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Do génio em Leonardo da Vinci
e da Medicina
Nuno Vieira

Perto de cumprir uma dezena de edições, trazemos à luz do dia

Como característica da sua personalidade essa imensa

o 9º Algarve Médico, esta que é a revista científica do Centro

curiosidade e a necessidade de explicação e/ou a aplicação

Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). Como é apanágio

prática que decorre desta sua visão, plasmam naqueles seus

da nossa publicação, este número prima mais uma vez pela

trabalhou que chegaram até aos nossos dias, a tradução prática

diversidade dos conteúdos médicos, tocando grandes áreas do

desta mesma sua natureza. Apresenta notabilíssimos trabalhos

conhecimento médico, desde a epidemiologia, passando pela

em áreas como pintura, desenho, engenharia, arquitectura...

clínica médica e cirúrgica, por terapêuticas inovadoras e até mesmo

e anatomia. Dos seus escritos transparece a sua vontade

por reflexões sobre os sistemas e serviços de saúde em Portugal.

de publicar vários tratados, nomeadamente na pintura e na

Gostaríamos no entanto de destacar também a História da

anatomia. Porque nunca os completou é algo que não sabemos.

Medicina, pois o conhecimento global do presente implica

No entanto, da anatomia chegaram aos nossos dias uma boa

também conhecer os caminhos que nos trouxeram até ao dia

quantidade de folhas, reunidos nos designados códex, com

de hoje. Então a salientar um apontamento sobre a história

desenhos e explicações que, na mesma página podem abranger

da cirurgia em Portugal na época medieval e início da época

uma grande diversidade de matérias assinaladas. Espanta-nos

moderna e um ensaio sobre um nome incontornável da História

claramente a precisão e a fiabilidade destes escritos, resultantes

da Humanidade, Leonardo Da Vinci.

do seu génio e dos seus estudos anatómicos, que vêm

Relembremos então um dos grandes génios da Humanidade,
Leonardo da Vinci, no ano em que se assinala os 500 anos do

sucessivamente fascinando e cativado os clínicos que ao longo
dos anos se têm dedicado ao seu estudo.

seu falecimento. Da Vinci teve um notável contributo para o

E é esse o caso de um cirurgião do CHUA que neste número

conhecimento da Anatomia e, por essa via, para a Medicina.

do Algarve Médico publica um trabalho feito a partir de um

Apesar de normalmente ser reconhecido como um grande

desenho de anatomia do tubo digestivo onde se assinala um

pintor, autor por exemplo de trabalhos como Mona Lisa ou a

apêndice ileocecal. A partir deste detalhe presente nos desenho

Última Ceia, Leonardo da Vinci estendia a sua curiosidade por

e do texto

múltiplas áreas do conhecimento, algo comum na época entre
as grandes personalidades da arte e da ciência, mas que hoje
em dia e de acordo com a nossa atual distribuição dos saberes,
se torna quase que inverosímil dado tratarem-se de áreas
totalmente distintas entre si.

que se lhe refere temos uma leitura da anatomofisiologia
presente em Leonardo da Vinci, confrontada com o
conhecimento 500 anos depois e verificamos, no entendimento
do autor, que também aqui neste pormenor da nossa
constituição anatómica tem uma visão da sua anatomofisiologia
que apesar de formalmente inexata, se revela totalmente
adequada mesmo aos nossos olhos de hoje.
Enquanto editores de Algarve Médico, assumimos então o
desafio de posicionar esta revista com os elementos e com as
referências necessárias ao entendimento das várias expressões
do génio criativo e da repercussão que estes têm na Medicina
do século XXI.

Desenho de Leonardo da Vinci, feto no útero , c1511,
folha papel 30.4 x 22.0 cm. Royal Collection Trust.
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ORIGINAL ARTICLE

Eficácia analgésica do uso de Ondas de Choque Radiais
na patologia musculoesquelética - 1 ano de follow-up
Analgesic efficacy of the use of Radial Shock Waves in
musculoskeletal pathology - 1 year of follow-up
Daniela Martins¹, Shafik Norali¹, José Luís Carvalho¹, Nuno Mota¹, Revelino Lopes¹
¹Serviço de Medicina Fisica e Reabilitação - CHUA
dcmartins@chalgarve.min-saude.pt

Resumo

Abstract

Introdução

Introduction

A patologia musculoesquelética apresenta-se como a segunda

Musculoskeletal pathology is the second leading cause of disability

maior causa de incapacidade em todo o mundo. A terapia por
ondas de choque tem sido cada vez mais considerada uma opção
terapêutica em inúmeras patologias, nomeadamente nas patologias
musculoesqueléticas refratárias ao tratamento conservador.
O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia analgésica do uso de
ondas de choque radiais na patologia musculoesquelética.
Material e Métodos
Estudo retrospetivo, onde foram selecionados todos os doentes
que se encontravam em tratamento com ondas de choque radiais
no CHUA-Unidade de Faro durante o ano de 2017. Os dados foram
referenciados da plataforma SClínico, bem como através de contacta
via telefone.
Resultados
De 114 doentes, 93 foram incluídos. Obtivemos uma amostra: 72 do
género feminino, média de idades de 52,91 e 40,9% com evolução da
dor menor 6 meses. Patologia mais prevalentes: 51,6% apresentava
tendinopatia da coifa dos rotadores e 18,3% fasceíte plantar.
Conclusão
Tal como a literatura vem demonstrando, comprovou-se a eficácia
da utilização das ondas de choque radiais em diferentes patologias
musculoesqueléticas na melhoria da dor imediatamente após o

worldwide. Shock wave therapy has been increasingly considered
a therapeutic option in numerous pathologies, namely in
musculoskeletal pathologies refractory to conservative treatment..
The aim of this study is to evaluate the analgesic efficacy of using
radial shock waves in musculoskeletal pathology.
Material and methods
Retrospective study, in which all patients who were being treated with
radial shock waves at the CHUA-Faro Unit during 2017 were selected.
The data were referenced from the SClínico platform, as well as via
telephone contact.
Results
Of 114 patients, 93 were included. We obtained a sample: 72 females,
mean age 52.91 and 40.9% with pain evolution less then 6 months.
Most prevalent pathologies: 51.6% had rotator cuff tendinopathy and
18.3% plantar fasciitis.
Conclusion
As the literature has shown, the efficacy of using radial shock waves in
different musculoskeletal pathologies has been proven to improve pain
immediately after treatment and after one year of treatment. Lateral
epicondylitis and plantar fasciitis have proved to be the pathologies
that best respond to treatment in the short and long term.

tratamento e após um ano de tratamento. A epicondilite lateral
e a fasceíte plantar demonstraram ser as patologias que melhor
respondem ao tratamento a curto e a longo prazo.
Palavras Chave:
Dor musculoesquelética; Analgesia; Ondas choque radiais
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Introdução

A terapia por ondas de choque tem

A patologia musculoesquelética

opção terapêutica em inúmeras

apresenta-se como a segunda maior
causa de incapacidade em todo o mundo,
sendo por isso uma área de constante
estudo pela necessidade de reduzir o seu
impacto social e económico.
Ao longo das últimas décadas, as ondas
de choque, impulsos acústicos, têm
sido amplamente estudadas e dado o
seu potencial terapêutico regenerativo
sobre os tecidos têm sido, cada vez mais

sido cada vez mais considerada uma
patologias, nomeadmente nas patologias
musculoesqueléticas refratárias ao
tratamento conservador. Está aprovada
para aplicação nas tendinopatias
crónicas, sejam elas, tendinopatia
calcificada do ombro, epicondilite lateral
do cotovelo, síndrome doloroso do
grande trocânter, tendinopatia patelar,
tendinopatia do Aquiles e fasceíte plantar
com ou sem esporão.

utilizadas. Existem dois tipos de ondas
de choque, que embora apresentem
características físicas distintas, sendo as
focais de maior intensidade e penetração
focal e mais profunda nos tecidos, a
sua ação nos tecidos tem por base os
mesmos mecanismos. Estão descritos
três efeitos major das Ondas de Choque:
físicos, químicos e biológicos. Apesar
do mecanismo através do qual um sinal
acústico é convertido numa reação
biológica não estar completamente
esclarecido, é possível através da análise
de vários estudos experimentais, sumariar
alguns dos efeitos das ondas de choque
nos tecidos: aumento da permeabilidade
celular, estimulação da microcirculação
(linfa e sangue), aumento precoce da

Material e Métodos
Estudo retrospetivo. Foram selecionados
todos os doentes que se encontravam em
tratamento com ondas de choque radiais
no CHUA-Unidade de Faro durante o ano
de 2017. Os dados foram completados
através da plataforma SClínico e os
doentes foram contactados via telefone.
Foram excluídos os doentes que haviam
realizado tratamento prévio com ondas
de choque ou infiltração com corticoide
nos últimos 6 meses, com história de
cirurgia prévia no local a tratar ou que
realizaram no total menos de 4 sessões.

Objetivos

Foram incluídas as seguintes variáveis:

O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia

pré-tratamento, número de sessões

analgésica do uso de ondas de choque

realizadas, avaliação da dor através da

radiais na patologia musculoesquelética,

ferramenta Escala Numérica da Dor

observada na consulta de reabilitação

(END) antes (T0), imediatamente após

musculoesquelética do serviço de MFR do

(T1) e após um ano (T2) de tratamento e

CHUA, ao longo de um ano de follow-up.

necessidade de novo tratamento entre

sexo, idade, tempo de evolução da dor

T1 e T2. Considerou-se uma taxa de
sucesso se redução da END ≥ 60% e uma
taxa de recorrência se aumento da END
≥ 3 entre T1-T2 ou se necessidade de
novo tratamento entre T1-T2. Os dados
foram analisados através do software de
análise estatística SPSS, com um nível de
significância estatística de p<0,05.

substância P, redução de fibras nervosas
não-mielinizadas e inibição neuronal
seletiva, aumento do óxido nítrico e
aumento de fatores de crescimento.
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Quadro I – Amostra com discriminação do número, sexo,
média idade e tempo de evolução da dor pré-tratamento.

Quadro II – Amostra relativamente à distribuição
de patologias.

Quadro III – Cerca de 50% dos doentes realizou 5
sessões com uma semana de intervalo.

Quadro IV – Globalmente a melhoria da dor foi
estatisticamente significativa entre T0 e T1 e T0 e T2.
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Quadro V – A fasceíte plantar foi a patologia que
respondeu com maior redução da dor imediatamente.

Resultados

A redução da dor avaliada

De um total de 114 doentes, 93 foram

demonstrou ser estatisticamente

incluídos (características da amostra: 72
do género feminino, média de idades
de 52,91, 40,9% com evolução da dor
≤6 meses. Distribuição por patologia:
51,6% apresentava tendinopatia da coifa
dos rotadores, 18,3% fasceíte plantar,
9,7% epicondilite lateral, 7,5% síndrome
doloroso do grande trocânter e 12,9%
outras patologias não especificadas,
quadros I e II.
Quase 50% dos doentes realizou 5
sessões com uma semana de intervalo
e 15 dos 25 doentes que realizaram ≥10
sessões apresentava tendinopatia da
coifa dos rotadores. Verificou-se que
não existe correlação estatisticamente
significativa entre o número de sessões
realizadas e o tempo de evolução da dor

especificamente por patologia
significativa em T1 e T2 na tendinopatia
da coifa dos rotadores (p=0,000), fasceíte
plantar (p=0,000) e epicondilite lateral
(p=0,008 e p=0,004, respetivamente).
A fasceíte plantar foi a patologia que
respondeu com maior redução da dor
imediatamente após o tratamento (69,5%)
continuando a evoluir positivamente após

Conclusões
Tal como a literatura vem demonstrando,
comprovou-se a eficácia da utilização das
ondas de choque radiais em diferentes
patologias musculoesqueléticas na
melhoria da dor imediatamente após o
tratamento e após um ano de tratamento.
A epicondilite lateral e a fasceíte plantar
demonstraram ser as patologias que
melhor respondem ao tratamento a curto

um ano (84,8%), quadro V.

e a longo prazo.

Foi também possível concluir que quanto

Como limitações do estudo, de referir o

mais tempo de evolução de dor, menor
será a resposta ao tratamento. Além
disso, verificou-se apenas uma taxa de
recorrência de 23,66%, onde 68,18%

tipo de estudo desenvolvido, bem como
a amostra variada, incluindo o facto de
não ter sido possível fazer distinção entre
tendinopatia calcificada ou não.

apresentava patologia da coifa dos
rotadores e sendo que 16 dos 22 doentes
apresentavam dor há mais de 12 meses.

pré-tratamento, quadro III.
No global de todas as patologias a
melhoria da dor foi estatisticamente
significativa entre T0 e T1 e T0 e T2
(média de redução de 4,41 e 4,89 valores
da END, com valores de p=0,000). A taxa
de sucesso do tratamento imediatamente
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Centro de Responsabilidade Integrado na Oncologia
- Aspetos de uma proposta

Center of Integreted Responsabelety for Oncology
- Aspects of a proposal
Pedro Machado dos Santos1
1

Serviço de Oncologia - Centro Hospitalar Universitário do Algarve

pedrovascomathias@hotmail.com

Resumo

Abstract

Os Centros de Responsabilidade Integrada (CRI) são estruturas

The Integrated Responsibility Centers (CRI) are organic structures

orgânicas de gestão intermédia, dependentes dos conselhos de
administração das entidades públicas empresariais do SNS, que
têm autonomia funcional e que estabelecem um compromisso
de desempenho assistencial e económico-financeiro, negociado
para um período de três anos. São suportados por um
enquadramento legislativo que ao mesmo tempo que lhes
dá uma organicidade que se quer adequada, permite uma
plasticidade que se adaptam ao enquadramento pretendido.
O autor neste trabalho apresenta uma proposta para um CRI
de Oncologia. É definida uma tipologia base de carateristicas
populacionais a servir e a partir desse exemplo como ponto
de partida são explicitados alguns passos necessários à sua
implementação. São definidos os órgãos do CRI bem como
as suas competências, a avaliação do grau de execução

of intermediate management, dependent on the boards of directors
of the public business entities of the SNS, which have functional
autonomy and which establish a commitment to assistance and
economic-financial performance, negotiated for a period of three
years. They are supported by a legislative framework that, at the
same time that gives them an organicity that is appropriate, allows
a plasticity that adapts to the intended framework. The author
in this paper presents a proposal for an Oncology CRI. A basic
typology of population characteristics to be served is defined and
from this example as a starting point some steps necessary for its
implementation are explained. The CRI bodies are defined as well
as their competences, the assessment of the degree of execution of
the objectives, as well as a series of parameters for objectifying the
income that will reflect the CRI’s activity.

dos objectivos, assim como uma série de parâmetros para
objectivação dos proveitos que traduzirão a atividade do CRI.

Palavras Chave:
Centro Responsabilidade Integrada, Oncologia,
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Keywords:
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Pedro Santos

Introdução

crescimento económico nomeadamente

Este esforço financeiro poderá vir a ser

O Centro Responsabilidade Integrada

pelo investimento constante no turismo

deduzido da aprovação em tempo útil de

e atividades económicas a ele ligadas de

projetos potencialmente angariadores

forma direta e indireta.

de fundos de programas como o 2020 e

(CRI) tem por missão a prestação
de cuidados de saúde dentro do
perfil assistencial definido no seu
contrato-programa anual, garantindo a
centralidade no utente, a acessibilidade,
a tempestividade, a continuidade, a
qualidade, a eficiência e a efetividade
da prestação de cuidados de saúde,
tendo como objetivo global a melhoria
dos resultados e dos ganhos em saúde,
quadro I. Os CRI são compostos por
profissionais da entidade do SNS que,
preferencialmente, devem exercer toda
a sua atividade na instituição. Aderem
voluntariamente a um modelo de
organização orientado por objetivos
negociados, que reconhece e premeia o
desempenho individual e coletivo.
Com o objectivo de ganhar dinâmica para
a criação de um CRI na oncologia o autor
apresenta o que serão as linhas gerais de

Para que se consiga um serviço de
qualidade superior haverá uma dotação

Pretende-se assim, e de uma forma que

financeira inicial para equipamento e

possa ser sustentada a médio e longo

estabelecimento de parcerias apoiadas

prazo, criar uma área de qualidade

pelo Ministério da Saúde com a

excecional nos cuidados oncológicos

Universidade, autarquias, bem como

na região que possa servir de forma

outras entidades.

eficaz e eficiente a comunidade assim

O CRI de Oncologia a ser criado deverá
candidatar-se a Centro de Referência das
várias patologias da área oncológica e
ser reconhecido como o expoente mais
elevado de competências na prestação de
cuidados de saúde de elevada qualidade
nas situações clínicas exigentes de uma
concentração de recursos técnicos e
tecnológicos altamente diferenciados,
de conhecimento e experiência, devido
à complexidade no seu diagnóstico ou
tratamento e/ou aos custos elevados

um centro com esta natureza.

da mesma, sendo capaz de conduzir

Chamemos-lhe Centro Responsabilidade

científica nas respetivas áreas médicas.

Integrada de Oncologia que pretende
dinamizar uma Unidade de Oncologia a
ser criado numa região como resposta
às crescentes solicitações de uma região,
cuja área de influência ronde os 450.000
habitantes, que sendo cronicamente
carenciada na área da Saúde é ao mesmo
tempo uma aposta do governo no

outros a que o CRI possa ter acesso.

formação pós-graduada e investigação

A criação do CRI deverá ser encarada
como um projeto de gestão inovador,
cabendo à ARS, através da Agência

como angariar clientes/pacientes
convencionados ou com seguros e
apostar numa qualidade superior
de prestação de cuidados que traga
valor acrescentado para a região.
É um modelo de funcionamento
completamente distinto, que permite
cruzar diferentes serviços, numa ótica
multidisciplinar e ter sempre como
alvo principal o doente e que pode
motivar mais os profissionais, abrindo a
possibilidade de haver diferentes níveis
de remuneração consoante os diferentes
objetivos que vão alcançando. Há uma
aposta simultânea na área da formação
e da investigação.
No quadro II explicita-se qual a legislação
mais relevante que se aplica aos CRIs.

de Acompanhamento, co-financiar
os recursos necessários à sua
implementação, até à definição dos
modelos de financiamento.
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1. Assegurar o desenvolvimento das melhores práticas clínicas centradas nas necessidades dos utentes, adaptando a organização interna das entidades do SNS a formas de gestão eficiente;
2. Fomentar processos de governação clínica que contribuam para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados no SNS;
3. Aumentar a acessibilidade e os tempos de resposta do SNS aos cidadãos;
4. Rentabilizar a capacidade instalada na rede pública do SNS;
5.Promover a autonomia, o envolvimento e a responsabilização dos profissionais na gestão dos recursos, incentivando-os
a desenvolver, exclusivamente, a sua atividade no SNS;
6. Aumentar os níveis de produtividade e de satisfação dos profissionais do SNS, associando a atribuição de incentivos
institucionais e financeiros ao desempenho efetivamente alcançado.
Quadro I – Objectivos dos Centros de Responsabilidade Integrada

• Decreto-Lei n.º 18/20171
•

Regula o Regime Jurídico e os Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde com a natureza
de Entidades Públicas Empresariais, bem como as integradas no Setor Público Administrativo

• Portaria n.º 147/20172

• Regula o Sistema Integrado de Gestão do Acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde (SIGA SNS)
• Portaria n.º 153/20173

• Define os Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) no Serviço Nacional de Saúde para todo o tipo de presta-

ções de saúde sem caráter de urgência e aprova e publica a Carta de Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos
Utentes do SNS

• Portaria n.º 207/20174

• Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional de Saúde, (…) define os preços e as condi-

ções em que se pode efetuar a remuneração da produção adicional

• Portaria n.º 147/20175

• Regula o Sistema Integrado de Gestão do Acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde (SIGA SNS)
• Portaria n.º 330/20176

• Define o modelo do regulamento interno dos serviços ou unidades funcionais das Unidades de Saúde do Serviço Na-

cional de Saúde (SNS), (…) que se organizem em Centros de Responsabilidade Integrados (CRI)

Quadro II – Centros de Responsabilidade Integrada e legislação mais relevante que se lhe aplica
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Órgãos do CRI

Avaliação grau de execução

período de execução definido, sem prejuízo

São orgãos do CRI: um Diretor Médico, um

A avaliação do grau de execução dos

Gestor e uma Comissão Técnica (CT).

objectivos assistenciais obedecerá a

aprovação das dotações orçamentais do CRI

Cabe ao Director do CRI, com salvaguarda
das competências atribuídas por lei a
outros orgãos ou cargos de direção ou
chefias técnicas, dirigir toda a actividade do
CRI, com a colaboração do administrador
hospitalar/gestor e coadjuvada por uma
estrutura técnica de apoio, adequada às

um conjunto de indicadores, onde se
compreendem os seguintes:
a) Indicadores de acessibilidade;
b) Indicadores de oportunidade;
c) Indicadores de qualidade;

necessidades funcionais do CRI.

d) Indicadores de eficiência;

Compete ao Administrador Hospitalar/

e) Indicadores de efetividade;

Gestor colaborar com o director do CRI
na elaboração do respectivo orçamentoprograma, assim como acompanhar
a sua execução. Competir-lhe-á ainda
implementar e aperfeiçoar continuamente o
sistema de informação de gestão do CRI.
A CT é um orgão de assessoria técnica.
A CT tem as seguintes atribuições:
a) Colaborar na elaboração do regulamento
interno do CRI e eventuais alterações;
b) Colaborar na elaboração da proposta
de orçamentos-programa do CRI e

f) Indicadores do grau de satisfação

órgãos de administração do hospital neles
delegarem, de forma a facilitar a obtenção

No entanto, numa fase inicial o CRI disporá de
uma dotação orçamental extraordinária para
poder equipar os serviços mais carenciados
e formar consultas de sub-especialidades de
forma a responder de forma adequada às
necessidades da população da região.
No entanto, numa fase inicial o CRI disporá de
uma dotação orçamental extraordinária para

forma a responder de forma adequada às

dos doentes.
A avaliação da actividade do CRI faz-se
através da apreciação do respectivo
relatório de actividades pelos orgãos de
administração do hospital, pela ARS e pela
Comissão de Acompanhamento Nacional,
com periodicidade, no mínimo, trimestral,
devendo ser elaborado relatório anual e final.
Do resultado da avaliação da actividade

afetos.

asseguram ainda as competências que os

hospitalares.

Indicadores do grau de satisfação

c) Elaborar parecer sobre o relatório de

das demais previstas na lei, os orgãos do CRI

equilíbrio interno na distribuição de recursos

poder equipar os serviços mais carenciados

do CRI dependerá a sua manutenção,

Além das competências próprias referidas e

não deverá pôr em causa a equidade nem o

dos profissionais;

acompanhar a sua execução;

actividades do CRI.

da unicidade do orçamento do hospital. A

reorganização ou alteração dos recursos

O CRI disporá de uma dotação orçamental
aprovada pelos órgãos de administração,
aquando da análise e discussão da proposta
de contrato-programa, que integra as
receitas e despesas estimadas para o

e formar consultas de sub-especialidades de
necessidades da população da região.
É imperativo, dadas as dificuldades da
manutenção de serviços mínimos adequados
e sustentados da oncologia dos hospitais
desta região, nos últimos anos, ter a garantia
de se poder dotar o CRI de ferramentas que
permitam competir por clientes/pacientes
no SNS, nas convenções existentes, nos
seguradores assim como investir no turismo
de sáude para o qual a região tem condições
ímpares.
Os proveitos deverão traduzir a produção do
CRI contratualizada com o CA. Em situações
específicas, o CRI poderá negociar e celebrar
contratos de prestação de serviços com
outras entidades, bem como os respetivos
preços, e incluí-los no orçamento-programa.

dos objectivos definidos, nomeadamente os
relativos à gestão das dotações orçamentais
atribuídas, recursos humanos, projectos de
investimento ou outros, conforme previsto
no orçamento-programa.
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Os proveitos deverão traduzir a actividade
prevista, tendencialmente, com base na
tabela de preços de GDH; no imediato, e em
sede de fase experimental, deverão traduzir o
sistema de afectação de recursos financeiros

Os órgãos do CRI poderão propor a

A criação do CRI Oncologia pressupõe

que mais se destacarem pelo seu

a obtenção de elevados indicadores de

em vigor nos hospitais do SNS.

produtividade, eficiência e qualidade

As despesas a inscrever na dotação

assenta numa perspetiva de equilíbrio

orçamental do CRI serão discriminadas da
seguinte forma:
a) Os custos directos, resultantes dos
encargos com pessoal e dos consumos
correntes imputados aos vários centros de
custo do CRI.
b) Os custos indirectos serão obtidos através
da contabilidade analítica do hospital,
segundo critérios que reflictam a sua efectiva
utilização.
Integrado no sistema global de avaliação,
será criado sistema de acompanhamento de
execução financeira, com periodicidade no
mínimo, trimestral, dando conta dos desvios
em relação ao previsto.
O sistema de codificação e classificação dos
doentes em GDH´s, bem como as tabelas
de ponderação e de preços de exames
e técnicas de diagnóstico e terapêutica
deverão ser aperfeiçoados pela entidade
competente, de forma a adaptar o sistema ao
financiamento direto da actividade realizada
pelo CRI, de modo a garantir que os preços
e as ponderações constantes da tabela
correspondam aos recursos necessários à sua
produção.
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Obtenção elevados
indicadores produtividade

na prestação de cuidados de saúde e

atribuição de mérito excepcional, em
termos de progressão, aos funcionários
desempenho.
O CRI poderá estabelecer; com os
seus profissionais, um contrato com

orçamental.

duas componentes de remuneração:

Poderá o regulamento interno do

a respectiva tabela salarial criada

CRI prever a constituição de reservas
destinadas à correcção de eventuais
défices financeiros em exercícios futuros.
A diferença positiva entre as receitas
obtidas e as despesas realizadas, quando
existente, poderá ser distribuída, segundo
percentagens a estipular, anualmente,
entre o Conselho de Administração e
os órgãos do CRI, sob proposta deste,
tendo por base as necessidades do CRI
e os níveis de desempenho, individuais
e coletivos, podendo ser utilizada,
nomeadamente em:
a) Melhoria das condições de trabalho;
b) Participação em acções de formação e
estágios;
c) Apoio a investigação;
d) Outros incentivos aplicáveis

uma ligada à carreira, de acordo com
recentemente para áreas carenciadas,
outra ligada à produtividade individual,
de acordo com as regras estabelecidas
conjuntamente peios orgãos do CRI e
pelo Conselho de Administração.
Para efeitos do número anterior,
deverão os órgãos do CRI fixar
patamares mínimos de produtividade
e desempenho, homologados pelo
Conselho de Administração, acima dos
quais e segundo níveis a estabelecer,
tem lugar a aplicação da componente
variável da remuneração, associada à
produtividade.
Caberá ao Conselho de Administração
do Hospital e aos órgãos do CRI adoptar
as medidas necessarias para a correcção
dos saldos negativos que se venham
a verificar, decorrentes da actividade
desenvolvida pelo CRI.

Pedro Santos

Implementação
de CRI Oncologia
A criação do CRI Oncologia é da
competência do Ministro da Saúde, ouvida
a Equipa de Projeto e o Presidente do CA da
ARS respetiva, sob proposta do Conselho de
Administração do Centro Hospitalar.
Este CRI apresentará aos orgãos
de administração uma proposta,
consubstanciada num contrato-programa,
que inclui os seguintes documentos:

revogação do referido CRI. A revogação terá
também lugar em caso de parecer negativo,
devidamente fundamentado.
De forma a evitar assimetrias nos
indicadores de produtividade e eficiência
entre o CRI Oncologia do CHTMAD com
serviços homólogos, deverá a Agência
de Acompanhamento da ARS fornecer
indicadores de referência, devendo os
respectivos contratos-programa estabelecer
objetivos semelhantes ou aproximados a
outros CRI já criados no país.

- Fundamentação do pedido para a
criação do CRI, no âmbito de um plano de
desenvolvimento a 3 anos;
- Identificação dos serviços e unidades
funcionais que integrarão o CRI;
- Missão do CRI no conjunto da
organização hospitalar;
- Cronograma de implementação do CRI;
- Proposta de orçamento-programa para o CRI;
- Proposta de regulamento interno do CRI
que deverá conter a estrutura, a direcção,
funcionamento, articulações externas e
internas, sistema de avaliação e propostas
de incentivos.
Os orgãos do CRI deverão apresentar
durante o primeiro trimestre o respectivo
relatório de actividades.
A revogação do protocolo de criação do
CRI dependerá de despacho do Presidente
da ARS, sujeito a homologação do
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Ministro da Saúde.
Compete ao CA do hospital, por sua
iniciativa ou por solicitação dos órgãos de
gestão do CRI, propor à ARS a decisão de
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Abstract
Introduction: Recurrent vertigo episodes, unilateral sensorineural
hearing loss and fluctuating aural symptoms characterize
Ménière’s Disease (MD). It is a multifactorial disorder where
genetics and environmental factors play a role on the onset of
these disease. Much is known about its physiopathology, but there
is a lack of information about which comorbidities affect such
patients. The aim of this study is to evaluate which comorbilities
have higher impact in Ménière Disease.
Material and methods: This is a retrospective and comparative
study which characterizes a population of 48 patients with MD
followed in the vestibular unit of Coimbra University Hospital.
It analyzes which are the comorbidities with greater impact
through comparison with an equal population of patients with
vestibular neuritis (VN).
Results: Mean age of patients with Ménière’s Disease was 54,7
years and the majority were female. Most of MD patients rarely
had crises, 89,1% of them were medicated with oral betahistine
and 43,9% with diuretics. MD patients have more comorbidities
than those with VN. Gastrointestinal, osteoarticular, headaches,
and anxiety plus depression were significantly more prevalent in
patients with MD.
Conclusions: We have demonstrated that MD patients are more
likely to have comorbidities, and these may even be associated
with MD onset. Knowing better the complex nature of a MD
patient helps us to effectively control the disease and, who knows,
to prevent it.
Keywords:
Ménière Disease, Vestibular Neuritis, Vertigo, Endolymphatic hydrops
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Introduction

Material and methods

Ménière Disease is a chronic disorder of the inner ear

A retrospective and comparative study was performed

characterized by the clinical triad of episodic vertigo,

characterizing a population of 48 patients with MD followed in

sensorineural hearing loss, and fluctuating aural symptoms on

the vestibular unit of Coimbra University Hospital. The study was

the affected side. A patient is diagnosed with MD when presents

performed in order to conclude which comorbidities had the

two or more spontaneous episodes of vertigo, each lasting 20

greatest impact on MD population, through comparison with

minutes to 12 hours, an audiometrically documented low to

an equal population of patients with vestibular neuritis (VN),

medium frequency sensorineural hearing loss in one ear (defining

emphasizing that VN is the most frequently observed vestibular

the affected ear) on at least one occasion before, during or after

disorder in our local population. Statistical analysis was made

one of the episodes of vertigo, and fluctuating aural symptoms

using IBPM SPSS version 25 with statistical significance assumed

(hearing, tinnitus or fullness) in the affected ear.

at p < 0.05. Normality distribution of age and disease duration

1,2

3

MD is a complex multifactorial disease and a variety of pathologic
findings have been identified during its course. Many factors
have been proposed to contribute to the development of
MD such as genetic predisposition, viral infection, allergy,

was assessed through Kolmogorov-Smirnov test. Independent
samples T-test, Chi-square and Fisher’s Exact tests were used
to determine group differences in demographic and clinical
variables. Experienced otorhinolaryngologists reviewed the data.

autoimmunity, and even nervous system dysfunction.4 Although,
endolymphatic hydrops seems to be the most established
finding for its development.5 Even so, the understanding of

Results

MD physiopathology and which comorbidities interfere with its

Sociodemographic features are shown in Table 1. Of 96 patients

progression still limited.6
The recurrent nature of this disease may significantly affect
patients quality of life, especially during the symptomatic periods.
The aim of this study is to investigate the sociodemographic
characteristics that are predictive of MD and the relation between
this disease and certain medical conditions which are possible to
be associated with. It attempts to identify any potential risk factor
that could contribute to the clinical presentation of MD.

that enrolled in this study, 48 had Ménière’s Disease and 48 had
Vestibular Neuritis. Mean age of patients with Ménière’s Disease
was 54,7 years and the majority were female (60,4%). Mean age of
patients with Vestibular Neuritis was 54,3 years and the majority
were also female (56,2%). No statistically significant differences in
terms of age (p = .866) and gender (p= .679) were found between
the two groups. The clinical features of our MD population were a
mean disease duration of 8,7 years and a rarely frequency of crises
(no crises in the last two years), 54,2%. Regarding medications,
89,1% of patients were medicated with oral betahistine and
43,9% with diuretics, being the Angiotensin-converting-enzyme
Inhibitors (ACEI) (18,8%) and Tyazides (16,7%) the most common
types of diuretics. 23 patients (47,9%) were under antidepressants,
benzodiazepines and/or antipsychotics for psychiatric treatment.
Table 2 represents the clinical features of our MD patients.
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Table I – Sociodemographic characterization.

Table II – Meniere’s disease population characterization.
ACEI - angiotensin-converting-enzyme inhibitor;
ARB - Angiotensin II receptor Blocker;
CCB - Calcium channel blocker
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Table III – Comorbidities prevalence across populations.

Table IV – Statistically significant comorbidities,
medications and crysis frequency in ménière’s
diseasepré-tratamento.
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Performing the comparative study in order to evaluate

a vicious circle of interaction between somatic symptoms, such

comorbidities prevalence we got 83,3% of MD patients with at

as vertigo, and some emotional disturbances like anxiety or

least one comorbidity. This frequency was statistically different

depression. Other studies suggest that behavioral characteristics in

from the VN population, where comorbidities prevalence was

MD patients may play a role in endolymphatic hydrops fluctuation,

almost half of the one found in MD group (45,8%, p < .001).

possibly through stress-related hormones.6, 10 Thus, behavioral

In Ménière’s Disease group, anxiety/depression was the most

characteristics could be psychosomatically very harmful in MD.

common comorbidity type (54,2%), while hypertension was the

Gastrointestinal, osteoarticular, and headaches were significantly

most common in patients with Vestibular Neuritis. Gastrointestinal

more prevalent too. MD patients can complain of specific

(p=.011), osteoarticular (p<.001), headaches (p=.003) and anxiety/

gastrointestinal symptoms. An impaired gastrointestinal barrier

depression (p > .001) were significantly more prevalent in patients

function may be pathologically related with the active stage of

with MD comparing to patients with VN. Table 3 shows the

MD symptoms, caused by local inflammation.11 Therefore, these

prevalence of different comorbidity types across populations.

patients could present a more painful acute stage and a more

Lastly statistically different comorbidity types, found in group

uncomfortable intercrise phase. Autoimmune mechanisms were

comparison tests, and concomitant medications were crossed

demonstarted to be associated with the pathophysiology of MD

with the frequency of crisis in MD patients, as shown in Table 4.

too. The finding of elevated levels of autoantibodies or circulating

Over half of the patients with the gastrointestinal, osteoarticular,

immune complexes could lead to hydrops episodes.12 There is

headaches and anxiety/depression comorbidities rarely had crisis.

evidence that autoimmune diseases, like rheumatoid arthritis,

Chi-square test of independence and Fischer’s Exact showed

have a cause-related relation with MD development.13 About

that the frequency of crisis and the type of comorbidity were

headaches some studies reveal a clinical evidence that migraine

independent (p=.934).

can damage the inner ear. They suggest that endolymphatic
hydrops could develop in an ear previously compromised by

Discussion
Ménière disease (MD) is a multifactorial chronic condition. It is
a persistent and recurrent problem that affects patients quality
of life, especially during periods of acute symptomatology.
The etiology and pathogenesis of this disease remain unclear,
however endolymphatic hydrops is considered the most probable
pathophysiologic mechanism.7 Anatomic, genetic, immunological,
vascular, metabolic and psychological factors are also responsible
for the pathogenesis of this disease.
In our study MD was prevalent in female gender (60,4%) and
the mean age of the patients was 54,7 years. These findings are
according with other papers.8,9 We observed that MD patients are
more likely to have comorbidities. This is an important fact for
the approach of this type of patients. Once we diagnose a patient
with MD we must question their pathologies and control them,
in order to reduce the disease’s effect on a patients’ life. Anxiety/
depression was the most common comorbidity type found out in
our population (54,2%). The link between MD and psychological
problems has been reported in literature. There seems to exist
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a vasospasm due to a migrainous mechanism. So a common
pathophysiologic mechanism generating both migraine
symptoms and MD can be admitted.14
Surprisingly endocrine and cardiovascular conditions, such
as diabetes and hypertension, were not prevalent among our
population, contrary to the results obtained in other studies.15 The
frequency of acute episodes on MD and the type of comorbidity
prove to be independent, which leads us to believe that these
comorbidities may be related to the development more than the
worsening of MD.
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Conclusions
The understanding of MD continues to be a mystery. There are
a huge number of theories about MD physiopathology, but low
information relating the clinical development, signs and symptoms
to predisposing factors. Our goal is to provide a comprehensive
update regarding the comorbidities that affect patients with
MD. It is the authors impression at this time that psychological
pathologies should be considered an important element in the
pathogenesis of MD, and therefore should be identified early. In
the near future more studies relating comorbidities treatment and
MD prognosis should be done in order to identify new treatment
strategies for this important disease.
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Introdução
Com a entrada em vigor do Registo
Oncológico Nacional (RON) no dia 1 de
janeiro de 2018, passamos a ter um registo
nacional robusto que substituiu três registos
oncológicos regionais, do norte, centro e sul,
previamente existentes. O atual registo não

da média nacional e mesmo internacional1.

onde NCIrsi representa o número de novos

Numa abordagem concertada para uma

casos para a localização I para a região r,

estratégia de combate eficaz ao cancro

sexo s e grupo etário i e Poprsi representa a

da mama no Algarve, a confirmação e

população residente de 2015 para a região r,

o detalhe destes elementos é uma das

sexo s e grupo etário i.

prioridades estabelecidas pela Equipa de

Os dados para determinar a incidência

Senologia da região.
Usando os dados do RON relativo ao

compreende as variáveis: sexo, data de

cancro da mama no Algarve, tivemos

nascimento ou idade, data de diagnóstico,

como objectivo conhecer as características

distrito de residência à data de diagnóstico,

deste tumor na nossa região. Para além

localização primária, tipo histológico e

de dados epidemiologicos da patologia,

comportamento do tumor. Igualmente se

estabelecemos igualmente como objectivo

verifica uma taxa mais elevada para homens

conhecer dados da natureza do tumor,

comparativamente com as taxas europeias e

verificando a fiabilidade dos dados

mundiais, embora numa cifra menor.

maior incidência em determinados cancros,

provenientes do RON para este efeito.

Para ser possível comparar as taxas de

elementos clínicos como estadio da doença

Foram disponibilizados para análise, a taxa

incidência através de um valor único,

no diagnóstico, resultados das terapêuticas

de incidência (anual) de 2015 por grupo

calculam-se as taxas de incidência

efectuadas ou mesmo tratamento com

etário, por sexo e por total, bem como a

padronizadas (TIPirs ), aplicando a

novos fármacos, sua avaliação da relação

casuística institucional em 2016 onde se

seguinte fórmula:

eficácia/custo e conjunto com o Infarmed até

verifica número total de doentes e por polos

a avaliação da gestão de recursos humanos

do CHUA, Hospital de Faro e Hospital de

TIPirs = ∑NCEPPIrsi

ou equipamentos por hospitais e regiões,

Portimão, idade, sexo, topografia da lesão,

só para nomear alguns. Estas informações

morfologia, estadiamento, tratamento

tornam-se críticas se pretendemos

efectuado e resultados.

só traz uma homogeneização e atualização
de práticas de registo, mas também
introduz o elemento de responsabilização
institucional para garantir a sua realização.
A sua utilidade pode ser aferida em
múltiplos aspectos, desde o conhecimento
aprofundado dos tipos de neoplasia no
nosso pais, as regiões/populações com

fundamentar e propor melhoramentos na
abordagem diagnóstico e terapêutico do
cancro e consequentemente melhorando a
sobrevivência e mortalidade no Algarve.
No caso, os autores pretendem objectivar,
com base no RON, a incidência de tumor
da mama no Algarve que é conhecido ter
uma expressão que, em muito, está acima

Trabalho presente às XVIII Jornadas de Senologia,
Carvoeiro 2019.
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de acordo com o Registo Oncológico2

Elevada Taxa de incidência
Verificamos em 2015, uma taxa de incidência
anual de 120,76 por 100.000 mulheres no
Algarve. Esta taxa é de incidência bruta e
específica segundo a idade. É calculada pelo
RON pela fórmula TI Irsi = NC Irsi Poprsi

∑PP
∑NCEPPIrsi Representa o número total
de casos, da localização I, da população
da região r, do sexo s e do grupo etário i
que se esperaria encontrara na população
padrão. Se esta estivesse submetida
ao risco traduzido pelas taxas de
incidência especificas por grupo etário,
da população da região r, do sexo s e do
grupo etário i.

Gabriela Valadas et al

Figura 1. Taxa de Incidência Anual por 100 000 por Grupos Etários e por sexo - 2015, verificando-se que nas mulheres foi de 120,76 por 100.000 no Algarve. Também se
verifica uma taxa mais elevada para homens comparativamente com as taxas europeias e mundiais, embora numa cifra menor.

Verificamos que esta taxa confirma

estão correctas, elementos em

o que demonstra o uso criterioso das opções

nossas comunicações prévias1,2 e coloca

aferimento presentemente, esta situação

com base na estratificação molecular do tumor.

o Algarve acima do que está referenciado

é muito preocupante.

como a maior incidência na literatura

Estes dados merecem trabalho de

Em termos gerais anualmente verificam-se

continuidade para confirmação e justificam a

mais casos desta patologia no Hospital de

preocupação com esta patologia no Algarve.

Faro e pontualmente mais casos no Hospital

O RON revela-se uma ferramenta de

mundial. Dados projectados pela Global
Cancer Observatory, da International
Agency for Research on Cancer (IARC),
sobre a incidência para 2018 onde a
Bélgica é identificada com uma taxa
de incidência mais elevada com 113,2
em mulheres (age-standardised rate
per 100,000 habitants)3,4 é, no entanto,
inferior à taxa apresentada no Algarve.

Aferimento em curso
À data da execução deste trabalho, inícios de
2019, os dados verificados a partir de 2016,
são considerados preliminares, pois o registo
no CHUA (Hospital de Faro e Portimão) não
se encontra totalmente encerrado. Por ainda
não existir no Centro Hospitalar um único
número do processo do doente, quando este
se desloca entre os polos da instituição, gera
um número diferente e pode no apuramento
final alterar as taxas expressas.
A ser verdade que não existe duplicação
de dados e que as variáveis de contagem

Barlavento. A elevada taxa de incidência do
grupo etário dos 45 - 49 anos que, estando fora
do Rastreio da Mama, merece reflexão.

importante potencial. Mas, a informação
médica sobre os doentes feito no registo
eletrónico da Instituição (neste caso

Constata-se que o Estadio IA é o mais frequente

S-Clínico), que dá suporte ao RON, ainda

à data do diagnóstico – o que reflete o efeito do

pode ser melhorado, sendo para este efeito

Rastreio implementado em 2005.

importante transmitir aos médicos que

Os resultados dos tratamentos efetuados

tratam estes doentes quais as informações

com efeitos sobre a sobrevida e a taxa de

pertinentes para um registo de qualidade.

mortalidade, são animadores.
Verifica-se um número estável de doentes
propostos para quimioterapia neoadjuvante
Referências
1. Valadas G. Criação de um Modelo Experimental do
gânglio sentinela da mama no Animal. Coimbra 2012
2. ISM – 2010/201, Editado pelo ROR – SUL, ISSN 1646 –
6675, depósito legal 426496/17
3. Source: Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel
RL, Torre LA, Jemal A. Global Cancer Statistics 2018:
GLOBOCAN estimates of incidence and mortality
worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J
Clin, in press. The online GLOBOCAN 2018 database is
accessible at http://gco.iarc.fr/, as part of IARC’s Global
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internamentos de doentes com infeção pelo vírus
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Introdução

Material e Métodos

Nas últimas duas décadas assistiu-se à

Uma base de estatística descritiva

hegemonia da terapêutica antirretroviral

caracterizou cada subgrupo, acrescida de

(TARV) que alterou radicalmente o

uma técnica de classificação de indivíduos

3): Pneumocistose em 10 doentes (27%).

paradigma da infeção, nomeadamente

pela metodologia de clusters hierárquicos

O sistema nervoso central contabilizou

o rumo das décadas de 80 e 90 em que

(método Ward, distância euclidiana ao

9 doentes (24,3%), 6 com Toxoplasmose

evoluía inexoravelmente para o estadio

quadrado). Uma configuração gráfica

cerebral, 1 com Encefalomielite, e 2 com

SIDA e desfecho fatal.

dendogrâmica viabilizou a constituição

Leucoencefalopatia multifocal progressiva.

Com este estudo pretendeu-se

de clusters com base no peso dos dias

5 doentes foram internados por infeção

de internamento relativos a cada doente.

por Mycobacterium tuberculosis, dos

Em contexto bivariado calcularam-se

quais, 2 por tuberculose pulmonar, 2

coeficientes de correlação com as

por tuberculose miliar, 1 por tuberculose

variáveis de interesse.

vertebral. Ainda, 6 (16,2%) doentes com

caracterizar a prevalência atual das
doenças definidoras de SIDA que
motivaram internamentos.

feminino, com idade média de 45 e 40
anos, respetivamente (figura 2).
Os diagnósticos, distribuíram-se por (figura

neoplasias relacionadas com o VIH,

Resultados e Discussão
Ao longo do período compreendido
entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de
dezembro de 2018, registaram-se 330
internamentos com diagnóstico de
infeção por VIH, correspondentes a 235
doentes. Destes, 37 doentes (15,7%)
foram internados com o diagnóstico
principal de doença definidora de SIDA.
Na divisão por género 22 doentes eram
do sexo masculino e 15 do género

nomeadamente: 2 linfoma de células
B difusas, 1 linfoma de grandes células
B, 1 leucemia linfóide, 1 com neoplasia
invasiva do cervix e 1 sarcoma cutâneo
de kaposi. Finalmente 2 doentes com
pneumonia bacteriana recorrente, 2
com citomegalovírus e 3 doentes com
Candidíase (pulmonar 1 e esofágica 2).
A demora média dos internamentos com
SIDA foi de 37 dias face aos 16 relativos ao
grupo sem este diagnóstico principal, assim
como a mortalidade de 42% face a 18%.
Dos 198 internados por outros motivos,
78 (39.4%) possuíam já o diagnóstico de
SIDA, sem que esse fosse o motivo de
internamento.
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Figura1. Uma configuração gráfica dendogrâmica viabilizou a constituição de clusters com base no peso dos dias de internamento relativos a cada doente.
Em contexto bivariado calcularam-se coeficientes de correlação.

Pneumocistose | 10 (27%)
Sistema Nervoso Central | 9 (24,3%)
Mycobacterium tuberculosis | 5 (13,5%)
Neoplasias associadas ao VIH | 6 (16,2%)
Pneumonia bacteriana recorrente | 2 (5,4%)
Citomegalovírus | 2 (5,4%)
Candidíase | 3 (8,1%)
Figura 2. Distribuição por tipo de internamento e por género.

Figura 3. Distribuição por diagnóstico.

Uma constatação relevante é a de que

por doenças oportunistas associados à

76% dos doentes com SIDA apresentavam

má adesão terapêutica.

células TCD4+ < 200, excluindo-se apenas

Estas patologias exigem tratamentos

os doentes internados por Tuberculose,
todos com linfócitos TCD4+ > 300.

Conclusão

morosos, condicionando um tempo de
internamento superior ao observado nos
restantes doentes.

A introdução de TARV transformou a
infeção por VIH numa doença crónica,
daí que a esperança média de vida
se assemelhe à da população geral.
A mesma constatação aplica-se aos
internamentos dos doentes com bom
estado imunológico e virológico. Restam
os 15,7% de doentes com internamentos

Referências
1. Bachhuber MA, et al. 2014. Hospitalization rates of
people living with HIV in the United States. Public Health
Rep.
2. Falster K, et al. 2010. Hospitalizations in a cohort of
HIV patients in Australia. 1999-2007. AIDS.
3. Seng R, et al. 2018. Hospitalization of HIV positive
patients: Significant demand affecting all hospital
sectors. Rev Epidemiol Sante Publique.
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Introdução
A prevalência das patologias oncológicas
apresenta uma tendência crescente
nos últimos anos. Este facto, pode
ser justificado quer pelo aumento da
esperança média de vida das populações
quer pela prevalência crescente de
fatores de risco associados ao estilo de
vida, tais como, tabagismo, sedentarismo
e excesso de peso1.
Com base nas estimativas do GLOBOCAN,
em 2018 existiram em todo o mundo,
mais de 18 milhões de novos casos e
9.6 milhões de mortes por neoplasia2.
Quando comparado a 2012, constatamos
um aumento de cerca de 5 milhões
de novas neoplasias3. O Carcinoma
Colorretal (CCR) foi responsável por
cerca de 1,8 milhões (10%) destes novos
casos e 881000 mortes . Em Portugal
2

são diagnosticados todos os anos mais
de 7000 casos de CCR, sendo a segunda
neoplasia com maior incidência no
homem e na mulher .
4

No Barlavento algarvio, existia um
desconhecimento da caracterização
epidemiológica dos doentes com
CCR. O Grupo de Cirurgia Colorrectal
de Portimão (GCCP), em colaboração
com a Universidade do Algarve,
propôs-se a realizar essa caracterização
epidemiológica.

Metodologia
Foi realizada uma avaliação retrospetiva,
observacional e descritiva, dos doentes
Procedeu-se a uma avaliação retrospetiva,
Trabalho presente às I Jornadas de Carcinoma
Colorrectal Algarve, Portimão 2019.
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observacional e descritiva, dos doentes

De entre os 177 doentes com neoplasia

diagnosticados com neoplasia colorretal

do recto 40,1% (n=81) localizava-se no

no Centro Hospitalar Universitário do

recto médio (6-10 cm), sendo que o recto

Algarve (CHUA) – Unidade de Portimão

baixo (até 5 cm) e o recto alto (11-15cm)

num período de 5 anos.

apresentavam o mesmo numero de

Foram incluídos todos os doentes

doentes (27,7% n= 49).

diagnosticados com CCR, avaliados em

Foi feita uma avaliação pormenorizada

Consulta Multidisciplinar de Doença

do estadiamento clínico e patológico

Oncológica Digestiva (CMDOD) do CHUA

segundo a classificação TNM. Na

– Unidade de Portimão no entre os anos

comparação entre ambos no que toca ao

2013 e 2017.

T verificou-se 55,4% (n=299) T3 clínico vs
57,2% (N=235) patológico. Quanto ao N

Resultados
A amostra é constituída por 552 doentes,
a maioria do sexo masculino (58,3%
n=322), com uma idade média de 69
anos ± 11,8 anos (Figura 1). No que diz
respeito à nacionalidade, a 93.3% era
de nacionalidade Portuguesa (n=515),
sendo que 62,3% dos doentes de outra
nacionalidade eram de origem Britânica.
A incidência anual manteve-se estável
durante os 5 anos do estudo, variando
entre 129 em 2015 e 92 em 2017

identificou-se clinicamente N0 em 78,1%
(n= 431) e 63,5% (n=261) patológico.
Vinte e um porcento (n=118) dos doentes
apresentava clinicamente metastização à
altura do diagnostico.
De toda a amostra, 425 doentes (77%)
foram submetidos a intervenção cirúrgica
(74.7% cirurgia electiva e 25,7% em regime
de urgência). É importante referir que
127 doentes (23% da amostra) não foram
submetidos a qualquer intervenção cirúrgica.

(Figura 2). Em relação aos antecedentes

Comentário

familiares neoplásicos, 22,8% dos doentes

Apesar do aumento da incidência das

apresentava familiares com história de

doenças neoplásicas no geral, a nível

neoplasia (n=126), 64,3% de primeiro grau

global o número de diagnósticos de

de parentesco (n=81).

CCR tem-se mantido estável nos últimos

Em relação à localização anatómica

anos(5). Os resultados obtidos neste estudo

das neoplasias colorrectais, estas
encontravam-se equitativamente

demonstram isso mesmo, em que a média
de pacientes diagnosticado é de 110 por

distribuídas. A localização mais prevalente

ano, com um desvio padrão de 13,5.

foi o cólon sigmóide 33,2% (n=183)

Os autores encontram-se cientes das

seguido do recto, com 32,1% (n=177).

limitações que este estudo apresenta.
Para além de se tratar de um estudo
rectrospectivo, a maior limitação foi a
identificação de doentes tendo como
base a CMDOD. Esta opção levou a que

Miguel Cunha et al

Figura1. Distribuição dos doentes da série com carcinoma colorrectal por faixas etárias por género.

Figura 2. Distribuição do número dos doentes
diagnosticados com carcinoma colorrectal entre 2013/2017.

Figura 3. Localização da neoplasia colorrectal nos doentes desta série, verificamos que o cólon sigmoide tem
cerca de 1/3 dos doentes e que o recto é o segundo segmento com maior atingimento destas lesões.

possivelmente não tenham sido incluídos

padrões epidemiológicos descritos em

Este estudo epidemiológico, é o primeiro

todos os doentes diagnosticados com

estudos semelhantes em outras regiões.

realizado no barlavento algarvio, e

residência na área geográfica em estudo.

É também importante realçar que o

pretende ser o ponto de partida para

No entanto, esta escolha permitiu

carcinoma colorrectal pela sua alta

estudos futuros que nos permitam

uma avaliação dos dados fidedigna e

incidência, assume particular relevância

otimizar estratégias ao nível das políticas

standardizada, que de outra forma teria

nas políticas de saúde, necessitando

de saúde e consequentemente melhorar

sido impossível. Este estudo carece

de estudos que permitam delinear e

os outcomes nesta patologia.

ainda de uma avaliação de sobrevida

aprimorar estratégias. Este planeamento

dos doentes por estadio da doença e

não é possível sem a caracterização

localização. Esses dados já se encontram

epidemiológica da população base.

a ser colhidos, e os autores pretendem
apresentá-los em publicações futuras.
No entanto. os autores consideram
este trabalho de extrema importância.
Tendo como bases os dados obtidos,
podemos concluir que a amostra
estudada, se encontra dentro dos
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1. Globocan 2020, https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/39-All-cancers-fact-sheet.pdf
2. Siegel R, DeSantis C, Jemal A. Colorectal cancer statistics, 2014: {Colorectal} {Cancer}
{Statistics}, 2014. CA Cancer J Clin [Internet]. 2014;64(2):104–17. Available from: http://doi.
wiley.com/10.3322/caac.21220
3. Ferri´s Clinical Advisor 2017.
4. Direção-Geral da Saúde. Doenças Oncológicas em Números – 2015. Programa Nac para as
Doenças Oncológicas. 2015;
5. SIGN. Management of colorectal cancer - 67. 2014;12(November):473–8.
6. Haggar F A, Boushey R P. Colorectal Cancer Epidemiology: Incidence, Mortality, Survival,
and Risk Factors. Clin Colon Rectal Surg. 2009;22(04):191–7.
7. Altobelli E, Rapacchietta L, Marziliano C, Campagna G, Profeta V, Fagnano R. Differences in
colorectal cancer surveillance epidemiology and screening in the WHO European Region. Oncol Lett
[Internet]. 2018; Available from: http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2018.9851

27

IMAGENS EM MEDICINA

Algarve Médico, 2019; 9 (3): 28 - 29

IMAGES IN MEDICINE
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A diurese pós-obstrutiva é um estado de poliúria que

Post obstructive diuresis (POD) is defined as a polyuric state

envolve eliminação em excesso de água e sal, no seguimento

initiated by the kidneys, which involves an excessive elimination

de drenagem de uma bexiga distendida, tipicamente por

of both salt and water following the drainage of a distended

retenção urinária. A etiologia desta diurese é incerta,

bladder, typically from urinary retention. The etiology for POD is

envolvendo mecanismos como a redução progressiva do

unclear, but involves several mechanisms, such as a progressive

gradiente de concentração medular devido a um “washout”

reduction in medullary concentration gradient due to vascular

vascular, desregulação com diminuição de transportadores

washout, down-regulation of sodium transporters in the thick

de sódio na ansa ascendente de Henle, redução da taxa de

ascending loop of Henle, reduction in glomerular filtration

filtração glomerular, o que condiciona isquemia e dano nos

rate, which leads to ischemia and damage to juxtamedullary

nefrónios justa medulares, e resposta diminuída à hormona

nephrons, and a decreased response to circulating antidiuretic

anti-diurética circulante. A diurese pós-obstrutiva ocorre

hormone. POD occurs physiologically as a natural response to

fisiologicamente como uma resposta natural para eliminar o

eliminate the excess volume and solute (sodium, urea , non-

excesso de volume e solutos (Na, ureia e ANP), acumulados

reabsorbable solutes, ANP) accumulated during the urinary

durante o período de retenção urinária. Quando fisiológico,

retention period. The physiologic POD is usually self-limited

este mecanismo é usualmente auto-limitado e termina assim

and ends once solute and fluid homeostasis is achieved.

que a homeostase de fluidos e solutos é alcançada. A diurese

Pathologic POD results from the inappropriate diuresis of

pós-obstrutiva patológica resulta de uma diurese inapropriada

water and electrolytes, which continue to be eliminated even

de água e electrólitos, cuja eliminação se mantém após ser

after homeostasis has been reached. These patients are at risk

atingida a homeostase. Estes pacientes encontram-se em

of severe dehydration, electrolyte imbalances, hypovolemic

risco de desidratação severa, desequilíbrios hidroeletrolíticos,

shock, and even death if fluid and electrolyte replacement is not

choque hipovolémico e até morte, se a reposição de fluidos

initiated. In the present clinical case, this mechanism reached

e electrólitos não for iniciada. No presente caso clínico este

great expression in a 55-year-old African patient with benign

mecanismo atingiu grande expressão em doente com 55

prostatic hypertrophy that presents itself in our Emergency

anos, africano, com hipertrofia benigna da próstata que se

Department with symptoms corresponding to urinary retention

apresenta no nosso Serviço de Urgência com sintomatologia

with immense distention of the bladder that occupied the entire

correspondente a retenção urinária com imensa distensão da

pelvic cavity and extended to the subhepatic space. In imaging,

bexiga que ocupava toda a cavidade pélvica e se estendia até

a net volume corresponding to 2.3 l was verified. Aligned with

ao espaço sub-hepático. Em TC, imagem 1 e 2, verifica-se um

emptying for short periods of urinary emission, to prevent

volume líquido de 2,3 l. Algaliado, com esvaziamento por curtos

hemorrhage ex vacuum, emptied a volume of 7.1 l of urine in 6 h.

períodos de emissão urinária, para prevenção da hemorragia ex
vácuo, esvaziou em 6 h, um volume de 7,1 l de urina.
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AULA DE ANATOMIA

CLASSE OF ANATOMY

Figura 1. Desenho de Leonardo da Vinci onde pela primeira vez se desenha uma relação
correcta da junção ileocecal e do apêndice.
Figure 1. Drowing by Leonardo da Vinci where for the first time a correct relationship
between the ileocecal junction and the appendix is drawne.
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Sumário
A partir dos desenhos de Leonardo da Vinci onde se representa
o apêndice ileocecal, o autor faz uma leitura deste elemento
na obra deste génio do Renascimento e das implicações que
este produz para o conhecimento. Reveem-se elementos da
anatomia e fisiologia deste órgão, apêndice ileocecal, estrutura
anatómica que ainda mantém algum grau de incerteza acerca da
sua função, e apresenta-se o enquadramento deste desenho de
pormenor no contexto do conhecimento da época. Analisa-se
a explicação acerca da função que Leonardo da Vinci atribui a
esta estrutura anatómica e que se encontra expressa nos seus
escritos. Desta explicação, onde apesar de formalmente não
real, há um sentido último que, hoje, passados mais de 500 anos
sobre a sua observação, mantém uma percepção verdadeira
então captada por Leonardo da Vinci: é um órgão que contribui

Abstract
Leonardo da Vinci’s drawings of the ileocecal appendix are
the starting point for the author’s analysis of this organ, in this
Renaissance genius’s body of work, and of the impact it has had
on our knowledge of it.
Elements of the pathophysiology of the ileocecal appendix, an
anatomical structure about which some uncertainty as to its
function remains, will be reviewed and this detailed drawing will
be contextualized within the framework of the knowledge at that
time. Leonardo da Vinci’s explanation for the function of this
anatomical structure, which is expressed in his writings, will also
be analyzed. Although his explanation is not formally recognized,
there is the perception today, more than 500 years after his
observations, that there is truth in Leonardo da Vinci’s insight that:
it is an organ that contributes to the gut’s general health.

para o equilíbrio geral da função intestinal.

Palavras Chave:
Leonardo da Vinci, desenhos anatomia, apêndice ileocecal,
anatomofisiologia

Keywords:
Leonardo da Vinci, anatomy drawings, ileocecal appendix,
anatomophysiology
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Introdução

Introduction

A relação da medicina e em especial da cirurgia com o apêndice

Our knowledge of the ileocecal appendix in medicine and, particularly,

ileocecal não é recente. No entanto permanece ainda muito para

in surgery is not recent. However, there is still much to be discovered

se conhecer acerca deste tema e o saber acerca desta estrutura

regarding this topic. Greater knowledge of this anatomical structure

anatómica pode ser feito tanto pela via científica, como pelo

can be obtained through scientific means, but also by looking at

conhecimento na tradição humanista, onde o Homem é referência

classical Renaissance humanism texts, where Man is the basic element

como elemento fundamental para o entendimento do mundo. Assim

for understanding the world. Thus, Leonardo da Vinci’s contributions

os aportes de Leonardo da Vinci (1452 – 1519) com os seus estudos de

by means of his his studies in anatomo-physiology deserve to be

anatomofisiologia, motivam esta merecida revisitação à luz dos nossos

revisited in the light of present-day scientific knowledge.

conhecimentos atuais.

To us, Leonardo da Vinci is predominantly a painter but also an

De Leonardo da Vinci temos uma visão onde predomina um pintor

individual with some interest in science. He is the archetypal figure of

que também teve alguma intervenção nas ciências. É uma figura

the Renaissance period and a genius with diverse areas of interest. Of

que pode ser encarada como o homem arquétipo do Renascimento,

these, anatomo-physiology should be mentioned, as many parts of

com múltiplos focos de interesse . De entre estes destaca-se a

the body that can be seen in his drawings were only described later in

anatomofisiologia onde muitas estruturas do corpo que verificamos

medical history. Revisiting Leonardo da Vinci’s work, in the light of our

nos seus desenhos só posteriormente seriam descritas. Revisitar a obra

current knowledge, astounds us because of the astonishing relevance

de Leonardo da Vinci com o nosso conhecimento atual é um exercício

and accuracy of his drawings and his perception the human body.

que suscita surpresa pelo espanto da pertinência e precisão da visão

As interns training in surgery in the 1990s and reading textbooks on

1

que demonstrou acerca do corpo humano.

surgery on the function of the ileocecal appendix, we were confronted

Para um interno de cirurgia na última década do século XX, como foi

with general ignorance of this anatomical structure, which was still

o nosso caso, quando se liam os tratados de Cirurgia acerca da função

evident at the time 2. For example, “Schwartz - Principles of Surgery”

do apêndice ileocecal, víamos expressa muita da nossa ignorância

(1998) states that the vermiform appendix in man is usually referred

acerca desta estrutura anatómica. Por exemplo, no fundamental

to as “a vestigial organ with no known function”. This explanation is

«Schwartz - Principles of Surgery», edição de 1998, liamos que o

supplemented by the little additional information on the topic that

apêndice vermiforme do homem é usualmente referenciado como

was available at the time. Another textbook dating to the turn of the

“órgão vestigial sem função aparente”, acrescentando-se depois algum

century, 1999, says that “the only function of the appendix, if such

do escasso conhecimento existente2. Igualmente na viragem do século,

exists at all, is related” to the presence of lymphoid follicles, and

em 1999, podíamos ler em outro tratado “a única função do apêndice,

then goes on to explain its immunological functions3. The scarcity

se é que existe, está relacionada” com a presença de folículos linfoides,

of information refers to a structure, which anatomically is tubular,

explicitando-se depois algumas funções imunológicas . Esta escassez

approximately 6-8 cm long, up to 6 mm in outer diameter and which

de informação reporta-se a uma estrutura que anatomicamente é um

forms a blind loop where the orifice is in continuity with the large

órgão tubular em que mais frequentemente se apresenta com 6-8 cm

intestine below the ileocolic junction, well known to surgeons and now

de comprimento, até 6 mm de diâmetro externo que, como ansa cega,

better viewed in loco through laparoscopy.

localiza o seu orifício de continuidade com o intestino grosso, abaixo

From this anatomical structure, the importance of its lymphoid tissue

3

da junção ileocólica, no cego e que os cirurgiões tão bem conhecem,
agora in loco, pela laparoscopia.

body are known. This organ participates in the intestinal secretory

Desta estrutura anatómica é conhecida a importância do seu tecido

immune system with a regulatory function that protects the internal

linfoide e as funções que determina para a imunidade geral do corpo.

environment against the aggression of the intraluminal content, where

Este órgão participa no sistema imune secretório intestinal com

a great diversity of bacteria exists and proliferates. More recently,

funções na eficácia da função da regulação que protege o nosso meio

another function of this organ has been emphasized, an intestinal

interior contra a eventual agressão de um conteúdo intraluminal, onde

bacterial reserve, where intestinal microbiota was previously known as

existe e prolifera grande diversidade de bactérias. Mais recentemente

intestinal flora. The appendix has a microbiota as diverse as that found

está a ser dado relevo a uma outra função deste órgão que tem a ver

in the colon and can, in the case of severe diarrheal episodes, serve as

com a reserva bacteriana intestinal, microbiota intestinal, previamente

a supplier of this flora4.

designada por flora intestinal. O apêndice tem uma microbiota tão

Microbiota has been gaining importance in contemporary medicine in

diversa como a encontrada no colón e pode, no caso de episódios
diarreicos severos, servir como fornecedor dessa mesma flora
necessária ao equilibrio4.
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and the functions, which it determines for systemic immunity of the

such a way that its transplantation is gaining relevance, in very selected
cases as in certain colic infections where the use of antibiotics may
have its limitations.5,6

Daniel Cartucho

Figura 2. Fólio dos ‘Anatomical Manuscript B’ de Leonardo da Vinci. Desenho que mostra a disposição dos intestinos dentro da cavidade abdominal; o fígado, estômago e baço;
o apêndice, cego e junção ileocólica; notas sobre os intestinos e fígado. c.1508. Carvão preto, caneta e tinta | 19,2 x 13,8 cm (folha de papel)19
Figure 2. A folio from Leonardo’s ‘Anatomical Manuscript B’. A drawing showing the arrangement of the intestines within the abdomen; the liver, stomach and spleen; the appendix,
caecum and ileocolic junction; notes on the intestines and liver. c.1508. Black chalk, pen and ink | 19.2 x 13.8 cm (sheet of paper)19
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A microbiota vem ganhando importância na
medicina contemporânea, de tal modo, que
o seu transplante é considerado em casos
selecionados como em certas infecções cólicas
onde o recurso aos antibióticos pode ter os
seus limites5,6. E entre nós, no Algarve, a par
dos locais que trabalham dentro dos padrões
de qualidade em atualização contínua, este
recurso – o transplante de microbiota - já foi
efetuado e com bom resultado.7
No entanto este aferimento em curso da
função do apêndice ileocecal é sempre
confrontado com a permanência do equilíbrio
orgânico, após a sua exclusão cirurgica.

Primeiros registos
do apêndice ileocecal
O livro “Anathomia corporis human”
(Mondino De Luzzi, 1270-1326) é
considerado o primeiro exemplo de manual
de dissecção e o primeiro livro de texto
anatómico. Este médico e anatomista foi o
primeiro a incorporar o estudo sistemático

Figura 3. Detalho do desenho onde na junção ileocecal se verifica a estrutura que corresponde ao apendice ileocecal e que
da Vinci designa por auricula, na legenda: “Esta aurícula, n [apêndice], do cólon, n m, é uma parte do monoculus [cego] e
está adaptada para se contrair e dilatar para que o vento supérfluo não rompa o cego.”
Figure 3. Detail of the drawing where the ileocecal junction shows the structure that corresponds to the ileocecal appendix
and which da Vinci designates as auricula: “This auricle,n [appendix], of the colon, n m, is a part of the monoculus [caecum]
and is adapted to contracting and dilating so that superfluous wind should not rupture the caecum.”

da anatomia e da dissecção, mas repetiu falácias decorrentes do

In the Algarve, we implement standards of quality that are

reportado previamente por Aristóteles e Galeno8. Berengario Da Carpi,

continuously being updated. This resource - the microbiota transplant

igualmente médico e anatomista, em 1521, está referenciado como o

- has already been carried out and with good results7.

primeiro autor que publicou a descrição do apêndice9.

Nevertheless, the ongoing assessment of the function of the ileocecal

Previamente Leonardo da Vinci, em 1508, ilustrou claramente a

appendix is always faced with the permanence of an organic balance,

existência deste apêndice em desenhos anatómicos e no texto que os

even after its removal by surgery.

acompanha, referencia elementos de anatomofisiologia
que atribui a esta estrutura, figuras 1 e 2. Em desenho separado,
figura 3, individualiza este apêndice a que se refere nas suas notas,
dando-lhe uma visibilidade até ali não existente. Mas estes elementos
permaneceram por publicar até ao século XVIII.
Por esses anos Andreas Vesalius (1514 –1564), publicou em 1543,
«De Humani Corporis Fabrica», livro muito bem ilustrado onde se
verifica o apêndice, embora este não seja descrito no texto9. Esta
complementaridade de texto e desenho que verificamos em Da Vinci
não é normalmente descrita. Como exemplo deste desconhecimento
verificamos nessa referência incontornável para a formação cirúrgica
na segunda metade do século XX que é a «Enciclopédia Médico
Cirúrgica », que A Marrie, em 1991, reporta-se só aos desenhos de
Leonardo do apêndice e não ao texto que o acompanha10.
De facto, estes elementos teriam de esperar mais de 300 anos para
serem publicados e divulgados em livro. E nestes últimos anos,
depois da mostra em Londres de 2012 - a exposição mais abrangente
até hoje da rica coleção de Windsor, dos estudos de Da Vinci em
anatomia, com o catálogo para iPad das impressionantes descobertas
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First records of the ileocecal appendix
The book “Anathomia corporis humana” (Mondino De Luzzi, 12701326) is considered to be the first example of a dissection manual and
the first anatomical textbook. This doctor and anatomist incorporated
the systematic study of anatomy and dissection, but he repeated
numerous fallacies stemming from those that had been reported
by Aristotle and Galeno8. In 1521, another doctor and anatomist,
Berengario Da Carpi, is referred to as the first author to publish a
description of the appendix9.
In 1508, Leonardo da Vinci had already clearly illustrated the appendix
in anatomical drawings and mentioned it in the text accompanying
those drawings. He refers to elements of anatomo-physiology of
this anatomical structure in figures 1 and 2. In a separate drawing,
figure 3, he individualizes the appendix and, in his notes, refers to it,
giving visibility to a previously non-existent structure. However, his
work remained unpublished until the 18th century. In 1543, Andreas
Vesalius (1514-1564) publishes “De Humani Corporis Fabrica”, a very
well illustrated book in which the appendix is identified in a drawing,

Daniel Cartucho

médicas1,11,12 - bem como das presentes comemorações dos 500 anos

but not described in the text9. This relation between drawing and text,

do seu falecimento, este seu trabalho vem ganhando maior divulgação

seen in Da Vinci’s work, was not noticed. An example of the lack of

com o aprofundar do seu conhecimento.

this knowledge can be found in the essential reference for surgical

Sabemos algo acerca da visibilidade da obra da anatomofisiologia

training used in the second half of the 20th century in Europe, the

de Da Vinci ao longo dos anos. Em 1517, o secretário do bispo que o
visita, escreve que Leonardo havia dissecado mais de trinta cadáveres

“Encyclopedia Medico Cirúrgica” in which A. Marrie (1991) refers only
to Leonardo’s drawings of the appendix and says nothing about the

e “havia composto um tratado sobre anatomia que mostrava as

texts he wrote to accompany them.10

extremidades, os músculos, os nervos, as veias, as articulações, os

Indeed, it would take 300 more years for this information to be

intestinos, assim como todo o que podia ser explicado do corpo de

published and disseminated in book form. More recently, the London

homens e mulheres, como jamais se havia levado a cabo”13. Anos

exhibition of 2012, the most comprehensive exhibition to date of

mais tarde, em 1550, Giorgio Vasari publica o livro, «Das Vidas dos

Windsor’s rich collection of Leonardo’s studies in anatomy, with its

Artistas», onde dá muitas informações de Da Vinci. Tendo examinado

electronic catalog, and the commemoration of the 500th anniversary

o livro de manuscritos de anatomofisiologia refere que as suas

of Leonardo da Vinci’s death have ensured greater awareness and

investigações mais importantes tiveram lugar durante o inverno de

understanding of Leonardo’s impressive medical discoveries.11,12

1510-1511, quando colaborou com Marcantonio della Torre, professor

There had been some visibility of Da Vinci’s work on anatomo-

de anatomia. Vasari escreve que Leonardo ajudava a Marcantonio e
este “por sua vez prestou-lhe ajuda”. Esta relação aparentemente terá
permitido um acesso ao cadáver, à autópsia, ao exercício de dissecção
em números que forneceram os elementos necessários ao exercício
do desenho resultante de múltiplos visionamentos sequenciais das
estruturas. É sabido que será preciso danificá-las para se poder verificar
continuidades e apreender todo o conhecimento que permitisse
expressar num só desenho, toda esta informação, tanto da estrutura
anatómica, como da sua relação com estruturas periféricas.

physiology over the years. In 1517, the secretary of the bishop who
visited him writes that Leonardo had dissected more than thirty
corpses and had “has written on anatomy with such detail showing
the illustrations the limbs, muscles, nerves, veins, ligaments, intestines,
and whatever else there is to discuss in the bodies of men and women
in a way that has never yet been done by anyone else»13. A few
years later, in 1550, Giorgio Vasari published a book on “Lives of the
Artists”. He writes considerably about Leonardo da Vinci, having had
occasion to examine the manuscript books of anatomo-physiology.

Jeremy Norman’s no seu site «History of Information» interroga-se

On referring to them, he states that the most important investigations

acerca da possibilidade de eventualmente Berengario, o primeiro

of anatomo-physiology took place during the winter of 1510-1511

14

anatomista com elementos escritos acerca do apêndice ileocecal
baseados nas suas próprias dissecções, ter tido contacto com estes
desenhos, mas face ao que se conhece é algo que apenas permite a
especulação. No entanto o espanto de quem tomava contacto com
estes desenhos é bem espelhado no comentário de William Hunter.
Este cirurgião, dos mais notáveis de então, expressa muito bem esse
misto de espanto e de admiração: ”Eu esperava ver pouco mais do
que desenhos de anatomia que poderiam ser úteis para um pintor em
sua própria profissão. Mas vi, e de fato com espanto, que Leonardo

when he collaborated with Marcantonio della Torre, an anatomy
professor. Vasari also writes that Leonardo helped Marcantonio who
in turn helped Leonardo, “aiutato e scambievolmente aiutando”. This
relationship apparently would have allowed access to the corpse, to
autopsies and to the exercise of dissection in numbers that would have
given him the necessary elements for his drawings. A single drawing
was the result of information both in the shape of the anatomical
structure and in its relationship with peripheral structures as well as
multiple sequential views of the structures that would have to be

fora um estudante geral e profundo. Quando considero as dores

deconstructed to verify continuities.

que ele exerce sobre cada parte do corpo, a superioridade de seu

On his website, “History of Information” 14, Jeremy Norman wonders if

gênio universal, sua excelência particular em mecânica e hidráulica

Berengario, the first anatomist to write about the ileocecal appendix

e a atenção com que tal homem examina e vê os objetos que tem

based on his own dissections, might have had contact with these

de desenhar, eu estou plenamente convencido de que Leonardo

drawings. But in view of what is known, this is just speculation.

foi o melhor anatomista, naquela época, do mundo ... Leonardo foi

However, the astonishment of those who did see these drawings

certamente o primeiro homem que introduziu a prática de fazer

is well mirrored in William Hunter’s comment. This surgeon, one of

desenhos anatómicos”15. Este comentário foi feito em 1750, mais de

the most notable of his time, expresses a mixture of astonishment

duzentos anos depois dos desenhos terem sido executados.

and admiration when he states: “I expected to see little more than

Entretanto já existia o primeiro registo da exérese do apêndice

such designs in Anatomy as might be useful to a painter in his own

ileocecal que ocorrera em 6 de Dezembro de 1735, quando Claudius
Amyand, operou um rapaz de 11 anos, com uma arrastada história
de hérnia inguinal e fístula fecal. A descrição feita pelo autor dá o tom
desta epopeia: “esta operação acabou por ser a mais complicada e

profession. But I was astonished to see that Leonardo had been a
general and deep student. When I consider what pains he has taken
upon every part of the body, the superiority of his universal genius, his
particular excellence in mechanics and hydraulics, and the attention
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perplexa com que alguma vez me confrontei, com muitos insuspeitos

with which such a man would examine and see objects which he has

elementos estranhos e tão intrincados quanto se mostraram

to draw, I am fully persuaded that Leonardo was the best Anatomist, at

laboriosos e difíceis.” Na cirurgia ao dissecar as estruturas, “encontrei

that time, in the world ... Leonardo was certainly the first man, we know

o grande epíploon rodeando um apêndice perfurado por um alfinete,
que originava uma fístula fecal”. Nas suas palavras, publicadas no

comment was made in 1750, more than two hundred years after the

«Philosophical Transactions of the Royal Society of London»16, “o

drawings were made.

intestino como que formando um tubo duplo, como um sifão de

Meanwhile, the first record of the excision of the ileocecal appendix

dupla junta, continuava em curva à medida que passava sobre o

was registered on December 6, 1735, when Claudius Amyand,

testículo”. Do relato do seu desempenho com a opção de laquear e

operated on an 11-year-old boy with a long history of inguinal hernia

ressecar essa estrutura tubular, verificamos que se criou algum frisson

and fecal fistula. The author’s description sets the tone for this feat:

na audiência. Mas ao verificar que isolara do epíploon a estrutura

“This operation proved the most complicated and perplexing one I

intestinal sem continuidade, onde se via a abertura provocada pelo

have met with, with many unsuspected Oddities and Events concurring

alfinete, optou por ressecar, detalhando que “esta era a opinião

to make it as intricate as it proved laborious and difficult”. In the

dos médicos e cirurgiões presentes, amputar este intestino”. E com

surgery when dissecting the structures, he found the large epíploon

este procedimento, fizera a primeira apendicectomia que se regista.

surrounding an appendage pierced by a pin, which originated a fecal

Entretanto, detalha ainda na sua publicação, aos 6 meses a hérnia

fistula. In his words, published in the Philosophical Transactions of the

recidivou. Hoje a presença do apêndice ileocecal no interior do saco

Royal Society of London16, “the Gut which formed a double Tube like

herniário de uma hérnia inguinal tem o seu epónimo, sendo esta

a double-jointed Syphon, continued in the curve as it passed over

condição designada por hérnia de Amyand.

the Testicle”. From the report of the act and the option of ligating

Chegados ao segundo quartel do século XIX e com a litografia o livro

and drying this tubular structure, we can see that there had been

impresso permite um atlas de anatomia humana de JM Bourgery e NH
Jacob magnificamente ilustrado, onde o apêndice ileocecal merecia
17

detalhada atenção. Este apêndice, tal como verificamos em Leonardo
da Vinci, era mostrado em desenho à parte, em imagem de pormenor
com 3 cortes desenhados, está claramente posicionado, abaixo da

some friction from the audience. But, as he says when verifying that
he had isolated the intestinal structure without continuity and a pin
had caused the fistula, he made his option, explaining that “it was the
Opinion of Physicians and Surgeons present to amputate this Gut”.
In doing so, he had performed the first recorded appendectomy.

junção ileocecal e na confluência das três taenia coli, figura 4.

However, he describes in this publication that after 6 months, the

Anatomofisiologia do apêndice ileocecal
em Leonardo da Vinci

inside the hernial sac of an inguinal hernia has its eponym; it is

Leonardo da Vinci viveu numa época histórica onde o livro imprenso
tinha aparecido alguns anos antes. Alberti expressou em 1466 essa
admiração por “o inventor alemão que, mediante a impressão de
certos caracteres, permitiu que em cem dias se produzissem mais de
duzentos livros, escritos a partir de um original e com o trabalho de só
três homens”.18
Ao logo da sua vida Da Vinci adquiriu dezenas de livros e faz
nos seus escritos várias referências a outros que iria adquirir ou
que tencionava ler. Na visão do seu biografo Walter Isaacson,
converteu-se em discípulo tanto da experiência como do
conhecimento transmitido. Mais importante ainda, chegou a ver que
o progresso da ciência surgia de um diálogo entre ambas, o que o
ajudou a dar-se conta de que o saber também provinha do diálogo
que existe entre a teoria e a prática.18
Este aspeto é importante para compreender as suas posições em
relação à anatomofisiologia e como as fundamenta. Estas suas
posições encontramos expressas nos seus múltiplos cadernos, já
que perto de 1490, Da Vinci iniciou a redação de centenas de página,
profusamente ilustradas por desenhos, dando origem aos seus
famosos codicis. Leonardo tem uma série de apontamentos onde
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of, who introduced the practice of making anatomical drawings” 15. This

hernia recurred. Today, the presence of the ileocecal appendix
called Amyand’s hernia.
Advances in lithography, in the second quarter of the 19th century,
enable the publication of the magnificently illustrated atlas of
human anatomy by JM Bourgery and NH Jacob17, where the ileocecal
appendix deserved detailed attention. This appendix, as we saw in
Leonardo da Vinci, was shown in a separate drawing. In figure 4,
three detailed sections are drawn of this anatomical structure as it is
clearly positioned below the ileocecal junction and at the confluence
of the three coli tapes.

Anatomo-physiology of the ileocecal appendix
in the work of Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci lived in a historical period where the printed book
had only appeared a few years before. In 1466 Alberti expressed his
admiration for “the German inventor who, through the use of particular
characters, could print in one hundred days more than two hundred
books from an original, with the help of no more than three men”.18
Throughout his life, Da Vinci acquired dozens of books and made
several references in his writings of other books he intended to read
or wanted to acquire. In Walter Isaacson’s view, he became a disciple
of both experience and transmitted knowledge. Most importantly,
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facilmente somos levados a considerar que teria em mente escrever
um imenso livro ou vários livros. Nestes cadernos, numa mesma
página podemos ler comentários referentes ou não ao desenhado,
por vezes mesmo, vários assuntos com temas que em regra incidiam
sobre pintura, mecânica, arquitetura e anatomofisiologia. Um desses
tratados a escrever seria acerca do corpo humano, livro que seria
intitulado «Da Figura Humana», figura 5. Das múltiplas notas para esse
possível livro de anatomia e fisiologia que não chegou a concluir, ou
que se perdeu, tem uma série de apontamento sobre as estruturas
anatómicas que desenha.
Nestas notas propõe-se descrever elementos de anatomofisiologia
“acerca da causa da respiração, da causa do movimento do coração,
da causa do vómito, da causa da descida do alimento do estômago,
da causa do esvaziamento dos intestinos”. E noutro apontamento
“da causa do movimento da matéria supérflua pelos intestinos”.
Reparemos que em todas estes temas existem estruturas com
músculos, que proporciona aquele elemento, a contração, que gera
o movimento, a propulsão. Aquele elemento que ele parece designar
como “a causa” destes aspetos de fisiologia que se propõe falar.
Isto é muito relevante pois verificamos que na sua tipificação dos
tecidos do corpo, descreve “existem onze tecidos elementares:
cartilagem, ossos, nervos, veias, artérias, fáscia, músculos e tendões,
pele, músculos e gordura”21. O que aos nossos olhos de hoje está
espantosamente adequado para uma época prévia aos microscópios.
Se tomarmos tecidos como um conjunto de células e matriz com
características que as individualizam e tipificam uma função,
assumimos hoje que existem quatro tecidos: conjuntivo (agrupamento
de vários subgrupos), nervoso, epitelial e muscular. Reparemos que na
visão de Da Vinci há individualização destes elementos como hoje os
consideramos: conjuntivo (“cartilagens, ossos, fáscia, gordura,” etc.),
nervoso (“nervos”), muscular (“músculos”) e epitelial (“pele”).
Da Vinci fez observações da anatomofisiologia comparada entre
o homem e o animal e propõe-se: “descrever as várias formas dos
intestinos da espécie humana, de macacos e semelhantes. Então, de
que maneira existem diferenças nas espécies leoninas, bovinas e,
finalmente, as aves; e organizar esta descrição como uma dissertação”.
Nestas suas observações iria encontrar animais sem apêndice, já que
não o possuem. O que reforça a perspetiva desta precisão no que
verifica e descreve. Nas suas dissecções o que observa na cavidade
abdominal do homem e regista, após a remoção do grande epíploon,
é exposta pela primeira vez em desenho: a junção do intestino
delgado com o cólon e o apêndice ileocecal

.

19,20

Nas suas notas acerca das funções dos órgãos representados nessa
página podemos ler sobre:
- o papel dos músculos abdominais e do diafragma na respiração e na
progressão do conteúdo intestinal;
- o papel da posição ereta na progressão do conteúdo alimentar e da
sua importância para o contacto deste com o intestino de maneira que
as substâncias nutritivas sejam assimiladas;

Figura 4. A mesma opção que Leonardo da Vinci tomara foi a que se apresentava no
tratado de Bourgery e Jacob século XIX, detalhando em desenho separado a junção ileocecal onde se verifica o apêndice. Curiosamente na página anterior deste tratado onde se
mostra uma impressionante imagem de detalhe dos intestinos, não se vê representado
o apêndice ileocecal.
Figure 4. The same option that Leonardo da Vinci had taken was that in the 19th century
trea- tise on Bourgery and Jacob, they detailed the ileocecal junction where the appendix
is located in a separate drawing. Interestingly, on the previous page of this treaty, which
shows an impres- sive image of the intestines, the ileocecal appendix is not shown.

he astutely came to see that the progress of science arose from a
dialogue between both, which helped him to realize that knowledge
also came from the dialogue that exists between theory and practice.
This aspect is important in understanding his opinions in relation to
anatomo-physiology and how he came to interpret them. We find
these positions expressed in his various notebooks. As of 1490, da
Vinci began to write hundreds of pages, profusely illustrated with
drawings, which gave rise to his famous codices. A series of Leonardo’s
notes lead us to easily consider that he had wanted to write a book
of many pages or then several volumes. In these notebooks, he
made comments referring to the drawings, or not, often on various
subjects with themes that generally focused on painting, mechanics,
architecture and anatomo-physiology, all on the same page. One of
the treatises planned would have been on the human body, entitled
“Book of the Human Figure”, figure 5. Amongst the multiple notes for
this book on anatomy and physiology, there were a series of notes with
illustrated anatomical structures that was either not concluded or lost.
In these notes, he intends to describe elements of anatomophysiology “of the cause of breathing, of the cause of the motion of the
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heart, of the cause of vomiting, of the cause of
the descent of food from the stomach, of the
cause of emptying the intestines”.
In other notes he writes “of the cause of
the movement of the superfluous matter
through the intestines”. We notice that
in all these structures there are muscles
that provide the element of contraction,
generating movement or propulsion. These
elements of physiology that he designates
as “the cause” are the objects of his devoted
interest. This is very relevant because we find
that in his characterization of body tissues,
he describes “eleven elementary tissues:
cartilage, bones, nerves, veins, arteries, fascia,
muscles and tendons, skin, muscles and fat”21.
To us today this is astonishingly appropriate,
as we realize that what Leonardo suggested
was at a time prior to microscopes. If we
take tissues as a set of cells and matrix with
characteristics that individualize and typify
a function, we assume today that there are
four types of tissues: connective (grouping
of several subgroups), nervous (nerves),
epithelial (skin) and muscular (muscles). We
notice that these elements, in Da Vinci’s view,
were individualized just as we consider them
today: conjunctive (cartilage, bones, fascia,
fat, etc.), nervous, muscular and epithelial
(skin). Da Vinci made observations of
comparative anatomo-physiology between
Figura 5. Fólio onde se assinala no topo da página, “Livro da Figura Humana”. E onde se pode ler a meio da página,
“A veia m [maxilar] sobe e entra sob o osso da bochecha e o orifício na órbita do olho [forame infraorbital], passa entre a parte
inferior do globo ocular e o osso que a sustenta [maxila], e em no meio da referida passagem, a referida veia perfura o osso e
cai por meio dedo [largura] e tendo perfurado a superfície do osso sob a margem da meia acima mencionada em n começa a
subir e tendo-se dilatado por a certa distância da margem do olho, passa do ducto lacrimal e finalmente, dentro das pálpebras
depois de subir por uma distância de dois dedos, começa ali a ramificação que se estende sobre a cabeça”.

the various forms of the intestines of the
human species, of apes and similar. He then,
set out the ways in which the leonine species

Figure 5. Folio marked at the top of the page, “Book of the Human Figure”. And where you can read in the middle of the page

differ, then the bovine, and finally birds; and

“The vein m [maxillary] ascends upwards and enters under the bone of the cheek and the hole in the eye-socket [infraorbital
foramen], it passes between the underside of the eye-ball and the bone supporting it [maxilla], and in the middle of the said
passage the said vein pierces the bone and drops down for half a finger’s [breadth] and having perforated the surface of the
bone under the margin of the above-mentioned socked at n there begins to ascend and having marled out for some distance
the margin of the eye, it passes from the lachrymal duct and finally, inside the eyelids after rising though a distance of two
fingers, it there commences the ramification which extends over the head.”

arranged this description after the manner of
a disquisition”. In these observations he was
to find animals lacking an appendix, as none

- a importância da secção do fígado para expor o estômago e verificar

was to be found. This observation regarding animals only reinforces

as “ramificações” vasculares do hilo hepático;

the precision of this description of man. In his dissections, what he

- elementos de anatomofisiologia acerca da imagem de pormenor do cego

observes and records in the abdominal cavity of man, after the removal

e junção ileocecal, onde assinala o apêndice que designa por aurícula.
Na relação que estabelece entre as estruturas que desenha e descreve,
dá uma explicação da sua visão anatomofisiológica do aparelho

of the greater omentum, is displayed for the first time as a drawing:
the junction of the small intestine with the colon and the ileocecal
appendix19,20.

digestivo, onde se perspetiva que a cinética intestinal que atribui à

In his notes on the functions of the organs, on that page, we can read about:

fisiologia do órgão fornece uma função ao apêndice que pode ser

- the role of the abdominal muscles and the diaphragm in breathing

lida como uma extrapolação do que entendia acontecer no resto do

and in the progression of bowel contents;

intestino. Acerca da movimentação do conteúdo intestinal verificamos
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man and animal and proposed to: “Describe
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nas palavras que escreveu sobre a respiração, que a dinâmica da

- the role of the upright position in the progression of food content

descida do diafragma e a contração dos músculos transversos

and its importance for contact with the bowel so that nutritional

do abdómen determinam uma distribuição das pressões que

substances are assimilated;

condicionarão a distribuição do conteúdo dos intestinos que enviam

- the importance of sectioning the liver to expose the stomach and

assim gases e fezes para o cólon. E nesta dinâmica, o apêndice serve
para acomodar o “ar supérfluo”, alongando e insuflando, contribuindo
desta maneira para o equilíbrio.
Nesta matéria da progressão “da matéria supérflua pelos intestinos”
Da Vinci anteviu este elemento comum à propulsão, a contração
muscular intestinal, com o mecanismo da peristalse, mas tanto quanto
se sabe, não a terá visto e documentado já que não era adepto de
vivissecção20. Keele transmite-nos que, ele era vegetariano com
profundo respeito pela vida e o que ele não havia observado, ele não
incorporaria em sua teoria de fisiologia. É claro que ele observou as
paredes musculares das diferentes partes do tubo digestivo, mas terá
pensado que a sua função era prevenir a ruptura do tubo20.
Neste confluir de elementos para o seu entendimento da dinâmica
intra intestinal lembremo-nos das instruções que escrevia para si
mesmo quando se encontrava mergulhado na sua investigação
anatómica sobre o aparelho digestivo: “Primeiro faz a comparação
com a água dos rios; depois com a bílis que vai ao estômago contra
o curso da comida”18. Leonardo da Vinci entende que há explicações
que vêm da natureza dos seus constituintes. Natureza esta que
permanece, independentemente de onde se encontre. Quando fala
dos cursos de água subterrâneos refere-se à circulação de grandes rios
que correm no subsolo e relembra “As águas voltam em movimento
constante desde as profundezas do mar até as alturas das montanhas,
não obedecendo à natureza dos corpos mais pesados”. No seu
entendimento “a água dá o primeiro impulso ao seu movimento” e
aplicando à anatomofisiologia do fluxo intestinal, complementa o
entendimento “Da causa do movimento da matéria supérflua pelos
intestinos”, que vem das pressões musculares abdominotorácicas que
conjugado com este ímpeto intrínseco da água, cria uma dinâmica
permanente, ‘Motors of the food and air“, Leonardo pensava que
grande parte da força que impulsionava o conteúdo intestinal era
igualmente fornecida pelo vento. O apêndice provia desta maneira um
reservatório para o vento excessivo no intestino.20
O papel da aurícula que descreve, o apêndice ileocecal, assume
assim grande relevância porque é geradora de equilíbrios. Da Vinci
antevia com esta explicação que este órgão teria uma capacidade
de complacência para obter o reequilíbrio em continuo, tal como
uma solução tampão em meio líquido ou uma mola orgânica
ajustando pressões para o restabelecimento do equilíbrio. Para
este entendimento, muito provavelmente terão contribuído as suas
medidas do intestino delgado e intestino grosso que avalia, mede e
aponta. Também nestes elementos está muito próximo do que hoje
está consagrado na anatomia.

check the vascular “ramifications” of the hepatic hilum;
- the elements of anatomo-physiology on the detailed image of the
cecum and ileocecal junction, where the appendix is identified and
designated as auricle.
In the relation he establishes between the structures drawn and
described, he explains his anatomo-physiological view of the digestive
system, where the intestinal kinetics he applies provides a function
for the appendix through extrapolation of what he thinks occurs
in the rest of the bowel. Regarding the movement of the intestinal
contents, we can read what he wrote on breathing, the dynamics of
the diaphragm as it descends and the contraction of the transverse
abdominal muscles determining the distribution of pressures which
will condition the distribution of the intestinal contents, thus sending
gas and feces to the colon. Within this context, the appendix serves
to accommodate the “superfluous air”, stretching and inflating and
maintaining balance.
In the matter of progression of “superfluous matter through the
bowels” Da Vinci foresaw this common element of propulsion,
intestinal muscle contraction, as a mechanism for peristalsis. But as far
as is known, he would not have seen or documented it, as he never
did vivisection20. Keele conveys to us that Leonardo was a vegetarian
with a deep respect for life. He would not incorporate into his theory
of physiology what he did not observe. Of course, he did observe the
muscle walls of the different parts of the digestive tract, but he thought
that the function was to prevent the rupture of the bowel20.
In the confluence of elements to his understanding of the intraintestinal dynamics, we recall the instructions he wrote to himself when
he was immersed in his anatomical research on the digestive system:
«First compare with the water flow in rivers; then with the bile that
goes to the stomach against the flow of food18». Leonardo da Vinci
understands that there are explanations that come from the nature
of its constituents. Nature that remains independent, regardless of
where it is found. When he speaks of subterranean rivers, he refers
to the flow of large rivers underground and recalls that “ The waters
return with constant motion from the lowest depths of the sea to the
utmost height of the mountains, not obeying the nature of heavier
bodies”. He grasped that “water gives the first impulse to movement”
and applied it to the anatomo-physiology of the intestinal flow that
complements the understanding “of the cause of the movement
of superfluous matter through the bowel” which comes from the
abdominothoracic muscular pressures that combined with this intrinsic
impetus of water, creates a permanent dynamic, “motor of food and
air “. Leonardo thought that a large part of the force that propelled the
intestinal contents was provided by wind. Thus, the appendix provided
a reservoir for excessive wind in the bowel.20
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Comentário final
Verificamos pelos testemunhos ao longo da história dos que têm
contacto com a obra de Leonardo da Vinci que desde cedo há um
entendimento que prevalece. Richter no século XVIII refere que o
seu método incidindo “nas várias matérias de Arte e de Ciências
era essencialmente o de um investigador, um método analítico que
empregava para argumentar as suas investigações e dissertações”

The role of the auricle he describes, assumes great relevance because
it generates equilibrium. By means of this explanation, Da Vinci
foresaw that this organ had capacity for complacency to continuously
rebalance, such as in a buffer solution of a liquid medium or an organic
spring adjusting pressures to restore balance. Measurements of the
small and large bowel that were evaluated and recorded were most
likely have contributed to this understanding. These evaluations are
very close to what is now well established in anatomy.

e conclui que “a vasta estrutura de suas teorias científicas é,
consequentemente, construída a partir de elementos de numerosas
pesquisas separadas, e é muito lamentável que ele nunca as tivesse
agrupado e organizado”22. Os biógrafos de hoje concluem da mesma
maneira, Walter Isaacson e Martin Clayton, atual curador da obra de
Leonardo na coleção de Windsor, são da opinião que Leonardo da
Vinci não separava a arte da ciência18.
É o que se verifica da página aqui analisada onde, envolvendo um
magnífico desenho se observa a relação correta da junção ileocecal
e apêndice, se específica algum do seu entendimento que atribuía às
funções desta estrutura. E as observações que faz acerca do apêndice
ileocecal são tanto mais importantes se verificarmos que esta estrutura
não é encarada como geradora de patologia individualizada nos
tratados desses dias. Se tomarmos como paradigma as Centúrias23
(livros que no total reúnem 700 relatos de casos clínicos) de Amato
Lusitano (1511- 1568), médico português que exerceu pela europa, não
encontramos um relato onde explicitamente verifiquemos que se trata
de um caso clínico de uma apendicite aguda. Nos múltiplos casos de
febres apresentados por Amato Lusitano eventualmente o apendice
poderá existir como etiologia, mas não há a sua individualização,
enquanto entidade clínica.
Esta observação só vem reforçar o olhar atento deste grande
explorador e intérprete da natureza dando atenção a elementos que
passaram despercebidas até séculos depois. Foi o caso desta estrutura
anatómica que constitui o apêndice-ileocecal. E cerca de 500 anos
depois, esta sua explicação da contribuição do órgão para o equilíbrio
do meio, embora com outras formulações, mantem uma atualidade
total, dando maior consistência à visão de Da Vinci como precursor
tanto de elementos de anatomia, como de anatomofisiologia.

Final comment
We can consider from historical testimonies of those who had
contact with the work of Leonardo da Vinci early on, that there was
an understanding of his capacities. Richter, in the 18th century, refers
to his method of focusing “in various departments both of Art and
of Science were those essentially of an enquirer, hence the analytical
method is that which he employs in arguing out his investigations and
dissertations” and concludes that “the vast structure of his scientific
theories is consequently built up of numerous separate researches,
and it is much to be lamented that he should never have collated and
arranged them”22. Biographers of today come to the same conclusion.
Walter Isaacson and Martin Clayton, curator of Leonardo’s work in the
Windsor collection, are of the opinion that Leonardo da Vinci did not
separate art from science18.
This is what is verified on this page involving a magnificent drawing
where a precise relation of the ileocecal junction and appendix is
observed, and an understanding of the functions of this structure
is described. The observations on the ileocecal appendix are all the
more important if we verify that this structure does not generate
individualized information in the treaties of that period. If we take it
as a paradigm, the Centurias23 (composed of various volumes which
bring together 700 clinical case reports) written by Amato Lusitano
(1511-1568), a Portuguese doctor who worked in Europe, we cannot
find any case that explicitly describes an acute appendicitis. In the
multiple cases of fevers presented by Amato Lusitano, the appendix
may possibly have existed as an etiology, but it was not considered a
clinical entity. This observation only reinforces that this great explorer
and interpreter of nature had an attentive eye and wrote on elements
that went unnoticed, until recently. Some five hundred years later,
the explanation of the organ’s contribution to the balance of the
environment within the body, although with other formulations, is
totally relevant, giving greater consistency to the view that Da Vinci was
an important precursor of present-day anatomo-physiology
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informação sobre o tema. Acresce que o Anexo documental e a
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enumeração da bibliografia consultada são de valor inestimável.

e o gosto pela História de Medicina ainda que em vertentes
diferentes. Posso por isso, de uma maneira próxima testemunhar
o imenso labor e honestidade posto nesta sua obra, resultado
da sua dissertação de Mestrado na Universidade Nova de
Lisboa. Aí perante um categorizado Júri recebeu uma excelente
classificação, para este seu trabalho, prenuncio de uma

uma forma documentada desmentir o infundado lugar-comum
do epiteto: Cirurgiões-barbeiros! Não de forma nenhuma
em Portugal!!! Em 405 cirurgiões estudados apenas 4 eram,
documentadamente, barbeiros!!!

continuação de uma carreira académica então sugerida.
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Extremamente didático, bem organizado torna a sua leitura um

Edição do Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova

momento de cultura bastante agradável.
A obra começa por nos dar uma panorâmica da cirurgia
medieval bem como das doenças medievais com tratamento
cirúrgico. Seguidamente dá-nos uma panorâmica da legislação
da atividade. Entra depois no capítulo dos cirurgiões
mimoseando o leitor com uma panóplia de dados sociais,
atividades paralelas, localização, literacia etc. etc. Impossível
encontrar até ao momento um repositório tão vasto de
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A título de exemplo refiro que esta obra, por exemplo vem de
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Época de tormenta. A grande Nau Mundial

baixo e não havia seguros de saúde. Agora

Bem ouviram falar dos casos em que os

aderna perigosamente para estibordo;

não: até têm automóvel reluzente à porta

tratamentos foram interrompidos por o

muitos dos seus passageiros deslumbrados

do seu apartamento de duas assoalhadas.

dispêndio financeiro ter atingido o capital da

com o reflexo do sol poente que lhes

Essa preocupação do Estado Social não

responsabilidade segurada, mas isso, serão

parece o ouro capaz de satisfazer a sua

é mais do que uma posição ideológica?

circunstâncias que só acontecem aos outros.

ganância correm para a amurada desse

Não ouviram ainda muito recentemente,

lado. Não se apercebem que do lado de

na vigência do pretérito Governo, o slogan

bombordo (o bordo esquerdo dos navios,

repetido à exaustão de “ Menos Estado,

de onde foi avistado o Cabo da Boa

melhor Estado”?

Esperança), já são as obras vivas (porção do
casco imersa) tão perigosamente visíveis,
que o naufrágio se adivinha iminente.

dos seus batéis lhes oferecem os melhores
serviços é tal, que por mais que os

Será que alguém nesta euforia

tripulantes da sua Nau lhes gritem o perigo

deslumbrada com o ouro que pensam

do naufrágio, ninguém lhes dá ouvidos.

avistar, entusiasmados com a grita dos
mercadores que dos seus batéis de cores
garridas e motores cromados os incentivam
a comprar os seus produtos na mira de
um lucro elevado, ainda se preocupa com
o Serviço Nacional de Saúde que os levou
saudáveis ao embarque?
Coisas do passado pensam muitos, tal
qual imaginam que o ouro que almejam
recolher lhes permitirá suportar com
alegria os custos de qualquer tratamento
de uma qualquer doença que os atinja. Não
pululam os hospitais e outras unidades
de saúde privadas a que podem recorrer?
Afinal não está tudo garantido pelos
Seguros de Saúde? Essa coisa de os avós
terem levado a sua vida amealhando um
“pé-de-meia” que nunca se mostrava
suficiente, tostão a tostão, para fazerem
face à doença imprevista, como muitas
vezes ouviram, são preocupações arcaicas
dum tempo em que o nível de vida era
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Entretanto a algazarra dos mercadores que

Terão de ser náufragos para no seu
desespero concluírem por si o que não
foram capazes de ouvir, percebendo então
que se tivessem acautelado o naufrágio,
não estariam na situação angustiante de
lhes ser impossível alcançar a baleeira que
julgavam estar sempre à mão.
E teria sido tão fácil: bastaria não terem
cedido à miragem do ouro que afinal
quando estão na água verificam não ser
mais do que o reflexo do Sol poente,
enquanto constatam também que as sedas
em que se enrolaram e que os mercadores
lhes impingiram, afinal comprometem
ainda mais a sua flutuabilidade.

Mas SNS porquê? O que lhes trouxe de
novo? Como nasceu e como funciona?
A necessidade de mudança nos cuidados de
saúde foi há muito uma evidência para muitos
que se preocupavam com o indispensável
acesso e qualificação do serviço de saúde
disponibilizado à população.
Já em 1961 é iniciado um programa
de planeamento, construção, gestão e
financiamento de uma rede hospitalar
a implantar no território nacional por
Coriolano Ferreira, primeiro Director Geral
dos Hospitais.
Também em 1961 é trazido a público
um documento célebre, o Relatório das
Carreiras Médicas, subscrito por vinte
e um muito respeitados médicos, onde
é defendida a imprescindibilidade de
uma Carreira Médica desenvolvida num
Serviço de Saúde de abrangência nacional,
um Serviço Nacional de Saúde, que
contemple uma progressão científica e uma
diferenciação institucional articulada, capaz
de resolver as graves carências assistenciais

Os que se salvam, agora confrontados

existentes. É seu redactor principal Miller

com a falência da sua miragem já

Guerra que posteriormente vem a ser

compreendem que o Serviço Nacional de

Bastonário da Ordem dos Médicos,

Saúde (SNS) de que não queriam ouvir

Deputado da Ala Liberal, Deputado da

falar, não é substituível pelo modelo de

Assembleia Constituinte e seguinte, entre

Medicina Curativa que lhes têm oferecido.

outros ilustres colegas, alguns dos quais

Esteves Franco

entre outros, vêm a desempenhar funções

Refira-se que a cobertura médica no interior

Cuidados Médicos; os poucos médicos

políticas na área da Saúde - António

era de 20% e no litoral de 80% mas mesmo

que trabalham na periferia acolhem com

Galhordas, Albino Aroso e Mário Mendes

aqui centrava-se primordialmente nas

grande interesse e solidariedade os jovens

- Secretários de Estado da Saúde em

grandes cidades de Lisboa, Porto e Coimbra.

colegas que vão chegando, enquanto estes

diferentes Governos pós-revolução.

É este o circunstancialismo na Revolução de

Os cuidados médicos e a formação pós-

Abril, e logo o Programa do Movimento das

graduada tinham de ser alterada para um

Forças Armadas contemplava a criação dum

modelo descentralizado em todas as suas

Serviço Nacional de Saúde. Atribui assim o

vertentes, que tornasse a Saúde acessível

MFA a maior atenção à necessária dispersão

aos Cidadãos.

territorial dos Cuidados de Saúde.

Em 1971 Arnaldo Sampaio e Gonçalves

O III Governo Provisório de Vasco

Ferreira, médicos e cientistas eméritos,

Gonçalves que tem como Ministra

desenvolvem uma nova política de saúde;

dos Assuntos Sociais Maria de Lurdes

vêm a iniciar a futura planificação técnica

Pintassilgo, íntegra na responsabilidade

do Serviço Nacional de Saúde ainda sem

estatal o funcionamento do único Hospital

essa designação, criando nesse âmbito, os

Central (Hospital Geral de Santo António) e

chamados Centros de Saúde de primeira

todos os Hospitais Distritais de propriedade

geração dirigidos aos cuidados de

das Misericórdias, Dec. Lei 704/74.

Medicina preventiva, Fafe, Guimarães e Vila
Verde. Têm estes ainda uma perspectiva
meramente preventiva. Combate-se a
doença, previne-se o doente.

Promove-se assim não a nacionalização,
mas a funcionalização estatal, já que as
Misericórdias mantêm a titularidade da
propriedade dos imóveis. O mesmo acontece

A clivagem acentuada do interior rural e do

em relação aos Hospitais concelhios,

litoral periférico conduzia a uma diferença

Decreto-Lei 618/75, do Governo seguinte.

profunda no acesso à Saúde, pese embora
o esforço denodado da grande maioria
dos médicos dispersos num país de muito
fracas infraestruturas - que Fernando
Namora tão bem retratou - fazia com que
a população do País interior praticamente
não dispusesse do acesso à saúde. Embora
de forma não tão gritante, também se
verificava o mesmo no litoral e até entre os
núcleos urbanos deste, sendo o panorama
global sempre muito mau.

Em 1975 pela mão de Arnaldo Sampaio,
Director Geral de Saúde, é criado o Serviço
Médico à Periferia que estabelece a
prestação de um ano de serviço periférico a
todos os médicos que pretendam ingressar
na Carreira Médica, desenvolvida nos

desenvolvem uma prestação entusiasmada
na análise e atitudes profiláticas e
terapêuticas das comunidades onde são
colocados. É o início da profunda mudança
de serem os Cuidados de Saúde, na sua
globalidade, a procurarem o cidadão, ao
invés de ser o cidadão a promover a busca
quase impossível dos Cuidados Médicos.
A expansão das Carreiras Médicas fruto do
movimento de profunda reflexão de um
grupo muito alargado e geograficamente
distribuído de médicos, onde pontificam
médicos ilustres com preocupações sociais
já equacionadas em 1961 no Relatório das
Carreiras Médicas, vêm definir o caminho
da excelência dos Cuidados Médicos,
emergentes da diferenciação técnica
progressivamente avaliada, com realce para
a formação contínua implícita e consequente
relevância do trabalho de grupo.
A importância da formação contínua pósgraduada, de há muito respeitadíssima
nos Hospitais Civis de Lisboa, é agora
alargada a todas as Instituições de Saúde
estatais. Torna-se não só elemento
facilitador da dispersão geográfica de
pessoal já qualificado, como ainda um

estabelecimentos de saúde do Estado.

factor primordial da descentralização

Revela-se uma medida que ultrapassa

à captação de jovens médicos que

todas as expectativas na excelência da
sua prestação. As populações exultam
com a mudança da acessibilidade aos

formativa contínua, elemento essencial
assegurem a continuidade futura da
renovação dos Quadros. A formação
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pós-graduada é longa (para obter o grau

A vontade abnegada de António Arnaut

pois não havia varinha de condão que

de Especialista são necessários seis anos)

na obtenção de cuidados de saúde de

conseguisse rapidamente preencher as

pelo que o enraizamento pessoal, familiar

qualidade universais e gratuitos para todos

necessidades desta nova modalidade

e profissional garantirão a continuidade do

os seus concidadãos está premiada, o

de prestação de serviço em pessoal cuja

preenchimento das necessidades futuras

preceito constitucional está cumprido, a

diferenciação é longa, no caso dos médicos

dos quadros de pessoal, assegurando a

dimensão política da criação do Serviço

muito mais de um lustro pós-graduação.

manutenção da dispersão geográfica.

Nacional de Saúde está conseguida. A sua

A funcionalização estatal dos hospitais das

visão humanista está realizada.

Misericórdias e a absorção dos postos dos

A importância do efeito descentralizador
das Carreiras Médicas é tal que rapidamente

Os profissionais de saúde exultam, os

são criadas carreiras profissionais de outros

cidadãos aplaudem, mas o percurso

técnicos e actores da Saúde.

foi longo e muitos escolhos foi preciso

Em 2 de Abril de 1976 a Assembleia
Constituinte consagra na Constituição o
Direito à Protecção da Saúde dos Cidadãos
através de um Serviço Nacional de Saúde
universal, geral e gratuito.
No II Governo Constitucional de Mário
Soares, sendo Ministro dos Assuntos
Sociais António Arnaut , profundo
humanista, fundador do Partido Socialista
e conhecedor da realidade social e
sanitária dos seus concidadãos vem a ser
publicado um Despacho Ministerial (DR
2ªsérie de 29/06/1978) que estabelece
a universalidade, a generalidade e
gratuitidade dos cuidados de saúde
assim como a comparticipação pecuniária
dos medicamentos, enquanto abre a
acessibilidade universal aos Serviços
Médico Sociais. É este Despacho que vem

ultrapassar. Pelo caminho até um Governo
Constitucional ficou, o segundo, dadas as
divergências que o SNS e a Lei relativa à
Reforma Agrária, Lei Barreto, determinaram
entre os dois partidos do seu apoio
parlamentar, PS e CDS.
Note-se que a Ordem dos Médicos
na pessoa do seu Bastonário, António
Gentil Martins, se opôs veementemente à

organizativos dos Centros de Saúde
surgidos em 1971 e também por Arnaldo
Sampaio dilatados para 202 (os Centros de
Saúde de 2ª geração) ainda em 1975, vêm
suportar a estrutura física necessária à nova
organização prestadora de Cuidados
de Saúde.
Parecendo o conceito da mudança da maior
simplicidade como o é tudo o que é grandioso,
é esta Reforma da maior importância na
metodologia organizativa da prestação.

mudança, dado ser no seu entendimento

Normaliza-se o acesso, desenvolve-se a

coartada a liberdade da livre escolha

credibilização consequente à qualidade da

do médico por parte do doente, ao que

prestação. Para tanto é centrado o acesso do

António Arnaut contrapõe só poder

cidadão à Saúde nos Centros de Saúde que

exercer liberdade de escolha quem tenha

passam a ter uma actuação integrada em

a possibilidade de escolher, o que não era

todas as vertentes em presença, profiláctica e

o caso da grande maioria da população

terapêutica, conduzindo aos bons indicadores

portuguesa. A maioria dos membros da

de Saúde progressivamente obtidos como a

Ordem, os médicos, não se revia no ideário

acentuada diminuição da taxa de mortalidade

do seu bastonário.

infantil ou o aumento médio da longevidade.
Acresce que integra na organização prestadora

a ser proclamado como “O Despacho

A dimensão técnica da implantação

Arnaut” o verdadeiro consagrante do

no terreno de uma mudança tão

Serviço Nacional de Saúde que só vem a

profunda, quanto passar de uma Saúde

tomar a letra de Lei em 1979, Lei 56/79 - em

quase totalmente centrada nas três

cuja votação o PSD e o CDS se abstêm e

principais cidades do País para uma

votaram contra na especialidade - com o

descentralização diferenciada da prestação

Estamos assim perante o modelo em que o

empenho pessoal de António Arnaut que

qualitativa dos cuidados hospitalares e

Serviço de Saúde passa a disponibilizar numa

não como Ministro mas como Deputado

ambulatórios, pôs condições conceptuais,

complementaridade institucional organizada,

avançara com a respectiva proposta de Lei

logísticas e de recursos humanos muito

os cuidados de que o cidadão carece,

e que a vê aprovada quando como Vice

exigentes. Vieram aqui a desempenhar

considerando ainda a vertente envolvente, seja

Presidente da Assembleia da República

importância primordial não só os Quadros

a familiar ou a comunitária.

dirige os seus trabalhos.

entusiasmados na descentralização
definida na nova organização, como os
regressados da diáspora política e colonial,
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Serviços Médico Sociais nos novos modelos

uma rede hospitalar hierarquizada na sua
prestação, complementar na sua execução,
articulada numa Carta Hospitalar funcional de
todo o País.

Numa palavra é o Serviço de Saúde que se
tem de preocupar com o cidadão ao invés de

Esteves Franco

ser o cidadão a preocupar-se com o Serviço

numa prestação integrada, cuidados

A aglomeração de hospitais em centros

de Saúde.

convencionados que anteriormente só eram

hospitalares sem o indispensável respeito

aceites em complementaridade. A Lei 48/90,

pela individualidade científica, formativa e

no Governo de Cavaco Silva vem a instituir

cultural de cada Instituição numa amálgama

uma profunda mudança de conceito no SNS já

organizativa, não pode servir aqueles

que pelo suporte constitucional este não pode

objectivos. A articulação íntima dos Hospitais

ser anulado, mas modifica-o introduzindo a

e Centros de Saúde sendo imprescindível não

norma de o direito à Saúde passar a ser da

pode ser descurada.

O Serviço Nacional de Saúde
executa e desenvolve as atitudes
e os procedimentos organizados e
interligados no combate à doença que
identificou enquanto trata o doente.
Na Guerra à Doença o SNS usa as armas de
que dispõe devidamente articuladas nas suas
valências, cooperantes na complementaridade
na sua actuação, distribuídas criteriosamente
em função dos recursos que cada Instituição
dispõe, desenvolvidos estes em função da
caracterização da população abrangida, qual
exército que luta contra o inimigo identificado,
a doença, num esforço organizado na
conjugação cooperada das armas de que
dispõe. “Elementar meu caro Watson!...” diria
Sherlock Holmes.
Mas a navegação tranquila desta Nau começa
desde cedo a ser fustigada pelas marés vivas
das doutrinas que consideram perdulário
o dispêndio com a Saúde. Defendem
acérrimamente o slogan de “menos Estado,
melhor Estado”.
Logo em 1982 o Governo de Pinto Balsemão
revoga a quase totalidade da Lei do SNS
pelo DEL 254/82, obtida que tinha sido
a respectiva autorização legislativa da
Assembleia da República. Resiste o SNS
graças a Ramalho Eanes, ao tempo Presidente
da República, ao suscitar a fiscalização do
Tribunal Constitucional que decide pela
inconstitucionalidade daquele Decreto-Lei,
acórdão 39/84.
A revisão constitucional de 1989 para além de
passar a estabelecer que o Serviço Nacional
de Saúde passa a ser tendencialmente
gratuito consagra um novo princípio de
o Estado deve “orientar a sua acção para
a socialização dos custos dos cuidados
médicos e medicamentosos” abrindo então a
possibilidade de o Estado poder convencionar,

responsabilidade do agora designado Sistema
de Saúde. Esta pequena diferença vem abrir
a porta aos acordos de prestação integrada
das entidades privadas ultrapassando o seu
estatuto de cooperantes e possibilita a gestão
empresarial dos hospitais públicos a qual vem
a ser consagrada no Governo de António
Guterres pela mão do Ministro da Saúde,
Correia de Campos, que introduz o modelo
empresarial nos hospitais do SNS.
No Governo seguinte, de Durão Barroso,
a Lei 27/2002 de pendor neoliberal ainda
mais acentuado, altera não só o regime de
contratação do pessoal como o da gestão
hospitalar e com Luís Filipe Pereira, Ministro
da Saúde, passam 31 hospitais públicos
a Sociedades Anónimas, o que vem a ser
revertido por Correia de Campos, Ministro da
Saúde, no Governo do PS de José Sócrates .

Outro aspecto negligenciado, consequente
à falência da actuação concertada é o
da formação contínua. Alicerçada numa
progressão exigente, mas serena, emergente
das Carreiras Médicas, a desarticulação
destas conduz à incapacidade de renovação
e ampliação dos recursos humanos, em
profissões de tão elevado grau de exigência
quanto à longa formação.
Desenvolver filosofias de gestão com
objectivos financeiros promovendo a
contratação de pessoal desintegrado numa
perspectiva de carreira e prestação grupal
- até se contrata pessoal médico à hora a
empresas de mão de obra - conduzirão
certamente aos lucros proclamados
anualmente, mas não contemplarão
necessariamente as exigências sanitárias
da população saudável e mais tranquila em

Este vai e vem constante das águas

relação aos incidentes que a doença lhe

doutrinárias vêm abrindo rombos no casco

pode trazer.

conceptual do SNS possibilitando um ataque
às robustas águas vivas desta maravilhosa nau.

Na vertigem do consumo são os próprios
beneficiários do SNS que se vão acomodando

O conceito de gestão empresarial só por

aos novos ventos da modernidade capitalista,

si até pode ser benéfico, se tiver como

pagando alegremente seguros de saúde

objectivo o serviço público em todas as suas

para garantirem o que por direito próprio já

vertentes ao invés dos objectivos de carácter

lhes devia estar garantido pela sua grande

financeiro, legítimos noutra perspectiva, a dos

Seguradora, o Estado, para a qual pagam os

investidores privados.

respectivos “seguros de saúde” incluídos nos

São dois rumos completamente divergentes

seus impostos.

que conduzem necessariamente à

Qual será o destino desta Nau tão eficiente,

incapacidade da convergência de tácticas,

apanhada na borrasca do egoísmo e do lucro?

meios e atitudes, indispensáveis a ganhar a
Guerra à doença, evitando não só as baixas
como resgatando dela os que foram atingidos.

A “meteorologia” não prevê tempo
bonançoso. Será que ela resiste?
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Estimulação Magnética Transcraniana:
tratamento inovador para “Depressão Resistente”
J. Facucho-Oliveira1,2, D. Esteves-Sousa1,2, P. Espada dos Santos1,2, L. Mendonça2, R. Neves1, A. Sampaio1
1. Clinica de Neurociênicas, Egoclinic, Lisboa
2. Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, Hospital de Cascais
jmfacuchoo@hotmail.com

Introdução

de Depressão Resistente, de acordo

altera a atividade patológica de circuitos

Perturbação Depressiva Major é

com várias linhas de orientação clínica

neuronais ao nível do sistema límbico que

internacionais, incluindo a Associação

está intimamente envolvido na regulação

Americana de Psiquiatria [3,4], Rede

do humor e consequentemente

Canadiana de Tratamento de Patologias

relacionado com os sintomas de

do Humor e Ansiedade [5], Colégio

depressão [10,11].

uma patologia associada a elevada
morbilidade, com afeção significativa
do funcionamento pessoal, social e
profissional [1]. Apesar de cerca de 30%
dos indivíduos com depressão moderada
a severa atingirem remissão dos sintomas
após tratamento farmacológico e apoio
psicoterapêutico, muitos outros (3040%) continuam a apresentar sintomas
residuais. Os casos clínicos em que não
se verifica alívio sintomático satisfatório
(redução inferior a 50% do score nas
escalas psicométricas de depressão)
após vários (2 a 3) ciclos de terapêutica
farmacológica são classificados como

Real de Psiquiatria da Austrália e Nova
Zelândia [6] e Instituto Nacional para
a Saúde e Cuidados de Excelência do
Reino Unido (http://www.nice.org.uk/
guidance/CG90). Em Portugal, surgiram,
nos últimos anos, os primeiros centros
clínicos habilitados a realizar tratamento
com EMT. Atualmente a técnica está
disponível em Hospitais e Clínicas
Públicas e Privadas localizadas em Lisboa,
Porto e Faro.

neuromoduladores como a Estimulação
Magnética Transcraniana (EMT). Apesar
de praticamente desconhecida e
consequentemente pouco aplicada
na prática clínica em Portugal, a EMT
está formalmente aprovada pela FDA
(Food and Drug Administration) e pela
EMEA (European Medicines Evaluation
Agency) e é indicada, para tratamento

Major demonstrar um efeito mais
marcado da EMT ao nível do CPFDL
esquerdo [10], vários estudos recentes
relatam também resultados bastante
favoráveis com a inibição do CPFDL
direito e uma potenciação sinergística
quando ambos os protocolos são
implementados concomitantemente [12].
Assim, atualmente, a prática clínica de

Mecanismo de Ação

com EMT tende a incluir ambos os

EMT consiste num procedimento não

como forma de alcançar um alívio

invasivo que recorre a um aparelho capaz
de gerar um campo magnético que
atravessa o crânio e induz uma corrente
elétrica que despolariza neurónios
em áreas focais do cérebro [7-9]. Esta
capacidade de modular a atividade
cortical e circuitos neuronais associados
é a base da intervenção terapêutica da
EMT. Especificamente, a EMT aplicada
a áreas superficiais do cérebro como o
córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL)
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robusta no tratamento de Depressão

tratamento dos sintomas depressivos

Depressão Resistente [2] e tem indicação
para tratamento com procedimentos

Apesar da evidência científica mais

protocolos durante a mesma sessão
sintomático mais rápido e robusto.
Além do crescente conhecimento das
regiões anatómicas do cérebro mais
relevantes no tratamento da depressão,
a modulação da atividade neuronal por
EMT tem sido também alvo de intensa
investigação durante os últimos anos
com desenvolvimento de protocolos de

J. Fachuco-Oliveira et al

estimulação, nomeadamente ao nível

Major com EMT poder ser efetuado

Posteriormente, casos clínicos em que

da frequência, intensidade e número

com ou sem medicação antidepressiva

a resposta ao tratamento é parcial,

dos pulsos magnéticos por sessão.

concomitante, a maioria dos clínicos

com alívio de sintomas depressivos

Assim, apesar de variável, a maioria dos

opta por manter as prescrições com o

não satisfatório, ou em que indivíduos

aparelhos atualmente disponíveis para

objetivo de alcançar uma potenciação

tenham antecedentes de resposta tardia

intervenção clínica estimulam uma área

de ambas as abordagens e de forma a

à medicação psicotrópica, pode ser

circular de cerca de 2 cm de diâmetro e

prevenir maior instabilidade clínica [8,14].

benéfica a extensão das sessões diárias

uma profundidade de 2 a 3 cm abaixo

Finalmente, o exame físico e a avaliação

durante mais uma ou duas semanas

da bobina magnética. Especificamente,

laboratorial e imagiológica devem ser

[8]. As sessões devem ser realizadas

o campo magnético gerado por EMT,

realizados de acordo com os fatores de

na presença de médico com formação

com os dispositivos mais inovadores

risco identificados, nomeadamente no

em Psiquiatria e cada procedimento

é comparável aquele gerado nos

que se refere a malformações vasculares,

deve ser precedido de apreciação

procedimentos associados a Ressonância

massas intracranianas, dispositivos

da sintomatologia depressiva e

Magnética (aproximadamente 1.5 a 3

metálicos implantados ou predisposição

tolerabilidade ao tratamento.

Tesla). Contudo, o campo induzido por

para episódios convulsivos [15].

EMT é aplicado localmente a regiões
superficiais do córtex cerebral, enquanto
o campo induzido na Ressonância
Magnética se estende a todo o habitáculo
do dispositivo [8].

As sessões de EMT são tipicamente um
procedimento realizado em regime

Tratamento de Manutenção

de ambulatório, com os indivíduos

Doentes com Depressão Major que

confortavelmente sentados durante
o tratamento, figura 1. À exceção da
primeira sessão, que envolve identificação

Consulta inicial
e sessões de EMT

das regiões anatómicas alvo através

A integração do doente com Depressão

estimulação de acordo com o limiar de

Major em tratamento com EMT envolve
uma consulta médica de Psiquiatria
com vista a esclarecer a história clínica
e psiquiátrica do doente. A avaliação
deve incluir caracterização, número
e duração dos episódios depressivos
prévios assim como o resultado das
terapêuticas instituídas. O episódio
depressivo atual deve ser caracterizado
com enfase na sintomatologia depressiva
e sua consequência na afeção do
funcionamento pessoal. O tratamento
com EMT exige ainda uma revisão
criteriosa da terapêutica farmacológica
em curso, com particular atenção para

de metodologias de neuronavegação
e calibração dos parâmetros físicos de
excitabilidade motora de cada indivíduo
[8,11,16], os procedimentos subsequentes
têm uma duração variável de 20 a 40
minutos. Como referido anteriormente,
o procedimento não envolve a
administração de fármacos ou anestesia,
não é invasivo e geralmente não tem
efeitos secundários, o que permite ao
individuo deslocar-se autonomamente
antes e depois do tratamento.
O tratamento inicial (em fase de
depressão aguda) envolve sessões

tenham realizado tratamento agudo
com EMT com boa resposta clínica e
que tenham elevado risco de recaída,
têm frequentemente benefício em
prosseguir com plano terapêutico de
EMT que envolve a realização de sessões
de manutenção. Esta estratégia é
relevante, considerando que a recorrência
da sintomatologia em doentes com
Depressão Major varia de 50-85% e a
probabilidade de manter algum nível de
sintomatologia residual cronicamente é
de cerca de 20%. Não obstante, após o
tratamento agudo, a opção do doente e
o aconselhamento do médico Psiquiatra
devem determinar o plano terapêutico
subsequente que pode ser tão
diversificado como não realizar qualquer
tipo de tratamento, manter terapêutica

diárias (segunda-feira a sexta-feira)
durante um mínimo de 4 semanas [11].

agentes proconvulsivantes [13]. Apesar
do tratamento agudo de Depressão
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Figura 1. Esquema onde se explicita o funcionamento
da Estímulação Magnética Intracraniana

medicamentosa ou EMT isoladamente,

dos tratamentos é determinada

bem como manter concomitantemente

empiricamente pelo médico Psiquiatra de

a terapêutica medicamentosa e

acordo com a resposta do doente e do

tratamentos de EMT de manutenção

seu historial clínico [8].

[8]. Estas modalidades podem ainda
ser implementadas com ou sem apoio
consultas de psicoterapia.

Efeitos secundários

Na prática, o tratamento de manutenção

A EMT é um procedimento muito

com EMT consiste em sessões
idênticas às realizadas durante o
tratamento agudo. Apesar de não
existir consenso ou padronização na
frequência das sessões de manutenção
ou planeamento temporal mais eficaz
na estabilização clínica dos doentes
[17], a opção mais comum consiste em
aumentar gradualmente os intervalos
de tempo entre os tratamentos de EMT
durante um período de vários meses
[18]. Tipicamente, a periodicidade
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seguro e geralmente bem tolerado. Os
efeitos secundários mais frequentes
são as cefaleias e a dor superficial no
local de tratamento. Estes sintomas são
mais pronunciados quando se utilizam
maiores frequências e intensidades
de estimulação e portanto podem ser

J. Fachuco-Oliveira et al

Figura 2. As referencias à Estímulação Magnética
Intracraniana é um assunto que gera um interesse para
um público mais vasto

controladas pelo médico Psiquiatra [19].

algumas horas e pode prevenir-se com

Geralmente estes desconfortos afetam

tampões auriculares ou dispositivos de

apenas cerca de 10% dos indivíduos,

proteção dos ouvidos [8].

diminuem progressivamente com o
número de sessões realizadas e podem
ser tratados com analgésicos simples
como o paracetamol [8].

Um efeito secundário raro, descrito
em cerca de 0.1% dos indivíduos que
realiza EMT, são as convulsões tónicoclónicas generalizadas. Apesar de

A bobina do aparelho de EMT produz

descritas na literatura, estas convulsões

regularmente ruídos (“clicks”) ao gerar o

ocorrem no procedimento de EMT com

impulso magnético. Estes ruídos podem

a mesma frequência com que ocorrem

produzir, transitoriamente, um aumento

nos tratamentos com medicamentos

do limiar auditivo em alguns indivíduos

antidepressivos, desde que sejam

sujeitos ao tratamento. Esta diminuição
temporária da audição é limitada a
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seguidas as linhas orientadoras dos
parâmetros de estimulação e de avaliação
dos fatores de risco dos indivíduos [8].
Além do mais, as convulsões descritas
são auto-limitadas, não necessitam
de tratamento farmacológico e não se
mantêm após o términus das sessões
de EMT. Fatores que aumentam o risco
de convulsões tónico-clónicas incluem
antecedentes de neurocirurgia ou
malformações cerebrais congénitas,
medicação que diminua o limiar
convulsivo, abstinência de álcool,
benzodiazepinas ou anticonvulsivantes,
privação de sono e antecedentes de
epilepsia em familiares em primeiro grau.

Contra-indicações

Conclusões

EMT tem como contra-indicações

O tratamento farmacológico e

absolutas a presença de dispositivos

psicoterapêutico constituem a

metálicos a nível intra-craniano,

abordagem inicial para Depressão

incluindo clips aneurismáticos,

Major. Contudo, casos clínicos de

implantes no sistema auditivo ou

depressão severa ou de evolução

qualquer outro fragmento metálico

prolongada frequentemente não

[20-22]. Além destas contra-indicações

alcançam alívio sintomático satisfatório

absolutas, o médico deve ponderar

com os tratamentos convencionais, o

cuidadosamente os riscos e benefícios

que tipicamente conduz a abordagens

da técnica em candidatos a EMT com

com doses crescentes de terapêutica

dispositivos elétricos implantados como

medicamentosa e consequentemente

“pacemakers”, catéteres vasculares ou

ao aumento dos efeitos secundários

intracardíacos ou doenças orgânicas

daqueles fármacos.

descompensadas [20-22].

EMT é uma técnica inovadora indicada
para “Depressão Resistente” que
recorre a impulsos magnéticos capazes
de modular a atividade de circuitos
neuronais envolvidos na depressão.
O tratamento com EMT é realizado
com o individuo confortavelmente
sentado, consciente, sem anestesia e é
bastante bem tolerado pela maioria dos
candidatos. Na fase de depressão aguda,
o tratamento consiste em 20 sessões
diárias com acompanhamento do médico
Psiquiatra.
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A ciência acessível a todos
A Universidade do Algarve acaba de lançar a revista Ualgoritmo,

Os textos desta publicação são analisados e revistos por

uma revista digital que “troca por miúdos” artigos científicos

revisores não cientistas - os Estudantes do Ensino Secundário

produzidos pelos seus docentes e investigadores.

de Escolas do Algarve, sob a coordenação e orientação

“Ora, sabemos que, de um modo geral, os cientistas são muito
bons a falar de ciência com outros cientistas, mas falham ou têm
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dos Professores – garantindo assim que a informação neles
constante seja mais clara e percetível por todos.

maiores dificuldades quando é necessário comunicar a ciência

Na revista Algarve Médico, vemos com agrado a ciência a

para audiências ou públicos não-científicos” justifica, José

aproximar-se das pessoas. São iniciativas como esta que levam

Bragança, editor da publicação. A revista Ualgoritmo surgiu,

o nosso trabalho para fora dos círculos científicos restritos, que

então, da vontade de “traduzir” esta informação especializada,

traduzem para todas as pessoas aquilo que os investigadores

tornando-a acessível a todos.

realmente fazem e a importância do seu trabalho. Este tipo

de iniciativas assume especial importância quando envolve

científica para todos, demonstrando que, tal como ela e os

os alunos mais novos, que serão os futuros criadores de

seus amigos, muito mais estudantes estariam interessados

conhecimento científico. Assim, é-lhes incutido desde cedo o

em participar e curiosos de saber mais sobre as atividades

interesse pela publicação do resultado da sua atividade e, serão,

realizadas na Universidade do Algarve.

eventualmente, muitos deles, futuros autores de artigos também
na nossa revista.

A Laura já não está connosco desde o dia 10 de maio de
2019. Ficará com 16 anos para a eternidade, sem ver este

Este projeto UAlgoritmo é dedicado a Laura Bragança,

projeto concluído, mas o UAlgoritmo ficará uma homenagem

uma menina curiosa, que procurava entender o que se

à sua memória.

fazia nos laboratórios de investigação da Universidade do
Algarve, e que inspirou a ideia de realização de uma revista
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