. O pedido é, depois, 
devolvido à CFT que se responsabiliza 
por introduzir os dados dos pedidos 
nos mapas de gestão, bem como, por 
informar o médico e/ou serviço de que o 
pedido está autorizado. 
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Figura 2. Dados do 1º Trimestre 2018

Através do Quadro VI verifica-se que 
em 91 pedidos, dos 276 submetidos, a 

resposta foi dada no próprio dia. Ou seja, 
32,97% dos 276 pedidos submetidos, 
obtiveram aprovação no próprio dia da 
reunião que correspondeu ao de entrada, 
logo seguidos de 17,39% de pedidos (48 
pedidos) cuja aprovação foi dada no dia 
seguinte à sua entrada na CFT.  
Igualmente verificámos que aos setes 
dias de entrada, 246 (89,13%) dos 276 
processos tinham a resposta dada. Aos 
10 dias este valor para resposta dada, 
foi de 92,03 %. No entanto, verifica-se 
que existem pedidos cujo tempo médio 

de resposta é superior a 15 dias. Estas 
situações ocorrem quando falta algum 
elemento no pedido de medicação 
(relatório, consentimento informado, 
bibliografia ou outro) que não permita a 
sua aprovação. Nestes casos, o  
médico/serviço prescritor é informado da 
necessidade de envio desses elementos 
(por email e/ou ofício), e o pedido volta 
a ser reavaliado aquando da receção dos 
documentos em falta. 

Nos pedidos com caracter de urgência, 47 
pedidos, verifica-se que são solicitadas  

terapêuticas mais frequentemente com 
Bevacizumab e com Pemetrexed,  
verificando-se como serviços mais  
prescritores, o Serviço de Oftalmologia e a 
Pneumologia Oncológica. Destes pedidos, 
28 (59,57%) foram aprovados no próprio dia 
ou no seguinte, sendo que aos 7 dias todos 
estavam respondidos, quadro VII.

Os pedidos de medicamentos para AE têm 
de ser autorizados pelo Infarmed. Sendo 
uma entidade exterior ao CHUA, não é 
possível à CFT controlar o tempo de resposta. 
No entanto, é da nossa responsabilidade 
a análise e introdução dos pedidos de 
medicação no Portal SIATS com a maior 
celeridade possível. Verificamos que a CFT 
recebeu 18 pedidos de medicamentos para 
AE no primeiro trimestre de 2018, sendo o 
medicamento Palbociclib o mais solicitado. 
O serviço que mais prescreve pedidos 
de medicação para AE é o de Oncologia, 
totalizando 66,66%. Os valores de dias de 
resposta, refere-se à resposta do Infarmed. 
Verifica-se que a média destas respostas 
correspondeu a 19 dias, sendo que apenas 
4 pedidos obtiveram resposta em mais 
de 30 dias.

Análise da atuação da CFT

Para amostragens da atuação e trabalho 
desenvolvido dentro das rotinas do  
trabalho desta CFT detalham-se os  
resultados relativamente aos dois primeiros 
trimestres em 2018.4,5 

Primeiro trimestre de 2018

Durante o primeiro trimestre de 2018 
foram rececionados, nesta CFT, 276 
pedidos de medicação. Os medicamentos 
mais requisitados foram o Bevacizumab 
(75 pedidos), o Aflibercept (33 pedidos) 
e o Pemetrexed (10 pedidos) – Quadro V 
- sendo que 73.55% dos pedidos tinham 
como proveniência a Unidade Hospitalar 
de Faro. O Serviço de Oftalmologia e o 
Serviço de Oncologia, foram os  
principais prescritores, com 114 e 61 
pedidos, respectivamente, logo seguidos 
com 21, pela Pneumo-Oncologia, figura 2.

Foi analisado o tempo de resposta aos 
pedidos, correspondente ao intervalo de 
dias entre a entrada do pedido na CFT. 
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Os pedidos recusados pela CFT neste 
período correspondiam sobretudo a 
ausência de evidência para a proposta 
apresentada; por disponível em Farmácia 
comunitária; ou disponível em CDP.

Comparação com trimestre prévio 

Comparando estes dados com o trimestre 
anterior, outubro-dezembro 2017,  
verificámos que houve um aumento das 
solicitações, de 212 para 276, permanecendo 
a Oftalmologia como o serviço que mais 
pedidos submete. O medicamento cuja  
autorização foi solicitada mais vezes  
continuou a ser o Bevacizumab, sendo que 
no último trimestre de 2017 foi solicitado 63 
vezes, e 75 vezes neste período em análise 
de 2018. 

O número de pedidos urgentes  
recepcionados pela CFT nos períodos 
mencionados, aumentou de 39 para 47, 
continuando a Oftalmologia e a  
Pneumo-Oncologia como os  
serviços que mais pedidos submetem.                        
Os medicamentos cuja autorização foi 
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solicitada mais vezes continuam a ser o 
Bevacizumab e o Pemetrexed. O tempo 
médio de resposta por parte da CFT 
permanece idêntico entre os períodos de 
tempo mencionados, no próprio dia ou 
no dia seguinte.

O número de pedidos submetidos à 
CFT com necessidade de elaboração 
de AE foi o único que diminuiu entre os 
períodos mencionadas, de 21 para 18 
pedidos. O Palbociclib manteve-se como 
o medicamento mais solicitado, e o prazo 
médio de resposta do Infarmed (18 dias) 
também se manteve. 

Segundo trimestre de 2018

Durante o segundo trimestre de 2018 
foram recepcionados na CFT 281 pedidos 
de medicação. Os medicamentos mais 
requisitados foram o Bevacizumab (62 
pedidos), o Aflibercept (50 pedidos) e o 
Pemetrexed e Abiraterona, ambos com 9 
pedidos sendo que 62,28% dos pedidos 
tinham como proveniência a Unidade 

Hospitalar de Faro. Verifica-se que foram 
27 os serviços/consultas que solicitaram 
a aprovação de medicação. O Serviço de 
Oftalmologia e o Serviço de Oncologia 
foram os principais prescritores, com 
114 e 62 pedidos, respectivamente, logo 
seguidos da Pneumo-oncologia, com 27 
pedidos de medicação.

Dos 281 pedidos submetidos para análise, 
257 pedidos obtiveram resposta até 7 
dias, representando 91,46%.  
Observa-se ainda que a parte  
significativa dos pedidos (82 pedidos)  
obtiveram parecer da CFT no dia seguinte 
à sua entrada na Comissão. Verifica-se 
que apenas 10 pedidos receberam  
parecer em mais de 30 dias.

A CFT recebeu 14 pedidos de  
medicamentos para AE no segundo 
trimestre de 2018. Os medicamentos 
Palbociclib e Omalizumab foram os mais 
solicitados, tendo sido aprovadas 4 AEs 
para cada um destes medicamentos. 
Constata-se que o serviço que mais 
prescreve pedidos de medicação para 
AE é o de Oncologia, seguindo-se a 
Imunoalergologia, com 42,86% e 28,57% 
dos pedidos.

Quadro IV. Dados Gerais Comissão de Farmácia nos dois primeiros trimestres de 2018
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Quadro V. Dias de resposta aos pedidos normais,  
com 90% de resposta aos 7 dias.

Quadro VI. Quadro VII. Dias de resposta aos pedidos 
urgentes, com 60% respondidos até ao primeiro dia.

Na resposta do Infarmed, verifica-se que 
o prazo médio de resposta é de 31,92 dias, 
sendo que apenas 6 pedidos obtiveram 
resposta num prazo até 30 dias. Os       
restantes pedidos aguardaram entre 32 e 
51 dias até obterem resposta.

Neste trimestre as não autorizações  
expressas, face à sistemática atitude  
pedagógica deste FCT, foram menores, de 
8 no primeiro trimestre para 3 neste, eram 
sobretudo por disponível em Farmácia 
comunitária; ou disponível em CDP.

Discussão 

Desde a primeira reunião em Agosto 
de 2013, que esta comissão procurou 
aperfeiçoar as metodologias para as suas 
funções num centro hospitalar onde as 
unidades hospitalares nos extremos, 
distam entre si, mais de 80 km. Reunindo 
semanalmente com Sistema de  
Videoconferência e mensalmente em 
reunião presencial, alternadamente entre 
Faro e Portimão, além da apreciação 
regular normal das solicitações de  
terapêuticas que, pela sua natureza, 
implicam a apreciação por esta  
comissão, fomos fazendo o Regulamento 

da Comissão de Farmácia e Terapêutica, 
bem como a sua reformulação em função 
das alterações legislativas que se vão 
sucedendo; a Programação da Revisão 
do Formulário e Protocolos; bem como 
iniciativas entre nós de Boas Práticas para 
a promoção do uso racional do  
medicamento como por exemplo  
reuniões com Colegas de Oftalmologia, 
um dos Serviços que, como vimos acima, 
é dos que mais solicita a apreciação desta 
comissão de terapêuticas formuladas; 

ou outras Especialidades como p.e. para 
antidiabéticos orais, ou nos  
anti-hipertensores aos Directores dos 
Serviços, solicitando o seu parecer  
relativamente à lista dos medicamentos 
em causa, aquando da revisão do nosso 
formulário ou com os Colegas da MFR 
para sintonia nas questões da toxina  
botulinica. A par destes exemplos mais 
estruturantes podem ser apresentados 
outros, mais do dia a dia, como é exemplo 
o Formulário do pedido à CFT disponível 
em formato editável na Intranet. 
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Conclusão 

Esta comissão iniciou funções em 2013, na sequência da criação, do então Centro 
Hospitalar do Algarve, onde se verificou a junção do Hospital de Faro com os de 
Portimão e Lagos. Ao longo dos anos, os sucessivos Conselhos de Administração 
do Centro Hospitalar têm reconduzido esta comissão, o que tem permitido estabili-
dade e continuidade de trabalho. Muitos dos membros desta CFT já tinham ocupado 
previamente estas funções o que tem contribuído para rentabilizar o seu trabalho, 
torná-la mais coesa e estabelecer um bom entendimento entre todos assegurando 

deste modo as boas práticas terapêuticas do Centro Hospitalar.

Como fatores que consideramos importantes para a boa articulação e práticas 
existentes nesta CFT, é a presença de diferentes especialidades dos médicos que vai 
desde a Medicina Interna, à Cirurgia, à Oncologia e à Infeciologia, a paridade entre 
instituições, ou seja, 4 elementos do Hospital de Faro e 4 elementos do Hospital de 
Portimão, e a solidez do secretariado.
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Resumo

É fundamental que exista uma boa articulação entre a Medicina 
Geral e Familiar e a medicina Hospitalar. O tratamento do doente 
deve ser uma parceria multidisciplinar entre todos os médicos 
envolvidos, tanto nos cuidados primários como nos hospitalares, 
sendo a referência adequada uma questão importante. No caso 
da doença mamária, essa boa comunicação ganha ainda uma 
maior importância. Na mama desde a infância uma incisão para 
um abscesso torácico, se não cuidadosamente planeada, pode 
resultar numa deformidade mamária ou na adolescência com o 
aparecimento de fibromas e um desenvolvimento anormal da 
mama é importante saber quando referenciar. Da mesma maneira 
na jovem adulta com doença inflamatória da mama associada ou 
não à amamentação, bem como noutras etapas a patologia 
mamária pode existir e é importante o contacto com um grupo 
especializado. Os autores neste trabalho sistematizam e integram 
uma sequência de práticas e informações importantes para uma 
maior adequação a uma referenciação hospitalar.

Abstract

Good articulation with hospital care, in the context of General and 
Family Medicine, is important. In the case of breast disease, this 
articulation is fundamental as early detection of breast cancer is of 
the utmost importance for the best outcome. 
The treatment of patients must be a multidisciplinary partnership 
between all physicians involved, primary and hospital care alike. 
Referral is an important issue. The referring physician should feel 
confident that a referral is important for the patient. The receiving 
physician should understand the referral is to a specialist in a specif-
ic area. No one is above anyone in the interest of a patient and we 
physicians must work together to provide patients with the best care 
available.
From infancy, where an incision for a chest abscess can result in a 
breast deformity in the future if not carefully planned, throughout 
adolescence with the appearance of fibroids and abnormal breast 
development, young adults with inflammatory breast disease 
associated or not to breastfeeding and benign breast disease or 
malignancy in young adults to geriatric adults, in light of this 
diversity, the authors propose criteria and flux grams for appropriate 
specialty referral.

Palavras Chave:
Nodulo da mama; medicina geral e familiar;  
referenciação hospitalar

Keywords: 
Breast lump, General and Family Practice, Referral of patients  
with breast disease
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Introdução
De entre as várias patologias possíveis de 
mama a mais comum é a apresentação de 
um nódulo. Este nódulo na mama pode ser 
detetado, mais frequentemente, numa de 
três situações: pela própria mulher, sendo a 
mais comum em cerca de 90% dos casos; 
pela deteção em consulta ou exame de 
rotina; ou no contexto do rastreio de 
cancro da mama. Qual a melhor metodologia 
para a sua abordagem? Muitas vezes esta 
questão passa por uma referenciação 
hospitalar. O médico que referencia deve 
sentir-se confiante de que o encaminhamento 
é adequado e importante para o doente. Da 
mesma maneira o médico hospitalar deve 
entender que este encaminhamento é para 
um grupo especializado numa patologia 
específica. Quais as informações mais 
relevantes bem como essa sequenciação, 
motivaram este trabalho.

De acordo com o Programa Nacional para 
as Doenças Oncológicas¹ 2015, os 
programas de rastreio organizado, com 
elementos daquela cadeia adequadamente 
instituídos, revelaram-se mais eficazes do 
que os rastreios oportunísticos (não 
organizados e não monitorizados).             
O rastreio do cancro da mama permite 
detetar a doença ainda em fases subclínicas 
e tem como objetivo reduzir a mortalidade 
por este cancro através de um diagnóstico 
precoce da doença e das lesões precursoras. 
A evidência científica atual sobre a utilidade 
dos programas tem sido consensual, sendo 
possível demonstrar que uma instituição do 
rastreio conduz a uma redução das taxas 
de mortalidade da ordem dos 30%¹. 
Recentemente na sequência de artigo 
publicado com estudo na população 
Canadiana onde este benefício foi 
questionado² o Colégio de Medicina Geral 
e Familiar emitiu parecer onde se expressa 

que independentemente da magnitude do 
estudo, entende-se que será prudente 
aguardar por conclusões que nos permitam 
alterar a atual posição face ao rastreio do 
cancro da mama³.

É conhecido que o Algarve tinha uma taxa 
de mortalidade por tumor acima da média 
nacional2 pelo que se aguardava com 
expectativa a implementação do seu 
rastreio na região. O rastro de cancro da 
mama foi implementado na Região do 
Algarve em 2005, numa pareceria entre a 
ARS Algarve e a Associação Oncológica do 
Algarve, esta última com as suas Unidades 
móveis. Neste rastreio, com uma periodicidade 
de dois em dois anos em mulheres entre os 
50-69 anos de idade, é realizada uma 
mamografia bilateral de duas incidências com 
dupla leitura. Em 2015 foi realizado um 
estudo pela Direção Geral de Saúde sobre a 
taxa de adesão relativa a esse ano ao 
rastreio de cancro de mama da ARS Algarve 
e ACES, excluindo ACES Sotavento. O ACES 
Central e o ACES Barlavento convidaram 
13183 e 12889 mulheres, das quais 8386 e 
7432 realizaram o rastreio, com respetivas 
taxas de adesão de 63,6% e 57,7% 4. 
Comparando os dados regionais e totais 
nacionais podemos concluir que a taxa de 
cobertura geográfica foi de 100% na ARS 
Centro, ARS Alentejo e ARS Algarve e 
apenas de 27% na ARS Lisboa Vale do Tejo. 

Em todos os ACES da ARS Algarve é 
realizado o rastreio, com uma adesão de 
61% tornando a ARS Algarve a terceira 
maior adesão a nível nacional. Contudo é a 
ARS com menor população alvo, de acordo 
com o Census de 2011 (231 075 M), com 
menor número de mulheres rastreadas e 
com menor número de casos positivos 
referenciados. Em contrapartida tem a 
maior percentagem de biópsias realizadas e 
maior percentagem de casos positivos a 
nível nacional. 

O que é importante saber

Na anamnese, os fatores importantes são a 
idade, sexo, paridade, lactação, história 
anterior de neoplasia da mama, ovário ou 
endométrio, radioterapia prévia, uso de 
contracetivos ou terapêutica hormonal de 
substituição e presença de história familiar 
de cancro da mama, quadro I.

É importante detalhar o seu início e 
evolução de sinais e sintomas, das 
características do nódulo, das mudanças do 
nódulo durante o ciclo menstrual e dos 
sintomas acompanhantes tais como dor ou 
corrimento mamário. 
À inspeção deve-se analisar cinco parâmetros: 
simetria mamária; volume; contornos; 
aparência e complexo aréolo-mamilar. 
À palpação valorizam-se zonas de nódulos e 
características tais como localização, 
consistência, definição dos limite-se 
aderência aos planos profundos e superficiais 
e dor associada ou não. Na região axilar 
procuram-se adenopatias palpáveis. 
Como diagnóstico diferencial é importante 
excluir doença fibroquística da mama, 
fibroadenoma, necrose aguda, abcessos ou 
quadros inflamatórios. 

Para estudo imagiológico pode ser pedido: 
ecografia mamária, ecografia mamária e 
mamografia, mamografia com tomossíntese 
e ressonância magnética mamária (RMM). 
Todos estes exames devem se adequados a 
cada caso em concreto. 
A dificuldade da mamografia existe perante 
seios muito densos, em que a sensibilidade 
da técnica baixa para 30-48%. De um modo 
geral, considerando as diferentes densidades 
radiológicas, a Mamografia associa 5-15% de 
falsos negativos. A Ecografia possibilita 
60-100% de deteção em seios densos, 
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tratados com cirurgia conservadora e 
radioterapia ou mastectomia unilateral. 

Para classificar os achados mamográficos 
aquele que é o gold standard e usados com 
classificação de eleição, o BIRADS (Breast 
Imaging Reporting and Database System), 
quadro II. Este sistema é dividido em seis 
categorias. 
BI-RADS 0 indica a necessidade de 
imagens adicionais; 
BI-RADS 1, a avaliação é considerada negativa, 
sem anormalidades e é proposto seguimento 
anual ou de 2/2 anos; 
BI-RADS 2 a avaliação é considerada benigna 
BI-RADS 3 - Alterações provavelmente 
benignas- implica follow-up a curto prazo (6 
meses). Risco malignidade <2%
BI-RADS 4 - Alterações suspeitas de 
malignidade com indicação para biópsia
4 A - Baixa suspeição - (3 a 30% de probabilidade 
de malignidade)
4 B - Intermédia suspeição - (30 a 65% de 
probabilidade de malignidade)
4 C - Moderadamente suspeita (65 a 95% de 
probabilidade de malignidade)
BI-RADS 5 - Alterações fortemente suspeita 
de malignidade - biópsia obrigatória
BI-RADS 6 - Alterações com diagnóstico 
histológico de malignidade

A Tomossíntese (ou mamografia 3D) é uma 
técnica de imagem mamária que consiste 
na realização de imagens tomográficas 
contíguas da mama, permitindo assim 
ultrapassar algumas limitações da 
mamografia relacionadas com ocultações 
de lesões por sobreposição de estruturas. A 
Tomossíntese permite a deteção de lesões 
não visíveis na mamografia, normalmente 
ocultadas pelo estroma mamário sobreposto; 
o esclarecimento de imagens duvidosas da 
mamografia, muitas vezes apenas imagens 
compostas por adição de estruturas, sem 
significado patológico; maior nitidez na 
avaliação dos contornos de lesões nodulares⁵. 

A RMM evoluiu de forma a integrar as 
técnicas de diagnóstico e de manuseamento 
do carcinoma da mama. Tem indicação 
na caracterização de imagem duvidosa 
na mamografia com tradução apenas 
numa incidência.
Permite a avaliação da mama com uma 
elevada sensibilidade na deteção de lesões 
malignas (cerca de 90%). A especificidade 
varia entre os 60 e 90%, sendo mais baixa 
na mulher jovem, nomeadamente, por 
falsos positivos relacionados com o ciclo ou 
terapêutica hormonal. Razão pela qual, em 
mulheres menstruadas, a RMM só deverá 
ser realizada entre o 7º e 14º dia do ciclo. 
Lesões benignas como fibroadenomas, 
papilomas e outras lesões proliferativas, 
podem por vezes ter comportamento 

sendo, no entanto, uma técnica complementar.
A semiologia mamográfica é variável de 
acordo com a constituição em tecido adiposo 
e parênquima fibro-glandular mamário, 
existindo variabilidade interpessoal.

Para a realização do estudo mamário são 
recomendadas as seguintes indicações: 
ecografia mamária até aos 35 anos, um 
estudo mamária com mamografia em 
mulheres entre os 35 e os 40 anos de idade 
que tenham sido vigiadas por ecografia por 
patologia mamária ou sendo de risco 
familiar; de acordo com as guidelines do 
American College of Radiology (ACR) 
consideram-se o início consensual aos 40 
anos com estudo anual com mamografia e 
ecografia mamária para a população geral⁵. 
Início mais precoce, no caso da existência 
de história familiar e/ou portadoras de 
mutação BRCA-1 ou 2; apresentação clínica 
de empastamento ou nódulo da mama ou 
alterações do complexo aréolo-mamilar; 
nos doentes que apresentam adenopatias 
axilares; no seguimento anual dos doentes 

Referenciação em MGF de doente com patologia mamária - Como proceder

Quadro II: Classificação BIRADS, Breast Imaging Reporting and Database System Quadro I: Informação importante da anamnese para o diagnóstico de 
cancro da mama 
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sobreponível a lesões malignas na imagem 
de RMM. É importante no estadiamento de 
cancro da mama e define a extensão do 
carcinoma ou presença de carcinoma 
multifocal ou multicêntrico no seio ipsilateral 
e para screening do seio contra lateral na 
altura do diagnóstico inicial;
Permite a identificação de carcinoma 
primário perante adenopatias axilares ou 
doença de Paget do mamilo, perante exame 
físico, mamografia ou ecografia negativa;
É utilizado em doentes assintomáticas, mas 
com alto risco de carcinoma da mama, 
nomeadamente portadoras de mutação 
BRAC e no estudo das mamas com próteses 
e na mastectomizada com implante⁵. 

Quando Referenciar

Em qualquer das seguintes indicações 
mencionadas, de acordo com as 
recomendações nacionais para o diagnóstico 
e tratamento do cancro da mama⁶, este 
referenciar e encaminhar para a Consulta de 
Senologia deve atender a vários fatores.

São urgentes:
1. Nódulo dominante, de aparecimento 

recente, em mulher com idade superior 
a 30 anos ou em mulher com história 
familiar de proximidade (mãe, tias, 
primas e irmãs) ou país identificados 
por estudo genético

2. Sinais altamente sugestivos de cancro: 
ulceração, nódulos cutâneos, retração 
cutânea, mudança de cor, eczema 
mamilar ou retração mamilar recente 
em qualquer idade.

3. Corrimento mamilar, sanguinolenta, 
unicanalicular e espontânea

4. Todos os homens com nódulo 
palpável, pós estudo mamário. 

Não têm caracter urgente:
1. Nódulo dominante, de aparecimento 

recente, em mulher com idade inferior 
a 25 anos.

2. Nódulo existente benigno com 
crescimento detetado em estudo 
imagiológico. Os nódulos sólidos 
benignos sintomáticos (dolorosos) ou 
com mais de 2.5 - 3 cm, em mamas 
pouco volumosas, podem ser 
referenciadas à Consulta de Senologia 
para avaliação cirúrgica. 

3. Empastamento que persiste após o 
período menstrual.

4. Abcesso mamário.
5. Cisto mamário dominante ou isolado 

recorrente após aspiração.
6. Dor associada a nódulo.
7. Dor intratável que não responde a 

medidas simples como tranquilização 
da doente, correção do suporte das 
mamas e fármacos comuns.

8. Corrimento mamilar persistente e não 
hemática em mulher com idade 
superior ou igual a 50 anos.

Tiago Gaspar et al

Figura 1. Fluxograma I: avaliação do nódulo da mama na pré menopausa 
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Figura 2. Fluxograma II: avaliação de nódulo da mama em pós-menopausa 

São situações que podem ser avaliadas e 
orientadas pelo médico de família sem 
recurso a consulta da especialidade:
1. Mulher pré menopausica ou pós 

menopausica com THS com nodularidade 
dolorosa simétrica das mamas sem 
anomalias localizadas e verificado após 
estudo mamário.

2. Mulher com dor mamária não 
incapacitante e sem lesões clínicas ou 
imagiológicas (estabelecer o carácter 
cíclico ou não da dor).

3. Mulher com menos de 50 anos com 
corrimento mamilar pluricanalicular 
ou intermitente, não sanguinolenta e 
não incomodativa.

4. Mulher com patologia mamária 
benigna conhecida que não carece de 
mais esclarecimentos.

5. Homens com ginecomastia bilateral 
de causa ou dependência hormonal 
ou medicamentosa. 

Importa referir que a idade não deve 
condicionar a suspeita de malignidade. A clínica 
deve prevalecer. Embora observando uma taxa 
de incidência baixa, o número de casos na faixa 
etário dos 20-30 não é desprezível. 
No caso de nódulo mamário em jovem de 
aparecimento recente, sem retrações, com 
menos de 30 anos, o estudo deve iniciar-se 
por uma ecografia mamária. Havendo 
suspeita imagiológica de lesão maligna pode 
haver necessidade de complementar o estudo 
com mamografia seguido de uma biópsia.
No caso de elevada suspeita clínica de 
malignidade, o exame complementar de 
diagnóstico a pedir será sempre um estudo 
mamário (ecografia com mamografia). Se o 
exame identificar um nódulo sólido, 
desconhecido em exames prévios ou sem 
exames prévios, não sugestivo de 
malignidade, poderá ser recomendado 
reavaliação a curto prazo para confirmação 
da sua estabilidade. Caso o nódulo tenha 
aumentado de dimensão, a biópsia pode 
estar indicada, como se expressa no 
fluxograma da figura 1.

Na mulher pós menopáusica, todos os 
nódulos que não sejam conhecidos em 
exames prévios são considerados suspeitos 
de neoplasia maligna. Deverá realizar 
sempre estudo mamário. Se o estudo 
mamário for classificado de BIRADS 3, será 
indicado pelo Radiologista estudo 
imagiológico a curto prazo. Se o estudo 
mamário for classificado de BIRADS 4, 

deverá ser seguido de biópsia. Fluxograma 
na figura 2.
Para efeitos didáticos e para que se possa 
facilitar o exposto neste trabalho, concluímos 
em forma de separata, com uma síntese dos 
elementos apresentados.
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Previamente a etapas clínicas da patologia mamária o rastreio do 
cancro da mama permite detetar a doença ainda em fase 
subclínica e tem como objetivo reduzir a mortalidade por cancro 
através de um diagnostico precoce. Hoje o rastreio é realizado 
nos Cuidados de Saúde Primários usando as normas da Direção 
Geral de Saúde. Consiste na realização de mamografia bilateral 
com uma periocidade de dois em dois anos com mulheres entre 
os 49 e os 70 anos de idade (regista-se algumas variantes 
regionais). As mulheres elegíveis são convocadas por carta através 
do ficheiro disponível pelas ARS. Cabe ao médico de MGF 
esclarecer quaisquer dúvidas, medos ou outras questões que as 
doentes do seu ficheiro possam expressar, de forma a que exista a 
maior adesão possível. A adesão ao rastreio reduz a mortalidade 
da doença e aumenta o diagnóstico precoce.

Não devem ir ao rastreio mulheres com história pessoal de cancro 
da mama, bem como mulheres que tenham feito mamografia 
recente (nos 11 meses prévios).

Nestes elementos de síntese agora presentes temos como 
objectivos  aclarar a metodologia do rastreio do cancro da mama; 
saber quais os métodos complementares de diagnóstico que 
deverão ser realizados consoante os achados na história clínica e 
exame objetivo; saber quando referenciar um doente com 
patologia mamária para uma consulta de senologia. 

História clínica: 

1. Anamnese – Idade; sexo; paridade; lactação; história anterior 
de neoplasia da mama, ovário ou endométrio; radioterapia 
prévia; uso de anticontraceptivos ou terapêutica hormonal de 
substituição; presença de história familiar de cancro da mama.

2. Sinais e sintomas – Inicio e evolução; características do 
nódulo; mudanças durante o ciclo menstrual; sintomas 
acompanhantes.

Exame Objetivo: 

1. Inspeção – Simetria mamária; volume; contornos, aparência; 
complexo aréolo-mamilar.

2. Palpação – Zonas de empastamento; presença, características 
e dor dos nódulos; adenopatias palpáveis na região axilar.

Diagnóstico Diferencial
Lembremo-nos que um nódulo da mama pode ter como diagnósti-
cos diferenciais:
1. Doença fibroquística da mama
2. Fibroadenoma 
3. Necrose gorda (citoesteatonecrose) resultante de trauma ou 

cirurgia prévia
4. Abcessos
5. Quadros inflamatórios 

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica: 

1. Ecografia
2. Ecografia e mamografia
3. Ressonância magnética
4. Tomossíntese 

GOLD Standard para classificar achados mamográficos: 

1. BIRADS – Classificação de 0 a 6

Indicações para Estudo Mamário: 

1. Estudo com mamografia em mulheres entre os 35 e 40 anos 
de idade, que tenham sido vigiadas por ecografia por 
patologia mamária ou sendo de risco.

2. Estudo anual, associado a ecografia mamária, em mulheres a 
partir dos 40 anos de idade.

3. Apresentação clínica de empastamento ou nódulo da mama 
ou com que apresentem alterações do complexo areola-ma-
milar.

4. Em doentes que apresentem adenopatias axilares.
5. Em seguimento anual de doentes tratados com cirurgia 

conservadora e radioterapia ou mastectomia unilateral.

Quando referenciar para consulta de senologia:

1. Todas as mulheres com assimetrias nodulares da mama 
persistentes após menstruação. 

2. Todos os homens com nodulo palpável, após estudo mamário. 
3. Qualquer corrimento mamário em mulheres com mais de 50 

anos de idade
4. Qualquer corrimento sanguinolento mamário em mulheres 

com menos de 50 anos de idade.
5. Quadro inflamatório que não cede a antibiótico
6. Presença de quistos volumosos (superiores a 3 cm), sintomáti-

cos ou que se refazem após punção evacuadora.
7. Mastalgia que interfere com o dia-a-dia após instituição da 

terapêutica.
8. Retração ou distorção do mamilo em qualquer idade.
9. Mudança de cor ou eczema do mamilo em qualquer idade. 
10. Mulheres com história familiar de proximidade ou pais 

identificados por estudo genético, com mamas densas em 
estudo mamário.

11. Nódulos persistentes que se apresentam após a menopausa. 

Referenciação para Senologia do doente com patologia mamária
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O efeito de fogging é um sinal radiológico que ocorre em cerca 
de 50% dos acidentes vasculares cerebrais isquémicos e consiste 
num fenómeno transitório de normalização tomodensitométrica 
do parênquima encefálico enfartado na TC sem contraste.1,2

Durante a evolução temporal do enfarte cerebral observa-se 
habitualmente uma hipodensidade progressiva na primeira 
semana, com edema e efeito de massa associados. Na fase 
subaguda tardia, correspondente à segunda semana, verifica-se 
um aumento da densidade do parênquima e diminuição do efeito 
de massa, que se deve à deposição proteica resultante da 
atividade macrofágica, reperfusão e diminuição do edema,  
levando a uma pseudo-normalização temporária, total ou parcial, 
dos achados imagiológicos.³ Um efeito análogo também ocorre 
no estudo de difusão por RM, com progressão para iso e 
hipersinal no mapa ADC traduzindo um aumento da difusibilidade 
das moléculas de água. Em caso de dúvida a administração de 
contraste endovenoso irá demarcar o território enfartado, com 
realce decorrente da lesão da barreira hemato-encefálica.³
A importância da familiarização com o efeito de fogging está em evitar 
a confusão de um exame aparentemente normal após já ter sido 
documentado enfarte prévio. A chave diagnóstica está no espaço 
temporal decorrido entre o início da clínica e a realização da TC.
No presente caso clínico, imagem A, à data da apresentação 
hospitalar, verifica-se perda da diferenciação cortico-subcortical, 
um dos primeiros sinais do AVC isquémico; dois dias depois, 

imagem B, uma hipodensidade marcada do parênquima cerebral 
no território da artéria cerebral direita; na segunda semana, 
imagem C, EFEITO FOGGING a área enfartada aparece isodensa 
com o parênquima normal; à sexta semana, imagem D,  
reaparecimento da hipodensidade do parênquima enfartado.

Fogging effect is a radiologic sign that occurs in around 50% of 
cerebral infarctions and consists of a transient phenomenon of 
tomodensitometric normalization of the infarcted brain  
parenchyma on plain CT.1,2

During evolution of cerebral infarction there is usually a progressive 
hypodensity in the first week, with associated edema and mass 
effect. In the late subacute phase, corresponding to the second 
week, there is an increase in parenchymal density and decrease of 
mass effect, due to protein deposition resulting from macrophage 
activity, reperfusion and decreased edema. This leads to total or 
partial transient pseudo-normalization of the imaging findings.3    
An analogous effect also occurs in MRI diffusion study, with 
progression to iso and hyperintensity on the ADC map, due to 
increased diffusibility of water molecules. In case of doubt, 
intravenous contrast administration will delineate the infarcted 
territory, with enhancement resulting from damage of the 
blood-brain barrier.3

The importance of knowing the fogging effect is to avoid confusion 
when a seemingly normal exam is obtained after a previous 
infarction has been documented. The diagnostic key is in the 
temporal space elapsed between the beginning of the symptoms 
and the CT scan. 
In this clinical case, upon hospital admission, image A, we can see 
loss of cortico-subcortical differentiation, which is one of the first 
signs of an ischemic stroke; two days later, image B, shows a 

cerebral parenchyma hypodensity of the territory of the right 
middle cerebral artery; in the second week, image C, FOGGING 
EFFECT: the infarcted area appears isodense with normal  
parenchyma; at week six, image D, reappearance of the hypodensity 
of the infarcted parenchyma.
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CASO Flash  
FLASH CLINICAL CASE Algarve Médico, 2019; 1 (3):40-43

Resumo

O tumor de Vanek é definido como uma lesão submucosa gastrointestinal 
benigna, sendo mais prevalente no antro gástrico e duodeno. O seu 
diagnóstico é maioritariamente incidental na sequência do estudo de 
hemorragia digestiva alta.  Os autores apresentam o caso e a 
iconografia de um homem de 68 anos admitido por astenia e história 
de melenas com cinco dias de evolução. À entrada do serviço de 
urgência encontrava-se com palidez cutânea associado a hipotensão e 
taquicardia. Da avaliação analítica destacava-se: hemoglobina 6,4 mg/dl, 
INR 5,16. Foi internado para estabilização hemodinâmica e reversão do 
padrão de coagulação, foi realizada esófago-gastro-duodeno-escopia 
que identifica: lesão polipóide de 4 cm na parede posterior do antro 
gástrico com estigmas de hemorragia recente. A eco endoscopia e a 
tomografia computorizada foram os métodos de imagem escolhidos 
para completar o estudo clínico, levando ao diagnóstico de tumor de 
Vanek. Após discussão multidisciplinar, considerando o tamanho e a 
localização da lesão, optou-se pela realização de ressecção transgástrica 
endolaparoscópica, em contexto de urgência diferida. O doente 
apresentou critérios de alta ao 3º dia pós-operatório, sem menção de 
complicações até à data. O exame Anátomo-patológico confirmou o 
diagnóstico de tumor de Vanek. Os autores relatam o diagnóstico raro 
associado à técnica cirúrgica conservadora e minimamente invasiva, 
combinando o melhor de dois mundos: a conjugação das abordagem 
laparoscópica e endoscópica, permitindo assim a preservação da 
anatomia gastrointestinal.

Abstract

Vanek tumor is a benign gastrointestinal submucosal lesion, being 
more prevalent at the gastric antrum and duodenum. Its diagnosis is 
mostly incidental or done while studying an upper gastrointestinal 
bleeding event. The authors present a case and iconography of a 
68-year-old male admitted for asthenia and a 5-day history of 
melena. At Emergency he was pale, with low blood pressure and was 
tachycardic. The blood tests results showed: a hemoglobin of 6.4 mg/dl 
and a International Normalized Ratio (INR) 5.16. After hemodynamic 
stabilization and reversal of coagulation alterations, an  
esophagogastroduodenoscopy was performed which showed a 4 cm 
polypoid lesion at the posterior wall of the gastric antrum with 
stigmata of recent bleeding. Endosonography and CT scan completed 
the investigation that led to the diagnosis of a Vanek tumor. After a 
multidisciplinary discussion, considering the size and location of the 
lesion, an urgent deferred endo-laparoscopic transgastric resection 
was performed. The patient was discharged on 3rd pos-operatory 
day, with no complications.  The anatomopathological evaluation 
confirmed the diagnosis of a Vanek Tumor. The authors report this 
rare diagnosis approached through a conservative and minimally 
invasive surgical technique, combining the best of both worlds: the 
combination of a laparoscopic and an endoscopic approach which 
permitted the preservation of gastrointestinal anatomy and function.

Tumor de Vanek – abordagem por endo-laparoscopia
Vanek Tumour – Endo-Laparoscopic approach
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Fig.1 Fig.2

Fig.3 Fig.4 Fig.5

Figura 1, 2 – Lesão polipoide da parede do antro gástrico posterior com estigmas de hemorragia recente; Figura 3 - Ecoendoscopia; Figuras 4, 5 – Imagens de TC
Figure 1, 2 - polypoid lesion at the posterior wall of gastric antrum with recent stigmata of bleeding; Figure 3 – Ecoendoscopy; Figure 4, 5 - CT Scan

Background

Vanek tumour was first reported in 1949 as a benign gastrointestinal 
submucosal granuloma with eosinophilic infiltration.¹ Histologically, it 
is characterized by the proliferation of spindle cells, small blood 
vessels, and inflammatory cells, often dominated by eosinophils.²
Different hypothesis have been proposed to explain the etiology of 
this uncommon subtype of polyp: a possible role of H. pylori infection, 
physical or metabolic factors, parasites, and allergic causes have been 
implicated. However, to date, its pathogenesis remains unclear.⁸ 
This lesion corresponds to 0.1% of all gastric polyps and its most commonly 
located at the gastric antrum and duodenum (70%). Still, these polyps have 
also been described in the small and large intestine (20%).³
The prompt clinical diagnosis is often difficult and delayed, due to its 
rarity and to the variety and non-specificity of symptoms depending 
on its location and size. Thanks to the growing use of endoscopy, 
these lesions are increasingly identified in the absence of symptoms.⁷ 
When they became symptomatic, the diagnosis is usually made when 
searching for a cause of an upper gastrointestinal bleeding.3, 4  Larger 
lesions have also been reported to cause abdominal pain and gastric 
outlet obstruction.4,7

Endoscopic polypectomy can be performed if the lesion is polypoidal 
and accessible. However, endoscopic resection may result in 
perforation or incomplete resection, and an increased risk of local 
recurrence due to its typical submucosal growth with a sessile aspect. 
Therefore, in case of large tumors, surgical treatment with complete 
resection is often necessary. Metastasis are unfrequent, and wedge 
resection with safe margins is curative.⁷

Introdução  
 
O tumor de Vanek foi pela primeira vez descrito em 1949, como um 
granuloma submucoso gastrointestinal benigno com infiltração 
eosinofílica.¹ Histologicamente, é caracterizado pela proliferação de 
células fusiformes, pequenos vasos sanguíneos e células  
inflamatórias, frequentemente dominadas por eosinófilos.²
Diferentes hipóteses têm sido formuladas para explicar a etiologia 
desse subtipo incomum de pólipo: desde o possível papel da 
infecção por H. pylori, a factores físicos ou metabólicos, a parasitas 
e causas alérgicas foram implicados. No entanto, até o momento, 
sua patogénese permanece incerta.⁸
Essa lesão corresponde a 0,1% de todos os pólipos gástricos e localiza-se 
mais comummente no antro gástrico e duodeno (70%) sendo menos 
comumente descritas no intestino delgado e cólon (20%).³
O diagnóstico clinico correto é comumente difícil e tardio, devido à 
sua raridade e à variedade e não especificidade dos sintomas, 
dependendo da sua localização e tamanho. Graças ao uso crescente 
da endoscopia, estas lesões são cada vez mais identificadas na 
ausência de sintomatologia⁷. Ao tornarem-se sintomáticas, o seu 
diagnóstico é feito maioritariamente na sequência do estudo de 
anemia por hemorragia digestiva alta.3, 4 As lesões de grandes 
dimensões têm ainda sido relatadas como causa de dor abdominal 
e atraso no esvaziamento gástrico.⁴
A polipectomia endoscópica pode ser realizada em lesões 
polipóides, de pequenas dimensões e endoscopicamente 
acessíveis. No entanto, esta técnica pode complicar com perfuração 
ou ressecção incompleta, aumentado assim o risco de recorrência 
local. Sendo assim, em caso de lesões de grandes dimensões, a 
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Case Presentation 

The authors present a case of a 68 year-old male patient referred to 
the emergency department for asthenia and a 5-day history of 
melena. As for relevant medical history, he was under anticoagulation 
therapy with Warfarin due to atrial fibrillation. There was no relevant 
past surgical history. On admission, the patient was pale but not 
cyanotic. On physical examination there was no fever, blood pressure 
was 84/63 mmHg. and a heart rate of 126 beats per minute. There 
were no significant findings at cardiovascular, respiratory and 
abdominal examination. Rectal digital exam showed no mass, but red 
dark blood mixed with the stools was seen. Blood tests showed a 
hemoglobin 6.4 mg/dl, and an INR of 5.16.  Four units of erythrocyte 
concentrate and two units of fresh frozen plasma were given to the 
patient. After hemodynamic stabilization, and reversal of the 
anticoagulation pattern, Esophagogastroduodenoscopy was 
performed showing a 4 cm polypoid lesion at the posterior wall of the 
gastric antrum with stigmata of recent bleeding. Endosonography and 
CT scan completed the investigation that led to the diagnosis of a 
Vanek tumor.
After multidisciplinary discussion, considering the size and location of 
the lesion, an urgent deferred endo-laparoscopic transgastric 
resection was performed: 
- A 4-trocar laparoscopic approach was decided. With an incision in 
the anterior wall of the gastric antrum (location chosen by the 
simultaneous endoscopy) the lesion was identified and resected with 
an endo-stapler. The incision was closed by a continuous polyester 
suture. After the closure, gastric permeability and suture viability were 
ensured by endoscopy. 
Postoperatively, there was no need for blood transfusion.  The patient 
was discharged on the third post operatory day. No short or long term 
complications where recorded. The pathological examination revealed 
a Vanek Tumor with free surgical margins. 

Discussion 

Vanek tumors, also named as inflammatory fibroid polyps, were first 
description by Konjetzny in 1920, as “polypoid fibroma”. Afterwards, 
in 1949, Vanek described the first series of 6 cases, with a gastric 
location. Since then, a considerable number of cases and series have 
been reported.⁷
Clinically, they are usually asymptomatic, and their diagnoses mostly 
incidental. When symptomatic, the most common clinical scenario is 
gastrointestinal bleeding followed by diffuse abdominal pain, and 
gastric outlet obstruction syndrome.⁸ 
The clinical and imaging diagnoses are very difficult to make. 
Endosonography, CT scan and MRI are the most useful complementary 
diagnostic tests used to characterize it.6,8   
Although endoscopic submucosal dissection is the preferred approach 
for these kind of lesions, a surgical approach is indicated for larger 
polyps or in case of active bleeding.5,6 

terapêutica cirúrgica com ressecção completa da lesão é muitas 
vezes a opção tomada. Estes tumores normalmente não apresentam 
capacidade de metastização, pelo que, a ressecção em cunha com 
margens livres é considerada curativa.⁷

Caso Clínico

Os autores apresentam o caso de um doente do sexo masculino, 68 
anos de idade, encaminhado ao Serviço de Urgência por astenia e 
melenas com 5 dias de evolução.
Como antecedentes pessoais de relevo apresentava fibrilhação 
auricular, motivo pelo qual se encontrava anticoagulado. Sem 
antecedentes cirúrgicos de relevo. 
À admissão encontrava-se pálido, sem cianose. Do exame físico 
destacava-se apirexia, pressão arterial (PA) de 84/63 mm/Hg, 
frequência cardíaca de 126 batimentos por minuto. Ao toque rectal 
apresentava sangue vermelho escuro (melenas), sem outras alterações. 
Dos exames analíticos destacava-se: hemoglobina 6,4 mg/dl e INR de 5,16.
Foram realizadas 4 unidades de concentrado eritrócitario e duas 
unidades de plasma fresco congelado. Após estabilização 
hemodinâmica e reversão do padrão de coagulação, foi realizada 
esófago-gastro-duodenoscopia, que revelou: lesão polipóide de 4 
cm na parede posterior do antro gástrico, com estigmas de 
hemorragia recente.
A eco-endoscopia e a tomografia computorizada foram os 
métodos de imagem escolhidos para completar o estudo clinico, 
levando ao diagnóstico de tumor de Vanek.
Mediante discussão multidisciplinar optou-se por ressecção 
transgástrica por via endo-laparoscópica: 
 - Foi realizada uma abordagem laparoscópica com 4 trocares. Com 
uma incisão na parede anterior do antro gástrico (local escolhido 
pela indicação da endoscopia realizada simultaneamente), a lesão 
foi identificada e ressecada com endo-stapler. A incisão foi 
encerrada com sutura continua de poliéster. Após o encerramento, 
a permeabilidade gástrica e a viabilidade da sutura foram garantidas 
por endoscopia. 
Pós-operatório, sem necessidade de mais transfusões. O doente 
teve alta ao 3º dia de pós-operatório, sem evidencia de complicações 
até à data.
 O exame anátomo-patológico confirmou o diagnóstico de tumor 
de Vanek com margens cirúrgicas livres. 
 
Discussão

Os tumores de Vanek, também denominados pólipos inflamatórios, 
foram descritos pela primeira vez por Konjetzny em 1920, como 
“fibroma polipóide”. Posteriormente, em 1949, Vanek descreveu a 
primeira série de 6 casos, com localização gástrica. Desde então, 
um número considerável de casos e séries foram relatados.⁷
Clinicamente, são maioritariamente assintomáticos e sendo o seu 
diagnóstico principalmente incidental. Quando sintomático, o 
cenário clínico mais comum é a hemorragia gastrointestinal, seguido 
de dor abdominal difusa e síndrome de obstrução do canal gástrico.⁸



43

Referências 

1. Vanek J. Gastric submucosal granuloma with eosinophilia infiltration. Am J Pathol 
1949;25:397–411. 

2. Lewin K. J. and H. D. Appelman. Mesenchymal tumors and tumor-like proliferation. Atlas 
of Tumor Pathology 1996:449–453. 

3. Blackshaw AJ, Lewsion RA. Eosinophilic infiltrates of the gastrointestinal tract. J 
ClinPathol 1986;39:1–7. 

4. Khadanga S, et al. BMJ Case Rep 2016. doi:10.1136/bcr-2015-213688 

5. Abboud B. Vanek’s tumor of the small bowel in adults. World J Gastroenterol 
2015;21:4802–8. 

6. Li CJ, Huang MT, Chen CS, et al. Application of laparoscopic techniques for resection of 
individual gastric submucosal tumors. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2007;17:425–9. 

7. Fleres F. et al. Gastric inflammatory fibroid polyp tumor with acute intestinal 
obstruction—Vanek’s tumor can mimick a giant gastrointestinal stromal tumor or a gastric 
lymphoma. J Vis Surg 2018;4:54  

8. Wille P, Borchard F. Fibroid polyps of intestinal tract are inflammatory-reactive 
proliferations of CD34-positive perivascular cells. Histopathology 1998;32:498-502.

Figura 6, 7 - Tumor de Vanek intragástrico; Figura 8 - Resseção com endo-stapler; Figura 9 – Encerramento gástrico com 
endoscopia simultânea  
Figure 6, 7 - Vanek intragastric tumour; Figure 8 - Resection with endo-stapler; Figure 9 - Gastric closure with 
simultaneous endoscopy

Miguel Cunha et al

O seu diagnóstico clínico e imagiológico requer um grau de 
suspeição elevado. A eco endoscopia, tomografia computadorizada 
e ressonância magnética são os exames complementares mais úteis 
para a sua caracterização.6,8

Embora a dissecção submucosa endoscópica seja a abordagem 
preferida para esse tipo de lesões, a abordagem cirúrgica está 
indicada em pólipos de grandes dimensões ou em caso de 
hemorragia ativa.5,6

Existem multiplas abordagens cirúrgicas descritas para ressecar 
lesões gástricas benignas. A abordagem endo-laparoscópica é uma 
opção cirúrgica minimamente invasiva que permite uma visão 
completa em ambas as cavidades, endoluminal e intrabdominal.7 
Considerando o tamanho e a localização da lesão, após discussão 
multidisciplinar, os autores optaram por esta abordagem. Esta opção foi 
baseada na promoção de uma ressecção conservadora minimamente 
invasiva, permitindo manter intacto o trato gastrointestinal.
Os autores relatam este diagnóstico raro tratado por uma 
técnica cirúrgica conservadora e minimamente invasiva, 
combinando o melhor de dois mundos: a combinação das 
abordagens laparoscópica e endoscópica que permitiram a 
preservação da anatomia e função gastrointestinal.

There are multiple surgical approaches described to resect benign 
gastric lesions. The Endo-laparoscopic approach is a minimally 
invasive surgical option that allows a complete vision on both cavities, 
endoluminal and intrabdominal. Considering the size and location of 
the lesion, after a multidisciplinary discussion, the authors opted for 
this approach. This option was based on the promotion of a 
minimally invasive conservative resection, allowing for an intact 
gastrointestinal tract.
The authors report this rare diagnosis treated by a conservative and 
minimally invasive surgical technique, combining the best of both worlds: 
the combination of laparoscopic and endoscopic approaches which 
permit the preservation of gastrointestinal anatomy and function.
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CASO Flash  
FLASH CLINICAL CASE Algarve Médico, 2019; 1 (3):44-47

Resumo

Mycobacterium marinum é uma micobactéria não tuberculosa 

causadora de infecções de pele humana. As infecções cutâneas 

causadas pelo Mycobacterium marinum são atribuídas à exposição 

a peixes ou aquários após uma perda da barreira da pele. Na 

maioria dos casos, os membros superiores e os dedos representam 

a maioria dos locais de infeção. O atraso de diagnóstico é comum 

e o atingimento de estruturas profundas pode acontecer. 

Os autores apresentam um caso clínico desta patologia com 

iconografia da evolução da lesão num membro inferior, na 

ausência de um diagnóstico estabelecido.

 

Abstract

Mycobacterium marinum is a non-tuberculous mycobacterium that 

causes human skin infections. Skin infections caused by Mycobacterium 

marinum are attributed to exposure to fish or aquariums after a 

break of the skin barrier. In most cases, the upper limbs and fingers 

represent most sites of infection. Diagnostic delay is common and 

deep structures may be affected. Diagnostic delay is common and 

reaching deep structures can occur. 

The authors present a clinical case of this illness with iconography 

registering the evolution of a lesion of the leg in the absence of an 

established diagnosis.

Palavras Chave: 
Mycobacterium marinum, feridas cutâneas

Keywords: 
Mycobacterium marinum, skin infections

Lesão no mar – o que é preciso recordar?
Sea injury - what to remember?
João Melo, Diogo Veiga, Miguel Cunha, Victor Baptista, Adalberto Silva, António Rivero
1 Serviço Cirurgia II, Centro Hospitalar Universitário do Algarve
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Introdução 

Mycobacterium marinum é uma micobactéria não tuberculosa 
que é um agente causador de infecções de pele humana.1, 2

O Mycobacterium marinum é um patogéneo encontrado na água 
não clorada que raramente causa doença¹. Por vezes causa 
infecção cutânea com 2 a 4 semanas de inoculação, secundário a 
trauma de barbatanas ou mordeduras de peixes, ou da exposição 
à água contaminada em aquários. Traumas menores, como 
abrasões e lacerações, servem como porta de entrada para 
o organismo.1, 2 

O atraso no diagnóstico é comum e o atingimento de estruturas 
mais profundas, ocorre em aproximadamente um terço dos 
pacientes relatados.²

Caso Clínico

Homem de 45 anos de idade, mergulhador, dá entrada no Serviço 
de Urgência por fleimão no membro inferior esquerdo. A lesão 
iniciara-se após lesão traumática com ancora que motivara ferida 
na perna. Sob internamento iniciou antibioterapia ev, controlo 
álgico e fez várias necrosectomias de limpeza cirúrgica. Verificamos 
progressão da doença, com ausência de resposta à terapêutica 
instituída durante 2 semanas, imagens 1 a 4 da figura. Colheitas 
para bacteriologia de exsudatos da ferida foram negativas. 
Reavaliadas hipóteses diagnósticas foi colocada a possibilidade de 
infecção por Mycobacterium marinum, atendendo ao mecanismo da 
lesão. Iniciou-se empiricamente esquema triplo com Claritromicina, 
Etambutol com Rifampicina e novas colheitas de material para 
bacteriologia, continuaram sempre negativas.
Evolução clínica favorável desde a instituição da terapêutica 
dirigida ao Mycobaterium marinum. Realizado enxerto após 
passagem da fase infecciosa, sem evidência de recidiva e com boa 
evolução até à data, imagens 5 e 6.

Background

Mycobacterium marinum is a nontuberculosis mycobacterium that 
is a causative agent of human skin infections.1, 2

Mycobacterium marinum is a pathogen found in non-chlorinated 
water that rarely causes disease.¹ It sometimes causes skin infection 
within 2 to 4 weeks of inoculation, secondary to fins trauma or fish 
bites, or exposure to contaminated water in aquariums.¹ Minor 
traumas, such as abrasions and lacerations, serve as the portal of 
entry for the organism.1, 2

Delay of diagnosis is common, and invasion into deeper structures 
occurs in approximately one third of patients.²

Case Presentation 

An 45-year-old male diver, came to de urgency due to erythema 
with 3 days of evolution after anchor trauma;
Intravenous antibiotic therapy and pain control;
Surgical debridement;
Progression of the disease, with no response to instituted antibiotic 
therapy and surgical debridement;
Possibility of Mycobacterium marinum infection, given the 
mechanism of the lesion;
A triple drug regimen was started with Clarithromycin + Ethambutol 
+ Rifampicin and material was sent for bacteriology, always 
negative;
Favorable clinical evolution since the institution of Mycobaterium 
marinum therapy.
Performed graft after control of the infectious phase, with no 
evidence of recurrence and with good evolution to date.
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Figura 1. A lesão no dia de internamento  
Figure 1. Lesion at date of admission

Figura 2. Dez dias depois  
Figure 2. Ten days later

Figura 3. Duas semanas de internamento com 
desbridamento de tecidos necróticos  
Figure 3. Two weeks later with debridement of necrotic 
tissues

Figura 4. Uma semana depois do início da  
prova terapêutica   
Figure 4. One week later after initiation of therapeutic trial

Figura 5. Quatro semanas depois do início do tratamento 
com preparação do leito para enxerto
Figure 5. Four weeks after therapeutic treatment and 
preparation of the bed of the lesion for grafting

Figura 6. No follow-up catorze semanas depois  
do início da lesão
Figure 6. Follow up, after fourteen weeks with total 
recovery  



47

João Melo et al

Referências 

1. Shivani S. Necrotizing Soft Tissue Infection Occurring after Exposure to Mycobacte-
rium marinum. Case Rep Infect Dis. 2014; 2014: 702613 

2. Lahey T. Invasive mycobacterium marinum infections. Emerging Infectious Diseases. 
2003;9(11):1496–1498 

3. Dolenc-Voljc M., Zolnir-Dovc M. Delayed diagnosis of Mycobacterium marinum 
infection: a case report and review of the literature. Acta dermatovenerologica Alpina, 
Pannonica, et Adriatica. 2010;19(2):35–39.

Discussão

O diagnóstico e tratamento da infecção por Mycobacterium 
marinum são difíceis. Os médicos devem estar alerta dos períodos 
de incubação prolongados.1 Doentes com infecções cutâneas 
nodulares insidiosas que afectam as extremidades, devem ser 
questionados sobre exposição aquática. A histologia e bacteriologia 
dos tecidos são essenciais para estabelecer um diagnóstico 
precoce e início imediato da terapia adequada.³
O tratamento depende da gravidade da infecção. Tratamento 
prolongado com antibióticos pode curar em casos mais 
superficiais, mas a cirurgia adjuvante é indicada em infecções 
extensas e profundas.1-3

Neste caso em concreto, face à ineficácia do tratamento no 
ambulatório - e depois sob internamento - que mantinha a 
necrose em progressão, o elevado índice de suspeição da 
eventual etiologia por M. marinum, foi fundamental. Foi essa 
suspeita, mesmo na ausência de bacteriologia que tornasse 
evidente a etiologia da infeção que fez iniciar uma prova 
terapêutica que se revelou como a adequada para reversão da 
necrose em progressão dos tecidos que resultaram da ferida 
provocada com o contexto referenciado.

Discussion 

The diagnosis and treatment of Mycobacterium marinum infection 
is difficult. Physicians should be alert to prolonged incubation 
periods.¹ Patients with insidious nodular skin infections affecting 
the extremities should be asked about aquatic exposure. Tissue 
histology and bacteriology are essential to establish early diagnosis 
and prompt initiation of appropriate therapy.³
Treatment depends on the severity of the infection. A prolonged 
course of antibiotics is curative in more superficial cases, but 
adjuvant surgery is indicated for extensive and deep infections.1-3

In this specific case, given the ineffective treatment in the outpatient 
clinic - and then under hospitalization - with necrosis in progress, 
the high index of suspicion of the possible etiology by M. marinum 
was fundamental. It was this suspicion, even in the absence of 
bacteriology that made the etiology of the infection evident, that 
initiated a therapeutic trial that proved to be adequate for reversing 
the necrosis of the tissues in progression that resulted from a wound 
probably infected with Mycobacterium marinum.
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A SAÚDE ANTES DE ABRIL  
UMA REFLEXÃO

Fernando Esteves Franco¹ 
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Hoje que tanto se discute não só a  
viabilidade do SNS como a sua sustentabilidade, 
hoje que tanto se invocam os  benefícios da 
privatização dos Serviços de Saúde,  impõe-se 
uma análise retrospectiva não só da génese do 
SNS, como fazer um rápido percurso sobre a 
Saúde antes da Revolução de Abril.
Era a Saúde na sua vertente  doença 
considerada da responsabilidade de cada 
individuo, enquanto o Estado reservava a 
sua intervenção nas doenças a que era 
atribuída a classificação de “flagelo social” 
(Lepra,Tuberculose e Doenças Mentais), 
assim como na protecção Materno-Infantil e 
doenças Infecto-contagiosas, especialmente 
na vertente profilática, vacinação quando 
existente e cuidados de higiene. 
Eram estas funções desempenhadas pelos 
Dispensários, iniciados pela Rainha D. 
Amélia e desenvolvidos progressivamente 
até à criação em 1971 dos Centros de 
Saúde de Primeira Geração, num esforço 
reorganizativo de Gonçalves Ferreira e 
Arnaldo Sampaio, perseguindo a 
modernização da prestação dos Cuidados 
de Saúde de forma organizada e integrada.
Quanto à vertente  curativa, a que pelo 
seu imediatismo mais preocupava o 
cidadão, assentava na prestação privada 

no consultório  médico, no internamento 
privado,  na responsabilidade pecuniária 
de cada doente.  
Poder-se-á objetar que o Estado através 
dos Serviços Médico Sociais da Previdência 
se responsabilizava pelo tratamento dos 
seus beneficiários aos quais proporcionava 
assistência ambulatória e até domiciliária 
diurna e nocturna, estas nos grandes 
Centros, com médicos especialmente para 
tal contratados,  assim como aos indigentes 
lhes asseguraria tratamentos  gratuitos. 
Sendo verdade não deixava de ser uma 
falácia em relação ao todo da população, 
já que uma grande parte dela não tinha 
trabalho permanente assegurado ou 
exercia profissões não contempladas na 
estrutura do Estado Corporativo, não 
tendo assim descontos regulares que lhes 
legitimasse a condição de beneficiários. 
Estes assumiam parcial ou totalmente as 
despesas de Saúde.
Alguns refugiavam-se nas Associações 
Mutualistas que se desenvolveram por 
todo o País especialmente depois de 1920, 
prosseguindo o movimento mutualista ,  
com o desiderato de fazer face ao custos 
dos tratamentos da doença imprevista, sem 
que fosse conseguida a segurança desejada 
dado  os parcos recursos conseguidos.
Tal metodologia implicava necessariamente 
uma grande preocupação com os custos 
da doença ( os acidentes de trabalho eram 
de seguro privado obrigatório) por parte 

de todos os cidadãos, uma vez que 
também este sistema conduzia ao 
entendimento de uma clivagem social 
conducente a uma presumida diferenciação 
dos cuidados médicos obtidos - se em 
regime privado, se em regime assistencial 
- obrigando a um esforço enorme de 
aforro (aos que o conseguiam) almejando 
o eventual tratamento privado que viesse 
a ser necessário,  sempre sem que aquele 
aforro, se obtido, se mostrasse suficiente.
Quanto à rede hospitalar, esta cingia-se a 
cinco grandes Hospitais Centrais, em  
Lisboa os Hospitais Civis de Lisboa ( de 
excelente formação exclusivamente 
pós-graduada) e o Hospital de Santa 
Maria ( inaugurado em 1953), em Coimbra 
os Hospitais da Universidade de Coimbra,  
no Porto o Hospital de São João  
(inaugurado em 1958) e um outro Hospital 
Geral de grande dimensão e tradição 
histórica assistencial e escolar, propriedade 
da Santa Casa da Misericordia do Porto 
que o fundara  e abrira ao público no 
longínquo ano de 1799, o Hospital de 
Santo António. 
Eram estes Hospitais dirigidos ao 
tratamento das doenças mais  graves  
assim como à formação pós-graduada, 
esta muito relevante para o exercício 
profissional privado, para além da sua 
missão escolar pré graduada. 
Existiam ainda algumas unidades hospitalares 
especializadas, habitualmente consequentes 
a iniciativas privadas, e que o Estado 
conforme a evolução das necessidades vinha 
em alguns casos administrando.  
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A restante quadricula hospitalar  era  de 
propriedade e administração privadas, 
especialmente das Misericordias que eram 
proprietárias dos Hospitais existentes na 
quase totalidade dos Concelhos do País, 
tal qual a iniciativa  privada empresarial 
- particular ou institucional - perseguindo 
a rentabilidade lucrativa ia implantando 
também estabelecimentos de saúde, 
especialmente de pendor cirúrgico, até  
em edificios residenciais adaptados,  
designados de Clínicas.
Com a descoberta dos agentes patogénicos 
meio século antes de ser conseguido o 
respectivo armamentário terapêutico 
eficaz, a preocupação fundamental era a 
prevenção da transmissão contagiosa e o 
desenvolvimento das vacinas e atitudes de 
higiene preventiva e terapêuticas que 
buscassem a capacidade de desenvolvimento 
das defesas individuais de cada paciente  
sob a batuta da Direcção Geral de Saúde, 
órgão então direcionado  exclusivamente 
à Saúde Pública. Em consequência eram 
da maior relevância os já citados  
Dispensários que vêm a ser progressivamente 
implantados, primeiro dirigidos ao flagelo 
da tuberculose, depois  à Assistência 
Materno-infantil e ao combate  às doenças 
Infecto-contagiosas, venéreas e não só.
Dominando a filosofia de a doença dizer 
respeito ao doente e logo o seu tratamento 
ser da sua responsabilidade, há a 
impossibilidade individual de fazer frente a 
qualquer doença mais grave com relevo 
para  a tuberculose , a então designada 
Peste Branca. Surgem assim pela iniciativa 
privada estabelecimentos de saúde 
especificos, como os vários Sanatórios da 
responsabilidade dos Caminhos de Ferro 
ou até de mecenas como o empresário 
Grandella (este não concluído), destinados 
aos seus funcionários e familiares, mais 
tarde abertos ao público em geral, ou 
ainda de projectos privados de rentabilidade 
financeira, como o prestigiado Sanatório 
do Caramulo. 
Estamos  perante um modelo em que os 
hospitais existentes para além dos Centrais, 
são de muito escassos recursos  terapêuticos, 
completamente  desarticulados entre si,  da 
propriedade e gestão das Misericórdias, 
utilizados pela camada social com recursos 
financeiros  ligeiramente menos  débeis, 

os remediados classificados de porcionistas,  
que não logravam suportar os custos da  
alta medicina exercida na hospitalização 
privada de caracter lucrativo, e que têm 
como principal suporte financeiro a  
filantropia, onde também se incluiam 
regulares  cortejos de oferendas abertos 
à comunidade.
A dificuldade de acesso aos Hospitais 
Centrais, a descredibilização dos hospitais 
concelhios determinada pela sua falta de 
recursos humanos e não só, a  completa 
desarticulação da rede hospitalar, a 
dificuldade de acesso de natureza 
financeira à hospitalização privada, conduz  
ao recurso ao tratamento ambulatório e  
domiciliário,  o que determinou que os 
serviços Médico-Sociais da  Federação das 
Caixas de Previdência para além das 
consultas em ambulatório mantivessem 
nos grandes Centros um serviço de 
visitação médica diária domiciliária, para o 
que tinha médicos especialmente 
contratados e adstritos aos Postos Clínicos 
assegurando a visita médica quando 
solicitada, quer nas Barracas do Bairro 
degradado quer nos palacetes do Bairro 
elitista. Havia mesmo também sob a sua 
égide um serviço de assistência domiciliária 
nocturna em Lisboa, das 20 às 08 horas.
Se aparentemente à doença existia então 
uma resposta organizada tal facto não era 
mais do que aparente. Desde logo porque 
a resposta dada pelo sistema  só se dirigia 
aos que tinham a condição de beneficiários 
( os que descontavam)   e a assistência à 
doença mais grave só podia ser obtida nas 
grandes cidades, normalmente em 
regime de hospitalização privada, numa 
prestação de cuidados cara e desarticulada, 
sempre dependente da capacidade 
financeira e até da iniciativa do doente e 
seus familiares. 

Em Síntese:
O modelo do acesso à Saúde antes de 
Abril  assentava primordialmente no 
exercício médico e hospitalização privadas 
numa desigualdade gritante para os 
cidadãos, sem qualquer articulação 
institucional, onde os seguros de saúde  se 
mostraram incapazes, e quando (até 1971) 
os encargos financeiros imputados ao 
cidadão deveriam ser pagos pelo 

“assistido, seus ascendentes e descendentes 
e demais parentes com obrigação legal     
de alimentos”.  
Logo no manifesto do MFA é afirmada a 
imprescindibilidade da criação dum 
Serviço Nacional da Saúde universal e 
gratuito que pusesse em pé de igualdade 
todo e qualquer cidadão no acesso a um 
bem civizacional -A Saúde- primordial à 
condição Humana, e que veio a tomar a 
letra de Lei em 1979 (Lei 56/79), financiado 
pelo Orçamento Geral do Estado, em 
consequência ao denodo humanista de 
António Arnaut e à competência técnica 
de Gonçalves Ferreira e Arnaldo Sampaio, 
depois de no ano anterior o célebre 
Despacho Arnaut ter consagrado o acesso 
universal e gratuito  aos Serviços de 
Saúde, criando o embrião do Serviço 
Nacional de Saúde.
O reconhecimento, a gratidão, a segurança, 
a confiança do Povo Português no seu 
Serviço Nacional de Saúde (resistente  a  
sucessivas vicissitudes , vidé “A Viagem 
Atribulada” in O REFERENCIAL nº 124), os 
resultados obtidos,  e o entusiasmo dos 
que ajudaram à sua consolidação no 
terreno, falam por si.
Pretender hoje replicar um modelo de antanho  
já experimentado e de tão mau resultado, 
pretender replicar a institucionalização privada 
e a  medicina privada, em instituições 
desarticuladas, sem carreiras profissionais , 
assente em  financiamentos privados de 
seguros ou outros da responsabilidade 
directa do cidadão, perseguindo  o lucro e 
a desresponsabilização do Estado, será 
uma regressão civilizacional  que mesmo  
com as roupagens falsamente aliciantes da 
modernidade  constituirá opção suicidária, 
agora ainda de maior responsabilidade  já 
que são históricamente conhecidos os  
nefastos efeitos de tal modelo.
A nova Lei de Bases da Saúde não o 
poderá permitir.
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A Medicina Interna (MI) foi desde sempre 
a especialidade de excelência para a 
abordagem holística do doente. Hoje em 
dia com o aumento da esperança média 
de vida, existem cada vez mais doentes 
com patologias progressivas e avançadas 
que possuem necessidades paliativas. Nas 
enfermarias de MI há uma percentagem 
importante de doentes para os quais a 
ciência da Medicina Paliativa é fundamental. 
Apesar disto, esta evidência é pouco 
considerada na prática clínica. Por isso, decidi 
apostar parte da minha formação específica 
para compreender melhor o papel dos 
cuidados paliativos na melhoria da qualidade 
de vida dos meus doentes crónicos.
É deste entendimento, entretanto, com 
alguma experiência e competências 
adquiridas que me proponho falar.
A Medicina Interna (MI) é um dos pilares 
dos hospitais, recebendo doentes com um 
grande número de patologias e em vários 
estadios de vida. Como médicos, somos 
treinados para “salvar vidas”. A realidade é 

que não é correto fazermos tudo o que 
está ao nosso alcance, segundo o atual 
estado da arte, para prolongar a vida dos 
doentes. Esta obstinação terapêutica pode 
mesmo trazer mais dano ao doente do 
que vantagens¹. 
Os cuidados paliativos (CP), com o 
objetivo de minimizar o sofrimento e 
melhorar, tanto quanto possível, a 
qualidade de vida dos doentes, constituem 
o padrão do tratamento nas situações de 
doenças avançadas e progressivas cujos 
tratamentos não permitem reverter a sua 
evolução natural¹. 
Segundo o Plano Estratégico para o 
Desenvolvimento dos CP², todos os 
profissionais de saúde deverão ter 
formação básica em CP e aqueles que 
lidam frequentemente com estas situações 
(como os Internistas) deverão ter 
formação intermédia. Infelizmente isto não 
é ainda uma realidade nos hospitais do 
nosso país.
A identificação destes doentes e a sua 
correta gestão não são fáceis nem simples. 
Por vezes pode haver uma ausência de 

avaliação nos registos médicos dos 
sintomas existentes e uma falta de 
atenção dada ao tratamento e manejo dos 
mesmos3. No fim da vida, no serviço de 
MI pode existir também uma dificuldade 
no reconhecimento da agonia e a 
manutenção de terapêutica fútil⁴.
Por tudo isto decidi fazer um estágio de 3 
meses numa Unidade de CP, pois acho o 
aporte da Medicina Paliativa essencial na 
formação de qualquer Internista. Aprendo 
muito com todos os elementos da equipa 
multidisciplinar, nomeadamente na 
comunicação com os doentes e no manejo 
de alguns fármacos. A prescrição médica 
era um processo dinâmico, sendo revista 
diariamente de acordo com a sintomatologia 
do doente. Os opioides e as benzodiazepinas, 
principalmente o midazolam, eram 
fármacos utilizados em grande parte dos 
doentes. Em 3 meses nunca vi um doente 
necessitar de contenção física. A agitação, 
assim como outros sintomas, era 
controlada com medicação de base e com 
medicação previamente prescrita em 
pro-re-nata para ser administrada sempre 
que necessário. As doses eram adaptadas 
individualmente. Por isso, também não vi 
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nenhum caso de depressão respiratória, 
mesmo com doses altas de morfina e 
midazolam. Vi estes fármacos colocados 
em perfusões ou elastómeros, por via 
subcutânea, em doentes que iam passar o 
fim-de-semana a casa. Vi doentes com 
estas perfusões a comer e a disfrutar o 
tempo com os netos e filhos, conscientes 
e a participar da tomada de decisão 
ético-clínica.
A opiofobia e o medo da depressão 
respiratória provém do desconhecimento⁵. 
Quando usados nas situações e nas doses 
corretas não são mais perigosos do que 
outros fármacos. Uma das principais 
vantagens deste estágio foi precisamente 
a perda do medo destes fármacos e 
também aprender todas as vantagens da 
via subcutânea, dando muito conforto e 
muita qualidade de vida com o mínimo 
dano e desconforto para o doente.
Os doentes em fase paliativa da sua 
doença são cada vez mais frequentes nas 
enfermarias de MI, mas o conhecimento 
em Medicina Paliativa não está de acordo 
com este número de doentes. Nos serviços 
de MI há tendência o uso sistemático do 
padrão de atuação dirigido ao doente 
agudo, mesmo quando a situação é 
manifestamente crónica avançada, com 
registos dependentes da sensibilidade do 
observador e não sistematizados nem 
periodicamente reavaliados⁶.
Os doentes com necessidades paliativas 
devem ser identificados numa fase muito 
precoce do internamento, sendo o ideal 
logo no Serviço de Urgência, evitando 
assim exames complementares de 
diagnóstico e prescrições desnecessárias. 
Mais importante do que isso, é mantida a 
dignidade no que são muitas vezes os 
últimos dias de vida de um doente. As 
condições numa enfermaria não são as 

ideais, e no Serviço de Urgência ainda 
menos, para proporcionar a calma e o conforto 
que todos os indivíduos merecem nesta fase 
tão frágil. Mas sem consciencialização e 
conhecimento para reverter esta tendência 
nada muda. Cabe a todos nós fazermos 
um esforço para melhorarmos a qualidade 
de vida dos nossos doentes, mas isto nem 
sempre passa por prolongar a vida a 
qualquer custo. Nas situações de 
incurabilidade, a “ética do cuidado” impõe 
uma maior humanização dos serviços, 
onde as necessidades da pessoa doente 
são prioritárias relativamente àquelas da 
patologia avançada que justificou o 
internamento⁷.
Por tudo isto considero que este estágio 
foi de grande importância para a minha 
formação médica, como o será para 
qualquer interno e especialista que se 
depare diariamente com estes doentes. 
Iniciei a minha contribuição para esta 
mudança tão necessária quando escolhi o 
estágio em CP e continuarei a lutar por ela, 
pois a dignidade não tem preço.
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