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Da Medicina, da identidade desta
publicação e deste tempo presente
Daniel Cartucho

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
Luís Vaz Camões

Para este editorial pensámos abordar a natureza da Medicina

Certamente ao longo dos próximos números da revista, a presente

repleta de avanços e recuos, sendo essa a essência que esta

realidade da pandemia reflectir-se-á com a publicação de trabalhos

revista médica, que ultrapassou com este número a sua dezena de

com esta temática.

exemplares publicados, ambiciona refletir.

Dos elementos de identidade do Algarve Médico para além

De facto, tínhamos em mente escrever acerca da estruturação

daquela que é uma estruturação “clássica”, onde são presentes

progressiva dos elementos de identidade do Algarve Médico e

originais caracterizadores da Medicina em geral, e em particular no

da recuperação de algum atraso nesta publicação, quando nos

Algarve, verificamos igualmente, em rubrica como Perspetivas, um

confrontamos com esta pandemia do covid-19. Escrevo com o mundo

incentivo à reflexão acerca de temas que tenham a medicina como

tendo entrado recentemente em pandemia. Em Portugal segundo a

elemento comum. Se acompanharmos o «New England Journal of

DGS1 estamos com um total de 24 027 casos confirmados de covid-19

Medicine» verificamos que esta mesma realidade da importância e

- Algarve com 328 - e com 928 mortes, 12 das quais no Algarve. O

da dinâmica da secção Perspetivas onde a atualidade da realidade

que é que isso quer dizer? Não sabemos. A esta altura não é possível

social está bem refletida e é possível, por exemplo, ler Barack

ter uma noção clara dos cenários com que nos confrontaremos.

Obama escrevendo sobre o seu Obamacare Plan3.

Verificamos o mundo naquele que é o seu continuum, naquela sua
construção sistemática e onde muitas coisas estarão para vir. Como se
dizia no refrão da música com poema de Luís Vaz de Camões, “atrás
dos tempos vêm tempos e outros tempos hão-de vir”.

É pois com naturalidade que na dinâmica nesta revista, surgem
novas secções, como é o caso de short communications. Esta
tipologia de originais no Algarve Médico, que iniciámos há dois
números atrás, integra artigos com informação concisa e relevante

Continuum tão bem representado na imagem de Klimt que

a que os autores pretendem uma rápida disseminação face a um

tomámos como referência na ilustração deste Editorial. Esta pintura

significativo impacto. De um ponto de vista científico pode ser

intitulada Medicina, de Gustav Klimt, impressiona não só pela

utilizado quando se trabalha num tópico onde é verificado algo

sua beleza mas também pela precisão que poderemos ver como

nunca registado previamente na literatura. E estando nós em

metáfora desta presente realidade. Apresenta uma coluna de

pandemia percebemos muito bem a importância de disponibilizar

figuras nuas no lado direito da pintura, representando o rio da vida.

elementos relevantes com rapidez.

Ao lado dela uma jovem nua como que flutua no espaço, com um
bebé recém-nascido aos pés, representando a vida. Um esqueleto
representa a morte, naquele que é o rio da vida. O único elo entre
a mulher flutuante e o rio de corpos são dois braços, o da mulher e
o do homem vistos por trás. A figura de Hygeia, a filha mitológica
do deus da medicina, é mostrada na base da pintura. Hygeia ficou
com a cobra de Esculápio em volta do braço e a taça de Letes
na mão, virando as costas para a humanidade2. Klimt transmitiu
uma unidade ambígua de vida e morte, sem nada para celebrar o

O Algarve Médico acompanhará este momento de grande
turbulência, mas também certamente de grande crescimento em
termos de produção científica, permanecendo como um espaço
de publicação de temas originais, revisões, casos clínicos, mas
também um espaço aberto à reflexão. Fazendo o paralelismo com
a pintura que ilustra este editorial, caminharemos por este rio da
vida, mas pretendendo contribuir para alterar, ou desviar, alguns
momentos do seu circuito.

papel da medicina ou da ciência da cura. É onde nos encontramos
agora, acerca do que sabemos deste vírus e do poder, que não
temos, para o frenar. Socorremo-nos para já do estabelecido
remotamente: isolamento e quarentena. Pouco mais dispomos,
neste momento, para o seu controlo.
Hygeia, pormenor da pintura Medicina, Gustav Klimt,1901. Pintura
destruída quando as SS alemães em retirada incendiaram o castelo
para evitar que caísse nas mãos do inimigo2. O que resta são esboços
e algumas fotografias, como a da capa deste Algarve Médico.

Referências:
1. Novo coronavírus covid-19 - Relatório de situação nº 56. Direção Geral de Saúde.
[Web site] Acesso Abril, 27, 2020. Available from: https://covid19.min-saude.pt/
2. Gustav Klimt - Paintings, Biography, and Quotes. [Web site] 2010. Acesso Abril 20,
2020. Available from: https://www.gustav-klimt.com/Medicine.jsp
3. Obama BH. Repealing the ACA without a Replacement - The Risks to American
Health Care. N Engl J Med. 2017 Jan 26;376(4):297-299
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Medicamentos Potencialmente Inapropriados
no Grande Idoso

Potentially Inappropriate Medication Use in Extreme Elderly
André Santiago¹, Mafalda Sequeira¹, Maria Luz Dias¹, Sónia Madalena Teixeira¹
¹. UCSP Lamego, ACES Douro II - Douro Sul
andremsantiago20@gmail.com

Resumo

Abstract

Introdução: A prescrição racional de medicamentos é crucial na
prestação de cuidados de saúde de qualidade. Os critérios de Beers
de 2019 permitem identificar e evitar a prescrição inadequada
de fármacos nos idosos. Estes focam os fármacos que devem ser
evitados na generalidade, os medicamentos inapropriados em certas
patologias e aqueles que devem ser usados com precaução.

Introduction: Rational prescribing of drugs is crucial in providing
quality health care. The 2019 Beers criteria aim to identify and
avoid inappropriate drug prescription for older patients. These
focus on drugs that should be avoided in general, that are
inappropriate for patients with certain conditions and the ones
that should be used with caution.

Objetivos: Caracterização da medicação potencialmente
inapropriada (MPI), de acordo com os critérios de Beers 2019, em
cinco ficheiros clínicos do interior norte de Portugal.

Objectives: Characterization of potentially inappropriate
medication (PIM), according to the 2019 Beers criteria, in five
groups of patients from the northern interior part of Portugal.

Métodos: Estudo observacional, transversal e descritivo de base
institucional. Amostra: utentes com idade ≥80 anos, inscritos na
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Lamego. Período
em estudo: de março/2019 a agosto/2019. Para colheita de dados
usaram-se as ferramentas Sclinico® e PEM® (Prescrição Eletrónica
de Medicamentos).
Resultados: Obteve-se uma amostra de 564 indivíduos. Verificou-se a
prescrição de pelo menos um MPI a 68% dos idosos do ficheiro. Os grupos
farmacológicos mais prescritos como MPI foram: inibidores da bomba
de protões (IBPs), 37,6%; benzodiazepinas, 33,2%; anti-inflamatórios
não esteroides (AINEs), 16,1%; antipsicóticos a 12,6%; digoxina 5,1%;
antidepressivos tricíclicos, 4,4% e metoclopramida a 2,8%.
Discussão: O uso de MPI é frequente, nomeadamente no que
diz respeito a IBPs, Benzodiazepinas e AINEs. Tem existido um
investimento contínuo por parte dos médicos que gerem estes
ficheiros para a cessação de fármacos inapropriados, explicando
os riscos e aconselhando a descontinuação que frequentemente
é pouco aceite pelos doentes. Há que salientar ainda que
estes fármacos, considerados inadequados pelos critérios de
Beers, podem ser justificáveis nalguns casos, já que, apesar das
recomendações, a prescrição deve ser personalizada.
Conclusão: Este trabalho permitiu conhecer o perfil de utilização
de fármacos numa população de maior risco e recordar o esforço
que deve ser feito para tornar a medicação no idoso mais segura.
A utilização dos critérios de Beers pelos Médicos de Família é uma

Methods: Observational, cross-sectional, and descriptive study on an
institutional basis. Sample: Patients aged ≥80 years, enrolled at the
Lamego Personalized Health Care Unit. Period under study: from
March to August 2019. For data collection, the tools Sclinico® and
PEM® (Electronic Prescription of Medicines) were used.
Results: A sample of 564 individuals was obtained. At least one
PIM was prescribed to 68% of the patients in the groups. The
pharmacological groups most prescribed as PIM were: proton
pump inhibitors (PPIs), 37.6%; benzodiazepines, 33.2%; nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), 16.1%; antipsychotics,
12.6%; digoxin, 5.1%; tricyclic antidepressants, 4.4% and
metoclopramide, 2.8%.
Discussion: The use of PIMs is frequent, with the most frequent
types being PPIs, Benzodiazepines and NSAIDs. There has been
a continuous effort on the part of the doctors who manage
these groups of patients for the discontinuation of inappropriate
drugs, while explaining the risks. Despite that, the patients are
often reluctant to stop. It should also be noted that these drugs,
considered inadequate by the Beers criteria, may be justified in some
cases. Despite the recommendations, the need for the prescription of
these drugs must be assessed on a case-by-case basis.
Conclusion: This study allowed for a better understanding of the
drug use in a population at higher risk and a renewed effort that
must be made to make medication in older patients safer. The use
of Beers’ criteria by Family Physicians is an asset to achieve a safe
and effective prescription.

mais valia para se conseguir uma prescrição segura e eficaz.

Palavras Chave:
Idoso; medicamentos potencialmente inapropriados
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Introdução

aumento dos custos em saúde, torna-se

intervalo temporal de 01 de março a 31 de

O paradigma dos Cuidados de Saúde

fundamental que a correta prescrição de

agosto de 2019.

medicamentos seja uma prioridade na

Primários tem vindo a mudar ao longo
dos últimos anos, com o acompanhar
do envelhecimento crescente da
população, tornando-se necessário que
haja um ajuste na prática clínica para
que velhos e novos desafios possam ser
corretamente endereçados. Papaléo Neto
et al., definem-se como grande idoso a
população geriátrica com idade igual ou

prática clínica.4-7

utentes elegíveis, assim como a medicação

como uma ferramenta útil na avaliação

prescrita no intervalo temporal estudado,

e orientação terapêutica da população

foi efetuada através da consulta das

mais idosa. Permitem a correta e

plataformas Módulo de Informação e

fácil identificação de medicamentos

Monitorização das Unidades Funcionais

potencialmente inapropriados (MPI),

- MIM@UF®, SClínico® e Prescrição

definindo-se estes como fármacos cuja

Eletrónica de Medicamentos - PEM®.

eficácia ou relação risco/benefício é

Em comparação com os restantes países

seguras e tão ou mais eficazes. Para a

no top 3 dos países com Índice de
Envelhecimento mais elevado, sendo a
sua população representada em 21,3%
por indivíduos com mais de 65 anos. A
UCSP Lamego apresenta um Índice de
Envelhecimento de 257%, superior a
Portugal (161,3% em 2019) e à Região
Norte (164,1% em 2019).

2

realização deste trabalho foi utilizada a
versão atualizada em 2019, pela American
Geriatric Society (AGS). 3,4,8-10

que a população geriátrica está sujeita
relativamente à prescrição farmacológica.
O processo natural de envelhecimento
acarreta variabilidades na resposta
famacodinâmicas e farmacocinéticas,
tornando a ocorrência de interações
3,4

Com isto em mente, e sabendo que os
efeitos adversos dos medicamentos
(EAMs), são frequentemente descritos
como potenciadores de morbilidade,
hospitalizações, níveis inferiores de

dos medicamentos potencialmente
inapropriados prescritos. Os dados
foram inseridos numa base de dados no
programa Microsoft Excel 2016®. Todos

pretende-se avaliar o atual estado da

de um sequencia de 6 números aleatórios,

prática clínica numa Unidade de Saúde

garantindo a confidencialidade dos dados.

Familiar do interior norte de Portugal, para
que possa servir para orientação e reflexão,

Material e Métodos
Estudo observacional, transversal e
na Unidade de Cuidados de Saúde
Personalizados (UCSP) de Lamego,
agrupamento de Centros de Saúde Douro

medicamentosas, efeitos adversos e

o género e a classe farmacológica

os participantes foram codificados através

descritivo de base institucional, realizado

aos medicamentos por alterações

As variáveis estudadas foram a idade,

Com a consciência desta problemática,

serviços prestados à população.

relaciona-se com a vulnerabilidade a

variação de eficácia mais frequentes.

desfavorável, havendo alternativas mais

com objetivo de melhorar a qualidade dos

Um dos desafios mais prevalentes,

de 2019. O levantamento de todos os

Os Critérios de Beers apresentam-se

superior a 80 anos.1

da União Europeia, Portugal encontra-se

A recolha de dados decorreu em setembro

Sul, tendo por base a lista de utentes dos 5
médicos desta unidade.
Definiu-se, por amostra de conveniência,
os indivíduos com idade igual ou superior a
80 anos, com inscrição na UCSP Lamego, e

Visto tratar-se de um estudo observacional,
sem contacto direto com utentes ou
manipulação de dados identificativos, foi
obtida a aprovação do Conselho Técnico da
UCSP Lamego, não tendo sido submetido a
aprovação pela comissão de ética.

Resultados
A amostra foi constituída por 564
indivíduos, coincidindo com a totalidade
da população com idade igual ou
superior a 80 anos inscrita na UCSP
Lamego. 10% (n=59) dos utentes não
tiveram consulta na unidade de saúde,
assumindo-se prescrição de medicação
por médico externo.

com pelo menos uma prescrição médica no

qualidade de vida e relacionados com o
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A média de idades encontrava-se nos
85 anos, com um intervalo de idades
compreendido entre os 80 e os 105 anos.
Foram identificados 68% (n=383) idosos
com pelo menos um medicamento
potencialmente inapropriado, 33%
(n=188) com um, 25,3% (n=143) com dois
MPI, 7,3% (n=41) com três e 2% (n=11)
com quatro, quadro I.

Quadro I - Prevalência de MPI

64% da população representa o sexo
feminino, com uma percentagem de 73%
(n=262) com pelo menos um MPI, valor
superior ao sexo masculino, com 59% (n=121).
As classes farmacológicas mais
frequentemente observadas cumprindo
os critérios de Beers foram os inibidores
da bomba de protões, prescritos a 37,6%
da amostra (n=212), benzodiazepinas
a 33,1% da amostra (n=187) e antiinflamatórios não esteroides a 16,1% da
amostra (n=91), figura 1.
Em menor percentagem, registou-se a
prescrição de antipsicóticos, 12,6% (n=71),
digoxina, 5,1 (n= 28), antidepressivos
tricíclicos, 4,4% (n=25) e metoclopramida,

Figura 1. Medicação potencialmente inapropriada mais frequente

2,8% (n= 14).

Discussão e Conclusão

A população feminina apresenta

Verificou-se inferior a 1%, a prescrição

O uso de MPIs na população estudada

comparativamente à população masculina,

de ciclobenzaprina, hidroxizina,
fenobarbital, nifedipina, dipiridamol,
nitrofurantoína e amiodarona.

é frequente, tendo sido detetada a
sua prescrição em mais de metade da
amostra. No que diz respeito às classes
mais prevalentes, os dados recolhidos
vão ao encontro de outros estudos
semelhantes realizados na população
portuguesa, sendo os IBPs, AINEs e
benzodiazepinas as 3 classes mais afetas
à problemática.

8

8,11,12

uma percentagem superior de MPI
podendo este dado estar relacionado com
a maior longevidade, sendo esta hipótese
meramente especulativa.8
Apresentam-se como principais
limitações à interpretação dos
resultados obtidos a não avaliação
da cronicidade da prescrição de cada
fármaco, podendo ter sido contabilizada
também a prescrição pontual. De igual

André Santiago et al

forma, não foi feita a comparação
entre a terapêutica do utente e as suas
patologias de base, o que é fundamental
para a avaliação do risco/benefício da
terapêutica instituída. Seria também
pertinente identificar as prescrições
efetuadas por profissionais externos à
unidade de saúde, seja a título particular
ou em contexto hospitalar. Assim,
admite-se que os valores apresentados
possam estar sobrestimados.
Em todo o caso, este trabalho
demonstrou ser importante como
avaliação da realidade atual da UCSP
Lamego, não estudada até então,
consistindo num sinal de alerta para os
médicos que gerem cada uma das cinco
listas de utentes.
Tem existido investimento contínuo por
parte dos profissionais de saúde desta
Unidade de Saúde, para uma melhor gestão
e avaliação dos riscos nos medicamentos
prescritos. Muitas vezes o desafio na
mudança e atualização de terapêutica
encontra-se não só na sua identificação, mas
também nos próprios utentes, habituados à
mesma medicação ao longo dos anos, pelo
que o diálogo e a relação médico-doente
se torna fundamental para a mudança de
algumas práticas.
Espera-se no futuro realizar
nova investigação sobre o tema,
nomeadamente incidindo sobre as
mudanças que este trabalho incitou na
prática desta unidade.

PRÉMIOS
O presente artigo corresponde a trabalho
premiado nas JIMA 2019

Referências:
1. Silva RM, Brasil CCP. A quarta idade: o desafio da longevidade. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.11
2. Pordata.pt. Base de dados Portugal Contemporâneo. Indicadores de envelhecimento. [consultado 2020 nov 23]. https://www.pordata.pt/
3. Galvão C. O idoso polimedicado – estratégias para melhorar aprescrição. Rev Port
Clin Geral. 2006; 22:747-52
4. Peixoto S et al. Application of the 2015 Beers Criteria Operationalized for Portugal
in Institutionalized Elderly: A Cross-Sectional Study. Acta Médica Portuguesa, [S.l.], v.
33, n. 13, july 2020. ISSN 1646-0758.
5. Tamura BK, Bell CL, Inaba M, Masaki KH. Outcomes of polypharmacy in nursing
home residents. Clin Geriatri Med. 2012;28:17–236
6. Gutiérrez-Valenci M, Izquierdo M, Malafarina V, Alonso-Renedo J, González-Glaría
B, Larrayoz-Sola B, et al. Impact of hospitalization in an acute geriatric unit on olypharmacy and potentially inappropriate prescriptions: a retrospective study. Geriatr
Gerontol Int. 2017;17:2354–60.
7. Pretorius RW, Gataric G, Swedlund SK, Miller JR. Reducing the risk of adverse drug
events in older adults. Am Fam Physician. 2013;7:331-6
8. Simões PA, Santiago LM, Maurício K, Simões JA. Prevalence Of Potentially Inappropriate Medication In The Older Adult Population Within Primary Care In Portugal: A
Nationwide Cross-Sectional Study. Patient Prefer Adherence. 2019 Sep 19;13:15691576. doi: 10.2147/PPA.S219346. PMID: 31571839; PMCID: PMC6756837.~
9. Soares MA, Fernandez-Llimós F, Lança C, Cabrita J. Operacionalização para Portugal. Critérios de Beers de medicamentos inapropriados nos doentes idosos. Acta
Med Port. 2008;21:441-52
10. Soares MA, Soares I. Medicamentos potencialmente inapropriados no doente
geriátrico: critérios de Beers de 2015 operacionalizados para Portugal. Lisboa: Núcleo
de Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina; 2017.
11. Souto MM, Pimentel AF. Terapêutica crónica em idosos numa Unidade de Saúde
Familiar: análise da polimedicação e medicação potencialmente inapropriada. Rev
Port Med Geral Fam [online]. 2018, vol.34, n.2 pp.78-88.
12. Castilho I et al. Polypharmacy and the Use of Potentially Inappropriate Medication
in the Elderly Aged 75 and Over: The Case of a Family Health Unit. Acta Médica
Portuguesa, [S.l.], v. 33, n. 9, p. 632-632, sep. 2020. ISSN 1646-0758.

9

SHORT COMMUNICATION

Algarve Médico, 2020; 11 (4): 10 - 11

Investigação e Formação em Emergência Médica
aplicada à prática na Comunidade do Algarve
Mourão Carvalho1,2,3, Vera Cartaxo1,3
. Serviço de Medicina II do Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Unidade de Faro
. Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve
3
. Algarve Biomedical Center (ABC)
1
2

mcarvalho@gmail.com

Introdução
Um dos problemas de saúde mais graves
da população em Portugal são a doenças
cardiovasculares. Os estudos empíricos
que tem vindo a ser aperfeiçoados nesta
área, referem que, em metade dos casos
de paragem cardiorrespiratória (PCR), as
vítimas não chegam com vida aos hospitais.
A fibrilhação ventricular é o mecanismo
mais frequente da paragem
cardiorrespiratória de origem cardíaca
e o seu único tratamento eficaz é a
desfibrilhação elétrica. Nestes casos, a
probabilidade de sobrevivência é tanto
maior quanto menor o tempo decorrido
entre a fibrilação e a desfibrilhação.1
Implementar um programa de
Desfibrilhação Automática Externa (DAE)
em locais de acesso ao público, justifica-se
pela necessidade de salvar vidas e melhorar
a cadeia de sobrevivência. A desfibrilhação
é a administração de choques elétricos
ao coração parado, e permite que o ritmo
cardíaco volte ao normal.
Atualmente apenas 5% de vítimas de
morte súbita sobrevivem em locais
onde não existem programas de DAE
instalados, capazes de providenciar SBV e

é composta por quatro Elos fundamentais.

Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação

Inicia-se pelo reconhecimento da

Automática Externa (ODAE), bem como

emergência e ativação dos Serviços de

a criação de redes de Desfibrilhação

Emergência Médica, através do número

Automática Externa.

112. De seguida, na presença de uma

Atualmente a rede de desfibrilação

paragem cardíaca, iniciar imediatamente
SBV, que faz com que a circulação de
sangue e oxigénio seja reiniciada para o
cérebro e coração. Assim, consegue-se
ganhar tempo até que a desfibrilhação
possa ser realizada. A prioridade deve ser
desfibrilhar, logo que se tenha um DAE e
que as condições de segurança estejam
reunidas, sendo esta medida mais eficaz,
nos 3 a 5 minutos imediatamente após o
colapso. Por fim, aguarda-se a chegada dos
Profissionais de Saúde diferenciados que
dão continuidade ao tratamento.1,2
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
define Saúde Pública como “a ciência e arte
de prevenção da doença, prolongamento
da vida e promoção da saúde através da
organização do esforço da sociedade”. 3
O tempo decorrido até ao primeiro pedido
de ajuda diferenciada e início de manobras
de SBV e desfibrilhação precoce, ditam qual
a taxa de sobrevivência associada.

desfibrilhação de forma rápida e eficaz.2

Da acção no terreno

A utilização de um DAE, em todas as

Na prática, justifica-se a existência de um

empresas, grandes superfícies e locais
públicos em conjunto com a aplicação
correta da Cadeia de Sobrevivência,
potencia que mais vidas possam ser salvas.

Plano de Formação em SBV e DAE bem
como a instalação de equipamentos de
DAE pelo Licenciamento de Programas de
DAE, para tornar mais seguros todos os

A cadeia de sobrevivência no adulto

locais quotidianos de acesso ao público.

consiste na sequência de ações necessárias

O Algarve Biomedical Center (ABC) através

para tratar uma situação de risco de vida e

do projeto Algarve Coração Seguro
permite a formação de operacionais em
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automática externa sob a gestão e
monitorização do ABC em articulação
com as autarquias estende-se ao longo
de 5 concelhos algarvios, assegurando
a formação de várias Entidades Públicas,
Forças de Segurança, Municípios e
Entidades Privadas.
Podemos encontrar cerca de 2000
operacionais de DAE formados em Suporte
básico de Vida com utilização do DAE e
uma rede de cerca de 100 DAEs instalados
em locais de acesso ao público.
Estudos Internacionais em reanimação
com recurso a utilização de desfibrilhação
automática externa são cada vez mais
indicativos dos benefícios do uso do
DAE em programas locais. Os Estudos
preliminares que o ABC e a Universidade
do Algarve (UALG) estão a desenvolver,
sendo que alguns já se encontram em
fase de publicação indicam que no seio
da comunidade Algarvia a recurso a esta
prática de utilização do DAE em programas
locais ainda é reduzido.
O acompanhamento pós-formação dos
ODAE através de ações de simulacros de
PCR com o uso do DAE, tem demostrado
que decorrido algum tempo após a
formação, é necessário manter presentes os
conhecimentos e competências adquiridos
no curso inicial. Os resultados obtidos deste
acompanhamento são bastante positivos
e potenciam atuações mais seguras em
situação de emergência.

Mourão Carvalho et al

Figura 1. Ação de formação de SBV-DAE num grupo de formandos
da Guarda Nacional Republicana.

Figura 2. Equipamento de DAE pertencente ao Programa local de DAE do
Município de Loulé.

Figura 3. Ação de simulacro de PCR com
uso do DAE com ODAE do Programa local
do Estádio Municipal de Lagos – Clube de
Futebol Esperança de Lagos

Comentário
Estudos Internacionais em reanimação
com recurso a utilização de desfibrilhação
automática externa são cada vez mais
indicativos dos benefícios do uso do
DAE em programas locais. Os Estudos
preliminares que o ABC e a Universidade
do Algarve (UALG) estão a desenvolver,
sendo que alguns já se encontram em
fase de publicação indicam que no seio
da comunidade Algarvia a recurso a esta
prática de utilização do DAE em programas

O acompanhamento pós-formação dos

á comunidade. Com mais DAE na

ODAE através de ações de simulacros de

comunidade, os cidadãos comuns ficam

PCR com o uso do DAE, tem demostrado

a fazer parte do sistema de resposta a

que decorrido algum tempo após a

emergência, aumentando a probabilidade

formação, é necessário manter presentes

dos meios de socorros especializados

os conhecimentos e competências

salvarem uma vida. A formação possibilita

adquiridos no curso inicial. Os resultados

que pessoal não médico treinado faça a

obtidos deste acompanhamento são

diferença e salve vidas.

bastante positivos e potenciam atuações
mais seguras em situações de emergência.
O projeto Algarve Coração Seguro do
ABC quer tornar os DAE’s acessíveis

locais ainda é reduzido.

Referências:
1. Instituto Nacional de Emergência Médica [homepage on the Internet]. Programa
Nacional de Desfibrilhação Automática Externa. Disponível em: https://www.inem.pt/
wp-content/uploads/2017/06/00-PNDAE.pdf
2. Instituto Nacional de Emergência Médica [homepage on the Internet]. Guia para
a Implementação de Programas em Locais de Acesso ao Público - Desfibrilhação
Automática Externa. Disponível em:
3. Acheson. (1988). Public health definition from https://www.euro.who.int/en/
health-topics/Health-systems/public-health-services
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Introdução

É também competência da UFALBA a

A nível de comunicação com os Profissionais

implementação das medidas de segurança

de Saúde e público geral, a UFALBA fez em

Algarve e Baixo Alentejo (UFALBA) foi

adequadas de modo a minimizar os riscos

2019 uma forte aposta na projeção da sua

e proceder à comunicação e divulgação

imagem e das suas atividades nas redes

de outra informação pertinente aos

sociais, criando contas em vários canais

profissionais de saúde, doentes e público

de comunicação (Facebook®, LinkedIn®,

em geral. A UFALBA providencia também

Twitter® e Youtube®) e efetuando também

formação no âmbito da Farmacovigilância

diversos contatos diretos (presencialmente,

e segurança dos medicamentos, no sentido

telefonicamente e por via e-mail) com várias

de sensibilizar e consciencializar todos os

instituições de saúde da região, no intuito de

formandos para a importância e impacto

estabelecer e reforçar elos de proximidade

INFARMED, I.P. e o ABC – Algarve Biomedical

desta atividade na saúde pública.

com as mesmas.

Center e funciona sob coordenação

Ano 2019

Relativamente a indicadores e resultados

desmembramento da antiga Unidade de

assistimos à descida de alguns destes

A Unidade de Farmacovigilância do
inaugurada a 12 de Dezembro de 2016,
dando continuidade ao processo de
descentralização do Sistema Nacional
de Farmacovigilância, com o objetivo de
promover uma maior proximidade do
mesmo com os notificadores e combater
o assumido problema da subnotificação.
A UFALBA resulta de uma parceria entre o

da Direção de Gestão do Risco de
Medicamentos (DGRM – INFARMED).
A UFALBA é responsável pela recolha
sistemática da informação relativa a suspeitas
de reações adversas a medicamentos (RAM)
nos distritos de Faro e Beja (cerca de 593296
habitantes), bem como do processamento
e análise científica dessa informação, nos
termos resultantes das normas e diretrizes
nacionais e comunitárias, designadamente
pela sua comunicação aos outros Estados
Membros e à Agência Europeia de
Medicamentos (EMA).

O ano de 2019 ficou marcado pelo
Farmacovigilância do Algarve e Alentejo
(UFAA) em 2 duas novas Unidades: a
Unidade de Farmacovigilância do Centro
e Norte Alentejano (UFCNA) e a Unidade
de Farmacovigilância do Algarve e Baixo
Alentejo (UFALBA). Esta desagregação
produziu efeitos a partir do dia 01 de Julho
de 2019, afetando necessariamente a
análise dos dados estatísticos e indicadores
relativos à atividade da UFALBA. Esta
reorganização do Sistema Nacional de
Farmacovigilância obrigou também a uma
profunda reestruturação da UFALBA a
nível administrativo e a nível de imagem,
de modo a adequar todos os documentos,
conteúdos, contatos e outros aspetos da
Unidade à nova realidade geográfica.

Universidade do Algarve, FMCB, Campus de Gambelas,
Edifício 2, Ala Norte, Gab. 2.52, 8005-139, Gambelas, Faro

Tel.: + 351 289 800 065 ● E-mail: ufalba@abcmedicalg.pt ●
farmacovigilancia.ufalba@gmail.com ● Site: www.ufalba.pt
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da atividade da UFALBA, forçosamente
indicadores em termos absolutos,
resultantes da cisão da antiga UFAA.
No entanto, ao efetuarmos uma análise
em termos relativos, verificamos que
os indicadores e resultados da UFALBA
continuam em campo positivo e
em trajetória de crescimento, como
demonstrado nas figuras.

César Costa

Figura 1. 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.

Figura 2. 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.
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Hemorragias Uterinas Anómalas: Conceitos e Abordagem
Diagnóstica nos Cuidados de Saúde Primários
Abnormal Uterine Bleeding: Concepts
and Diagnostic Approach on Primary Care
Bianca Brandão¹
¹. Interna de Medicina Geral e Familiar, USF Rodrigues Miguéis, ACES Lisboa Norte, ARS Lisboa e Vale do Tejo
bianca_7_brandao@hotmail.com

Resumo

Abstract

Introdução: A hemorragia uterina anómala (HUA) é uma designação

Introduction: Anomalous uterine bleeding (AUB) is a designation for

para os casos de hemorragia de origem uterina anormal, quer seja
em duração, volume, frequência e/ou regularidade, na ausência
de gravidez. Pelo impacto que tem na vida das doentes deve ser
identificada e diagnosticada precocemente, tornando fundamental a
sua correta abordagem nos cuidados de saúde primários. Objetivos:
Rever os conceitos e abordagem desta condição nos cuidados de

cases of abnormal bleeding from que uterus, whether in duration,
volume, frequency and / or regularity, in the absence of pregnancy.
Because of the impact that it has on the lives of patients, this
condition must be identified and diagnosed early, making its correct
approach to primary health care very important. Objectives: Review
the concepts and the approach of this condition in primary health

saúde primários.

care.

Metodologia: Pesquisa de consensos, guidelines e revisões

Methods: Research of consensus, guidelines and systematic reviews

sistemáticas sobre a temática em estudo.

on the subject under study.

Resultados: Para classificar a HUA quanto à sua etiologia foi criado o

Results: To classify AUB according to its etiology, the PALM-COEIN

sistema PALM-COEIN. Este acrónimo divide as causas em estruturais
“PALM” e não estruturais “COEIN”, sendo que as causas mais

system was created. This acronym divides the causes into structural
“PALM” and non-structural causes “COEIN”, with the most frequent

frequentes diferem de acordo com a faixa etária da doente.

causes differing according to the patient’s age range.

Discussão: A avaliação destas doentes deve iniciar-se sempre pela

Discussion: The evaluation of these patients should always start

história clínica, seguida de realização de exame físico e avaliação
analítica. Alguns exames complementares de diagnóstico podem
depois ser realizados de acordo com as suspeitas clínicas e exclusão
de outros diagnósticos. Com base nesta abordagem, foi possível
construir um algoritmo diagnóstico que tem como objetivo auxiliar
os médicos de Medicina Geral e Familiar a abordarem este problema
de forma sistematizada.
Conclusão: A abordagem diagnóstica estruturada é extremamente
importante para auxiliar o Médico de Família num diagnóstico
precoce da causa da HUA. O tratamento pode muitas vezes ser
iniciado nos cuidados de saúde primários, o que torna o início do

with the clinical history, followed by physical examination and
analytical evaluation. Some complementary diagnostic exams can
then be performed according to clinical suspicions and exclusion of
other diagnoses. Based on this approach, it was possible to build a
diagnostic algorithm that aims to help doctors of family medicine to
approach this problem in a systematic way.
Conclusion: The structured diagnostic approach is extremely
important to assist the Family Physician in an early diagnosis of the
cause of AUB. Treatment can often be initiated in primary health
care, which makes the start of the therapeutic process faster and thus
allows for a timely improvement in the quality of life of patients.

processo terapêutico mais célere e permite assim uma melhoria
atempada da qualidade de vida das doentes.

Palavras Chave:
Hemorragia uterina anómala; diagnóstico; PALM-COEIN.
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Introdução

Objectivos

Resultados

é uma designação proposta pela

e a marcha diagnóstica nas hemorragias

etiologia, foi criado pela FIGO o sistema

Federação Internacional de Ginecologia

anómalas de origem uterinas em

PALM-COEIN (mnemónica para: Pólipos;

e Obstetrícia (FIGO) para os casos de

mulheres nas várias faixas etárias, de

Adenomiose, Leiomioma; Malignidade;

hemorragia de origem uterina anormal,

modo a sistematizar as causas mais

Coagulopatia; disfunção Ovárica;

quer seja em duração, volume, frequência

prováveis, as opções existentes para

disfunção Endometrial; Iatrogenia; Não

e/ou regularidade, na ausência de

um correto diagnóstico e a forma mais

classificável). Este acrónimo divide as

gravidez. É uma condição que afeta

correta de abordar este problema nos

causas em estruturais “PALM” e não

cerca de 14-24% das mulheres em

cuidados de saúde primários.

estruturais “COEIN” (Fig. 1), e desde a

A hemorragia uterina anómala (HUA)

idade reprodutiva e que é responsável
por cerca de 30% das consultas de
ginecologia nas mulheres nesta faixa
etária, valor esse que sobe para 70%
nas mulheres na peri-menopausa e
menopausa. A HUA é relativamente
frequente durante a adolescência, já
que 60 a 80% das mulheres apenas no
3º ano após a menarca tem um padrão

Rever os conceitos, a classificação atual

Material e Métodos

Pesquisa de consensos, guidelines e revisões
sistemáticas no PubMed/MEDLINE e
UpToDate. A pesquisa foi limitada a artigos
ou publicações na língua portuguesa e
inglesa, publicados entre 2004 e 2019 e
utilizando os termos MeSH “abnormal
uterine bleeding”, “approach” e “diagnosis”.

Para classificar a HUA quanto à sua

sua implementação foram abandonados
alguns termos como “menorragias” ou
“menometrorragias”. As causas mais
frequentes diferem de acordo com a faixa
etária da doente, sendo a gravidez a causa
mais frequente nas mulheres em idade
reprodutiva, o trauma/abuso sexual na
idade pré-menarca e a atrofia endometrial
na após a menopausa (Quadro I).

menstrual normal. Por esse motivo esta
é uma causa frequente de anemia na
adolescência e tem um impacto muito
importante na qualidade de vida de todas
as mulheres que sofrem desta condição.
Por todas estas razões, é essencial
que seja identificada e diagnosticada
precocemente, tornando fundamental a
sua correta abordagem nos cuidados de
saúde primários.
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Figura 1. Sistema de classificação PALM-COEIN, divide as causas de HUA em estruturais (PALM: Pólipos; Adenomiose, Leiomioma; Malignidade) e não estruturais (COEIN:
Coagulopatia; disfunção Ovárica; disfunção Endometrial; Iatrogenia; Não classificável

Quadro I - Causas mais comuns de HUA por faixa etária
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Discussão
A avaliação das doentes com queixas
de hemorragia uterina anómala deve
iniciar-se pela história clínica, onde é
fundamental obter: 1. história menstrual
completa (data da última menstruação;
quantidade, duração e regularidade da
menstruação; hemorragia intermenstrual
ou pós-coital; dismenorreia; menarca e
menopausa, se apropriado); 2. sintomas
associados (dor pélvica; corrimento
vaginal; tensão mamária; sintomas
vesicais e/ou intestinais; galactorreia;
alterações de peso; cansaço/astenia;
palpitações); 3. antecedentes obstétricos
e ginecológicos (método contracetivo
atual; história de infertilidade/desejo
de fertilidade; história de ISTs; rastreios
ginecológicos realizados; índice
obstétrico); 4. medicação habitual
(anticoagulantes/antiagregantes ou
fibrinolíticos; antidepressivos (tricíclicos
ou ISRS); antipsicóticos (1ª geração ou

De seguida deverá realizar-se o exame
objectivo com especial importância na
avaliação de sinais vitais, IMC, exame
ginecológico (inspeção, exame ao
espéculo, palpação bimanual e colheita
de citologia), exame da mama, combur
(para pesquisa de hematúria), toque
rectal (se suspeita de perda hemática via
rectal), palpação abdominal e da tiroide.
A avaliação analítica é considerada
fundamental na abordagem diagnóstica,
já que se afigura imprescindível excluir
a existência de gravidez. Para além
disso é importante a realização de um
hemograma e a avaliação da função

transvaginal (ETV), uma biópsia do
endométrio (mulheres ≥ 45 anos; <45
anos se fatores de risco para neoplasia
endométrio ou HUA que não responde
à terapêutica), histerossonografia/
histeroscopia (na investigação de HUA-P
e HUA-L) e ressonância magnética pélvica
se anomalia na ETV não caracterizável
por histeroscopia.
Com base nesta abordagem, foi possível
construir um algoritmo diagnóstico que
tem como objetivo auxiliar os médicos de
Medicina Geral e Familiar a abordarem este
problema de forma sistematizada (Fig. 2).

tiroideia (TSH), podendo ser apropriada
também a avaliação hormonal e a
coagulação (se suspeita de HUA-C).
Alguns exames complementares de
diagnóstico podem depois ser realizados
de acordo com as suspeitas clínicas
e exclusão de outros diagnósticos,
podendo ser pedida uma ecografia

risperidona); contracepção hormonal
ou THS; corticosteroides; tamoxifeno;
produtos “naturais”); 5. antecedentes
familiares (neoplasias; eventos
tromboembólicos; coagulopatias).
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico na HUA

CONCLUSÃO
A abordagem diagnóstica estruturada é
extremamente importante para auxiliar
o Médico de Família num diagnóstico
precoce da causa da HUA. Se a causa

maioritariamente cirúrgico: necessidade

seja necessário referenciar as doentes a

de consulta de Ginecologia; C –

consulta de especialidade hospitalar, o

referenciação à consulta de Hematologia;

diagnóstico prévio levará a uma maior

OEIN – dispositivo de libertação intra-

rapidez de resposta.

uterino; contracepção oral combinada;

for não estrutural, o tratamento pode

De forma simplificada, o tratamento

muitas vezes ser iniciado nos cuidados

pode ser também dividido utilizando

de saúde primários, o que torna o início

a classificação PALM-COEIN: PALM –

do processo terapêutico mais célere e
permite assim uma melhoria atempada
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da qualidade de vida das doentes. Caso

anti-inflamatórios ou anti-fibrinolíticos.

Bianca Brandão
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Dente natal
Natal teeth
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Dente natal ou neonatal, é uma condição rara, caracterizada

Natal or neonatal teeth, is a rare condition, characterized by the

pela presença de dentes, seja ao nascimento ou no primeiro

presence of teeth, either at birth or within the first month of the

mês de vida da criança. Também conhecidos como dentes

child’s life. Also known as congenital teeth, predeciduous teeth,

congênitos, dentes pré-decíduos, dentes fetais e dentitia precoce,

fetal teeth, and dentitia praecox, are teeth that erupt prematurely.

são dentes que fazem a erupção prematuramente. Os dentes

Natal and neonatal teeth are most commonly present in the

natais e neonatais estão mais comumente presentes na região

mandibular incisor region. Their root formation is incomplete, and

dos incisivos inferiores. Sua formação radicular é incompleta e

they remain attached to the gum by soft tissue, which makes them

permanecem presos à gengiva por tecidos moles, o que os torna

mobile and unstable.

móveis e instáveis.
São várias as complicações que podem resultar da saída dos

teeth, varying from difficulties in breastfeeding to ulceration.

dentes natais, variando desde dificuldades para amamentar até

Because most of these teeth are loose due to poorly developed

ulcerações. Como a maioria desses dentes está solta devido a

roots, there is also the risk of aspiration into respiratory passage

raízes mal desenvolvidas, há também o risco de aspiração para a
passagem respiratória

Pediatricians are the first ones to encounter these cases, while
performing a full examination of the babys after birth. The

Os pediatras são os primeiros a encontrar esses casos, ao

decision to extract natal teeth, should be assessed for each

realizar um exame completo da criança após o nascimento. A

particular case. The image is the case of a baby borned with one

decisão de extrair os dentes natais deve ser avaliada para cada

ectopic natal tooth in the midline region of the mandibula. This

caso particular. A imagem é o caso de um recém-nascido sexo

particular natal tooth had a very rare condition, with a well-

masculino que nasceu com um dente natal ectópico na região

formed tooth supported by a long pedicle

mediana da mandíbula. Este dente natal em particular, bem
formado, tinha um longo pedículo que o tornava bastante móvel
e, consequentemente, precisava de remoção cirúrgica para evitar
o risco de ingestão ou aspiração para as vias aéreas. Com o uso
de diatermia bipolar procedeu-se à exérese do dente. À data da
alta hospitalar, criança com boa progressão.
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There are several complications that can result from leaving natal

it became quite mobile, and consequently, needed surgical
removal to prevent the risk of either ingestion or aspiration into
the airways. Com o uso de diatermia bipolar o dente foi removido.
A data da alta com boa progressão da criança.

Liliana Sequeira et al
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Ferimento penetrante do cérebro por arma de
fogo: da tentativa à materialização do suicídio e
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As imagens de violência, por vezes auto-infligidas, no corpo

Images of violence, sometimes self-inflicted, on the human

humano variam ao longo da história e do desenvolvimento

body vary throughout history and the development of societies.

das sociedades. Segundo a OMS as armas de fogo são um

According to the WHO, firearms are one of the most common

dos métodos mais comuns de tentativa e materialização do

methods of attempting and materializing suicide. On the other

suicídio. Por outro lado, os ferimentos de bala como resultado

hand, gunshot wounds as a result of attempted suicide are, in

de tentativa de suicídio constituem, na sociedade moderna, um

modern society, a significant group among penetrating wounds of

grupo significativo entre os ferimentos penetrantes do cérebro.

the brain.

O caso das imagens é o de um homem, 89 anos, que auto-

The case of the images is that of a 89-year-old man who self-

infligiu um ferimento por arma de fogo com porta de entrada

inflicted a gunshot wound with an entrance door on the right side

na vertente direita do palato duro, ultrapassando células

of the hard palate, surpassing ethmoid cells and the sphenoid

etmoidárias e o seio esfenoidal, com presença de hematoma

sinus, with the presence of subarachnoid hematoma and

subaracnoideu e inundação tetraventricular. O projétil

tetraventricular flood . The projectile was housed adjacent to the

encontrava-se alojado adjacente à calote craniana com vários

skullcap with several metal splinters and hemorrhage along its

estilhaços metálicos e hemorragia ao longo do seu trajeto. Sem

path. Without surgical indication, he died 4 days after the incident.

indicação cirúrgica faleceu 4 dias pós incidente.

Scale, but the path of the lesion does not always allow for healing.

Escala Glasgow, mas nem sempre o trajeto da lesão permite

However, medicine, as a manifestation of human Eros, should not

alcançar a cura. No entanto, a medicina, como manifestação

become an instrument of Thanatos, which should prevail only

do Eros humano, não deve tornar-se instrumento de Tanatos,

finally and not prematurely. Thus, prevention rather than cure is

que deve prevalecer apenas finalmente e não prematuramente.

essential, especially with regard to suicide.

Assim, torna-se indispensável a prevenção mais do que a cura,
principalmente no que concerne ao suicídio.
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In these cases, mortality is inversely proportional to your Glasgow

Nestes casos a mortalidade é inversamente proporcional à sua

Jorge Miguel Mimoso et al
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Resumo

Abstract

A fibromatose palmar ou doença de Dupuytren é uma

Palmar fibromatosis or Dupuytren’s disease is a potentially

patologia fibroproliferativa da mão, potencialmente
progressiva e incapacitante, de clara predisposição genética.
Esta doença afeta principalmente o anelar e o quinto dedos
e apresenta-se em forma de nódulos e cordões palmares que
levam posteriormente à contractura dos dedos afectados. Os
autores apresentam um caso clínico de um homem de 63 anos,
com uma evolução insidiosa desta patologia e que originou
uma lesão volumosa na mão esquerda. Destaca-se neste caso,
a invulgar apresentação clínica. Discutem-se as metodologias e

progressive and disabling fibroproliferative pathology with a
clear genetic predisposition. This disease affects mainly the ring,
little, and middle fingers and presents in the form of nodules and
palmar cords that later lead to contracture of the affected fingers.
The authors present a clinical case of a 63-year-old man, with an
insidious evolution of his pathology which eventually caused a
massive lesion in his left hand.
In this case, the unusual clinical presentation stands out.
Methodologies and results are discussed.

os resultados.

Palavras Chave:
Fibromatose; mão; apresentação atípica
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Introdução

Introduction

A fibromatose palmar ou doença de Dupuytren é caracterizada

Palmar fibromatosis or Dupuytren’s disease is characterized

pela proliferação nodular de fibroblastos da fáscia palmar

by the nodular proliferation of fibroblasts of the palmar fascia

levando à contratura dos dedos em flexão. Esta patologia afeta

leading to contracture and flexion of the affected fingers. This

principalmente indivíduos caucasianos do norte da Europa,

pathology affects mainly male Caucasian individuals from

do sexo masculino com mais de 50 anos de idade . Estudos

northern Europe, over 50 years of age.

1

realizados em países nórdicos como a Islândia demonstraram
que cerca de 40% dos homens acima dos 70 anos tinham
nódulos palmares e que 10% desses apresentavam contratura
dos dedos1.
A etiologia desta patologia é ainda desconhecida. Sabe-se
que grande parte dos doentes têm história familiar positiva
indiciando a existência de um forte componente genético2,3.
Certos fatores de risco que levam a lesão isquémica ou
traumática da mão, como ser fumador, trauma recorrente
das mãos/exposição a vibrações, diabetes e abuso de álcool
poderão, também, estar implicados 4,5,6,7,8.
Esta doença afeta principalmente o quarto e quinto dedos.
Ao exame físico é possível objetivar a existência de nódulos e
cordões palmares e consequente contratura dos dedos afetados.
O tratamento desta patologia pode passar por uma atitude
conservadora que inclui a observação, a fisioterapia, radioterapia
ou a injeção local de agentes farmacológicos9,10,11. A cirurgia, no
entanto, é o tratamento de eleição. Pode-se optar por realizar
fasciotomia, faciectomia ou dermafasciectomia, estas últimas,
mais invasivas12,13. A opção entre o tratamento conservador
e a cirurgia depende da severidade, do grau de flexão e de

Studies carried out in Nordic countries such as Iceland have
shown that about 40% of men over 70 years of age had palmar
nodules and that 10% of them had contracted fingers
The aetiology of this pathology is still unknown. It is known
that most patients have a positive family history indicating the
existence of a strong genetic component
Risk factors include family history, alcoholism, smoking,
thyroid problems, liver disease, diabetes, previous hand
trauma, and epilepsy.
This disease mainly affects the ring, little and middle fingers. On
physical examination, it is possible to indentify the existence of
nodules and palmar cords and consequent contracture of the
affected fingers. The treatment of this pathology may involve a
conservative attitude that includes observation, physiotherapy,
radiotherapy or local injection of pharmacological agents
Surgery, however, is the treatment of choice. One can choose
to perform fasciotomy, fasciectomy or derma fasciectomy, the
latter being more invasive
The choice between conservative treatment and surgery depends

incapacidade funcional.

on the severity, degree of flexion and functional disability.

Em termos de prognóstico, a doença pode ter um carácter

In terms of prognosis, the disease may have an indolent character

indolente ao longo de vários anos, pode evoluir rapidamente
ou até mesmo regredir em 10% dos doentes. Com a cirurgia os
pacientes têm uma melhoria significativa da funcionalidade da
mão podendo voltar ao trabalho, no entanto, mesmo após a
intervenção cirúrgica a doença pode recidivar14.
Os autores apresentam um caso clínico de fibromatose palmar

over several years, may progress rapidly or even regress in 10%
of patients. With surgery, patients usually have a significant
improvement in hand functionality and can return to work.
However, even after surgical intervention, the disease may recur
The authors present a clinical case of palmar fibromatosis whose
presentation is atypical

cuja apresentação é atípica.
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Figura 1 - Aspecto da mão, face dorsal, prévia à exerese das lesões.

Figura 2. Imagens da Ressonância Magnética (RM) onde se identifica volumosa massa da mão com dois componentes principais, um na vertente palmar e outro na vertente dorsal.
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Caso clínico

Clínical case

Doente de 63 anos, sexo masculino, é referenciado para a

A 63-year-old male patient was referred to the General Surgery

Consulta Externa de Cirurgia Geral do CHUA-Portimão devido

Department at CHUA-Portimão due to a massive lesion in his right

a uma lesão volumosa na mão direita com mais de 30 anos de

hand, with more than 30 years of evolution and with consequent

evolução com consequente incapacidade funcional. A patologia,

functional disability. The pathology initially originated on the

inicialmente, teve origem na face palmar tendo progredido para

palmar face and progressed to the dorsal side of the hand.

a face dorsal da mão.

The patient had a personal history of hypertension,

O paciente tinha história pessoal de HTA, dislipidemia,

dyslipidaemia, obesity and ischemic stroke in 2012 with

obesidade e de AVC isquémico em 2012 com consequente

consequent paralysis of the left hand. Such a sequel motivated

paralisia da mão esquerda. Tal sequela terá motivado o doente

the patient to seek medical assistance in order to recover the

a procurar auxílio médico com o objetivo de recuperar a

functionality of the hand affected by palmar fibromatosis.

funcionalidade da mão afetada pela fibromatose palmar.

Figura 3 -5. Sequência de passos onde se verifica parte do planeamento prévio com caneta dermográfica para marcação de incisão onde se procedeu à exérese da lesão que foi
retirada em peça única com excesso de pele que saiu em bloco com peça e aspecto depois da reconstrução e com presença a nível palmar de um dreno da vácuo de fole.
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Figura 6. Aspecto do follou-up às 2 semanas.

Figura 7. Aspecto do follou-up às 4 semanas.

Figura 8. Aspecto do follou-up aos 5 meses de pós-operatório.

Figura 9. Aspecto da anatomopatologia da peça onde é patente a fibrose correspondente.

Miguel Afonso et al

Não apresentava consumos alcoólicos ou tabágicos.
Sem antecedentes familiares de doença de Dupuytren, reformado
por invalidez, tendo sido pedreiro ao longo da sua vida.
Como meios complementares de diagnóstico, foram realizadas
uma ecografia e uma ressonância magnética.
Na RM identificou-se uma “volumosa massa da mão direita,
com dois componentes principais, um na vertente palmar, com
cerca de 12 x 7cm, e outro na vertente dorsal, com cerca de 6 x
5,5cm, que comunicam através do 3º espaço interdigital, que se
apresenta alargado”.
Os achados na RM realizada revelaram-se inespecíficos, tendo sido
equacionados os diagnósticos de tumor de células gigantes da
bainha tendinosa de longa evolução, sarcoma, e lesão inflamatória.
Ainda sem diagnóstico estabelecido o doente foi submetido a
recessão do tumor+fasciectomia.
Intraoperatoriamente procedeu-se à excisão da fáscia
com o cuidado de não provocar lesões tendinosas e dos
feixes nervosos e posterior excisão da pele excedentária e
encerramento da ferida operatória.
A peça removida foi submetida a estudo anatomopatológico
que revelou que os nódulos examinados eram constituídos por
tecido com proliferação de miofibroblastos sem atipia e raras
mitoses, onde se observavam focos de calcificação, microhemorragias e inflamação crónica muito focal. Tais aspetos
histopatológicos eram compatíveis com fibromatose palmar.

He had no alcoholic or tobacco consumption history, nor
familial history of Dupuytren’s disease. He had retired due to
the disability, having been a bricklayer throughout his life.
As a complementary means of diagnosis, ultrasound and
magnetic resonance imaging were performed. MRI identified
a “massive mass of the right hand, with two main components,
one on the palmar side, about 12 x 7 cm, and the other on the
dorsal side, with about 6 x 5.5 cm, which communicated through
the 3rd interdigital space, which was enlarged”.
The findings on MRI performed were unspecific, and the
diagnosis of long-term giant cell tumour of the tendon sheath,
sarcoma, and inflammatory lesion was considered.
Still without an established diagnosis, the patient was submitted
to tumour recession + fasciectomy.
Intraoperatively, the fascia was excised with care not to cause
tendon and nerve bundle injuries and subsequent excision of the
excess skin and closure of the surgical wound.
The removed piece was submitted to histological study that
revealed that the examined nodules consisted of tissue with
proliferation of myofibroblasts without atypia and rare mitoses,
where foci of calcification, micro-haemorrhages and very
focal chronic inflammation were observed. Such findings are
compatible with palmar fibromatosis.
The case was considered as a possible giant and long-term
form of Dupuytren’s disease.

Consideraram este caso uma possível forma gigante e de longa

The patient was followed for 5 months, with a noticeable aesthetic

evolução de doença de Dupuytren.

improvement and improved hand functionality. At present,

O doente foi seguido durante 5 meses, constatando-se uma
melhoria estética notável e melhoria da funcionalidade da

the patient has mild numbness and decreased strength of the
operated hand. However, there is no recurrence of the disease.

mão. À presente data, o doente apresenta ligeira dormência
e diminuição de força da mão operada. Não apresenta, no
entanto, recidiva da doença.
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Discussão e conclusão

Discussion and Conclusion

A apresentação atípica desta doença colocou como primeira

The atypical presentation of this disease makes a lipoma

hipótese no diagnóstico diferencial um lipoma (nódulo

(benign nodule originating in adipose tissue) as a differential

benigno com origem no tecido adiposo). Mesmo após a

diagnosis. Even after performing complementary diagnostic

realização dos exames complementares de diagnóstico (RM), a

tests (MRI), the hypothesis of being a palmar fibromatosis was

hipótese de se tratar de uma fibromatose palmar era diminuta,

small, which demonstrates the importance of performing the

o que demonstra a importância da realização do estudo

histological study of the piece, postoperatively.

anatomopatológico da peça, pós-operatoriamente.

a possible risk factor, which probably exposed him to repeated

como possível fator de risco a sua profissão, que provavelmente

physical damage to his hand. On the other hand, although this

o expôs a um dano físico da mão. Por outro lado, apesar de esta

pathology has a strong genetic association, the patient had no

patologia ter uma forte associação genética, o doente não tinha

family history of Dupuytren’s disease.

antecedentes familiares de doença de Dupuytren.
Até à presente data, não apresentou recidiva e apesar da
melhoria funcional mantém algum grau de incapacidade.
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The patient, in addition to being male, also had his profession as

O doente, para além de ser do sexo masculino, apresentava

To date, there has been no recurrence and despite functional
improvement, he maintains some degree of disability.

Miguel Afonso et al
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Abstract
In the history of Medicine, the appearance of experimental
models is relatively recent. Parallel to the evolution registered
sparked by the concept of the “controlled experiment” up to the
appearance of experimental models as we know today has been
the growth of surgery and areas intimately associated to it in the
more general area of Medicine. The author gives an historical
insight into the concept of the evolution of the experimental
model, which today is fundamental for those who use animals
for the progress of science. Evolutionary landmarks have led
to the emergence of this paradigm of the experimental model
in medicine, where the function of an organ is regulated by an
organism that is responsive to various stimuli of the environment.
Besides the standardization of animal experimentation in
physiological research, Reduction, Refinement and Replacement,
should be unequivocally implemented.

Keywords:
History of medicine; progress of science; experimental model
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Introduction

laboratory animal welfare which does not refer to them2,3. In a

In the history of medicine we have found pathological

suggested by W. Russell, with a title “Animal research: the need for

descriptions which are perfectly applicable today as well as
treatments for the same illnesses which are today totally
inadequate. If we take the example of flesh wounds, the simple
fact that Hippocrates later recommended cleansing with water,

editorial, Smith promoted the three Rs of animal research, first
a middle ground” which in our opinion, synthesizes our present
position on humanity as a unit and the need for these models.4
In the 1950’s, a young psychiatrist found an aquatic slug (Aplysia

constituted a significant breakthrough.

californica) of great proportions, with neurons sufciently

Part of the evolution of medical practice has been in the

memorization. With the knowledge obtained in the feld of

systematic search for that element of knowledge that might
interfere favorably with practice and might lead to a change
in the achievement of better results. This search includes the
application of scientifically correct methodology, the use of an
experimental model can be fundamental for obtaining that bit
of knowledge that might make the difference. The importance
of this topic allows us to resume and further a previous study

big enough for testing in electrophysiology in learning
neurobiology, Reik Kandel won the Nobel Prize. This story of R.
Kandel and Aplysia, or Thomas Hunt Morgan and the synthesis
in Drosophila, or Sydney Brenner and Caenorhabdiditis elegans
have become scientific bedtime stories5. We understand that
it is important to have on hand an experimental model that is
adequate for the questions for which we want to obtain answers.

on the subject1. In the history of Medicine, the appearance
of experimental models is relatively recent. Parallel to the
evolution registered sparked by the concept of the “controlled
experiment” up to the appearance of experimental models as we
know today, has been the growth of surgery and areas intimately
associated to it in the area general of Medicine.
Today, those of us who use animals for experimental models
are conscious of the level of civilization we have reached and
the absolute rigor necessary to plan an experiment. Besides
the standardization of animal experiments in physiological
research – important for increasing reproducibility at different
times and locations with similar results – the utilization of the
3 R’s: Reduction, Refinement and Replacement, should be
unequivocally implemented.
In the book “The Principles of Human Experimental Technique”,
William Russell proposes in 1959, the principle of reduction
with the use of methods to “reduce the number of animals
needed to obtain information of a given amount and precision”
and nowadays the three Rs are widely used by all responsible

The appearance of the controlled experiment
Professor Celestino da Costa in 1942, in the Conference for the
Portuguese Association for the Progress of the Sciences, outlined
the emergence of the scientific basis in Medicine and pointed out
Anatomy and Physiology - the first originating in the Middle Ages
and fluorescing in the Renaissance period and the second which
in the latter period takes its first steps - as the disciplines which
begin another new era, with the creation of the scientific basis for
medical art.
In the 19th century, Medical Science is enriched with Histology,
Embryology, Physics, and Biological Chemistry. The group of
courses devoted to “the study of the structure and function of
the human body, study based always on other animals”6. Later
on, there is a second group of courses, including the study of
disease and effects on the form and function of the organs, where
Pathology and Experimental Models sediment knowledge based
on experimental evidence, emerges.

scientists and one hardly ever reads or hears a discussion on
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Oldest Medical
Document, Tebas
1600 AC

Breast abscess, trauma induced
infected wound

Hippocrates

Philosophy of the interaction of the earthly

460-370 AC

humours, with earth, air, water and fire

Alexandria 332 AC

First recording of anatomical studies

Galen 131-201

Studied anatomy
The application of an experimental

Ambrose Paré
1517-1590

methodology to Medicine has its roots in
the XVI Century. It is believed that Ambrose
Paré introduced the concept of the controlled
experiment in clinical practice.

In his clinical demonstrations of anatomy, Vesalius
broke away from tradition and did the dissections
Andrés Vesalius
1514 -1564

himself; In the anatomical studies, he verified that
Galen’s human anatomy was based on animals
and contained errors. The publication of the book
“De Humani Corporis Fabrica” in 1543, signals the
beginning of modern science.

Figure 1. Ambroise Paré (1517-1590) who is believed to have introduced the concept of
the controlled experiment in clinical practice.

Demonstrated the unidirectional flow of blood in
William Harvey
1578 -1657

the direction of the heart, making blood circulation
evident. He is credited as one of the physicians that
began applying clinical methodology for direct
observation and experimentation.

John Hunter
1728-1793

Founded experimental surgical pathology and
was also pioneer in comparative physiology
and anatomical morphology.

Referred to as the first to use experimentation in
Claude Bernard

preparation for experimental models as a basis

1813-1878

for verification of theoretical knowledge, writing
“An Introduction to Experimental Medicine”.

Sees evolution of surgical technique which
permits surgeries of increasing complexity.
XIX Century

Contributions in anaesthesia are fundamental
in the treatment of pain, haemorrhage, shock
and infection. These factors largely helped define
modern surgical pathology.

A new era in the use of experimental models.
Vivisection is abandoned because Pavlov
XX Century,

establishes that investigation of the normal

with Pavlov

physiological interaction, between the body and
its surroundings of a given system or organ by
this method, is disrupted.

Figure 2. Title page of the original edition of «De Motu Cordis», Willian Harvey, 1628. The
full title of the book is «Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus»
[Anatomical Exercise About the Movement of the Heart and Blood in Animals]
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Surgical Pathology, on the terms we know and accept today, is a

During this expansion period of Medical - Surgical science, in

relatively recent specialty in the history of Medicine. The designation

1873, Sir John Erichen, one of the more prominent surgeons in

“surgical pathology” appears at the beginning of the 19th century in

England at that time, declared “the art of surgery can only be

various monograms, communications and essays . In the collection of

carried to a certain point of excellence. That we have nearly, if

the National Library of Medicine, the first reference, in the catalogue,

not quite reached the final limit, there can be little question”.

to the designation surgical pathology is by James Wilson in “Lectures

This brought some to think that little more was to be done

of the Blood and on the Anatomy, Physiology and surgical Pathology

from that time on. What is certain is that those discoveries

of the Vascular System of the Human Body delivered before the

interfered positively in the performance of clinical practice in that

Royal College of Surgeons, in the Summer of the Year 1819”7,8. But

period wich translated, as an example, in the reduction of the

the application of an experimental methodology to Medicine has

post operative mortality rate of 50% in the 1850’s to 10% at the

its roots in the 16th century. It is believed that it was Ambriose Paré

beginning of the 20th century.

7

(1571-1590) figure 1, who introduced the concept of “controlled
experimentation” in clinical practice9.

On the one hand, the factors which had on a large scale contributed
to the definition of modern surgical pathology were equally

William Harvey (1578-1657), who demonstrated the

fundamental for establishing experimental models. The following

unidirectional passage of blood in direction to the heart

years added knowledge which permitted a preview of a new era in

making blood circulation obvious, is one of the doctors

the development of the use of experimental models. Vivisection,

credited with the initiation of the application of a practical

where the function of the organism was verified by a process of

methodology for direct observation and experimentation.

analysis, would be abandoned. In this process, up to this point,

As a marginal note, it should be noted that in Medieval
and Renaissance painting the representation of distint the
sanguineous arterial and venous flow are see. This detail of
differentiation between arterial and venous blood is seen in
paintings where the thoracic wound in Christ on the cross or
in depictions of decapitation, where arterial blood flow have
pressure, is lighter red and the venous blood flow is a darker color.
In the 18th century, John Hunter (1728-1793) figure 3, founded
surgical pathological experimentation, pioneering in compared
physiology and morphological experimentation, having
published on several subjects such as inflammation, shock,
gunshot wounds or surgical diseases of the vascular system10.
Claude Bernard (1813-1878), was the first to use experimentation
preparing experimental models as the basis for proof of
theoretical knowledge, to accept or refute a hypothesis he,
studied the function of the various organs and structures, having
later written a work entitled “Introduction to Experimental
Medicine”11. Meanwhile, in America in 1839, the first exhaustive
study in the English language is written on anatomical
pathology, by Samuel D. Gross (1805-1884), the first also to use
animal models in surgical pathology on a large scale .
10

In the mid 19th century, some surgeons, paralleling the
development of surgical technique, executed a detailed
observation of macroscopic pathology. This progress in
surgical technique permitted longer and more complex
surgeries

12-14

. For this evolution, which more or less took place

between 1850 and 1990, contributions from anesthesiology
were equally fundamental to combat pain, haemorrhage, shock
and infection15,16.

investigation of the function of a given system or organ would suffer
disruption of normal interaction of the physiology between body
and environment. Vivisection caused a certain reserve as important
investigators of anatomophysiology, such as Leornardo da Vinci,
would not resort to this kind of action17,18.

The importance of Pavlov
in experimental models
With Ivan Pavlov (1849-1936), Nobel Prize winner in 1904, began
a new era in the development of physiology. Who of us does not
know of the example of the bell and the conditioned reflex of the
dog? Due to his work in digestive physiology, Pavlov gave special
attention to what he designated as a phenomenon of “psychic
secretion”, caused in the animal by a distant stimulus. Using the
method developed by a colleague – D. Glinskii in 1895 – with the
creation of a fistula in the ducts of the salivary glands, Pavlov
studied the nature of these glands, establishing the basis of
understanding for the conditioned reflex. Ivan Pavlov developed,
in the Institute of Experimental Medicine of St. Petersburg, in
1891-1900, a principal part of the physiology of digestion and
published the results of this investigation in communications
proffered in 1895 and 2 years later published under the title
“Lectures on the function of the principal digestive glands”. In
1903, at the 14th International Medical Congress in Madrid, he
presented a conference on The Experimental Psychology and
Psychopathology of Animals.
We had reached a time of understanding of the experimental
model as a whole, in a physiological interaction between the
model and its surrounding environment.
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Figure 3. Two important figures in the development of experimentation in Medicine,
John Hunter (1728-1793) and Claude Bernard (1813-1878)

Figure 4. Pavlov and assistants in the famous experiment on conditioned reflex

The Gastric Pouch as a paradigm

The studies of Woodward et al.19 demonstrate the participation of

Take the example of the use of experimental models on the

which later is isolated in the pancreas as well as other locations

study of the physiology of the stomach, as a paradigm of this
journey initiated at the end of the 19th century, where the
function of an organ was regulated by a whole, the organism,
present in an environment where the stimuli varied. This was
an important step for the development of all medical science.
Of the different experimental models “the stomach or Pavlov
pouch” permitted the obtainment of different samples of gastric
secretion of a denervated stomach, its response to different
stimulants or inhibitors, while the animal ate normally with the
passage of the food through the main stomach. This model was
ideal for studying the nerve phase of gastric secretion16. His
studies demonstrated the participation of the nerve impulse,
the sensory organs and the conditioned reflexes on the acid
producing cells .
15

The modifications to the Pavlov Pouch, as a stomach or
“Heidenhein pouch” in which the vagal innervation is interrupted
and stimuli or inhibitors of gastric secretion acted only through
circulation, are very useful for the study of the humoral
phase of gastric secretion, excluding nervous influence, the
response to local stimuli, hormones or drugs administered
parenterally13,14. These experimental models served to study the
gastrointestinal hormones released by physiological stimulus,
as a response to gastrointestinal or generalized disease and to
explain neurohumoral integration in stimulating and inhibitory
mechanisms, as well as alterations in gastric secretion for
different surgical procedures.

the antrum in gastric secretion, isolating from the mucosa gastrin
of the digestive system. The greater release of gastric secretion
as a response to food was proposed by Edkins20 in 1905 and
demonstrated later in other experimental work in the participation
of the antrum in the stimulus or inhibition of gastric secretion20,21.
The knowledge of gastrointestinal hormones originated in
observations and animal experimentation, with the concept of the
bowel as the organ of greater economy.
Baylis and Starling23 in 1920, utilized experimental models to
produce more pancreatic secretion based on the perfusion of
acid in the duodenum and later demonstrated that the duodenal
mucosal extract administered parenterally, stimulated the
pancreatic secretion of water and bicarbonate and speak of secretin
much sooner than Jorpes who isolated it in 196124. In 1928, using
experimental models, Ivy and Oldberg25, postulated that the
existence of a substance which, as a response to the presence of
food and acid in the small intestine, produced the contraction of
the gallbladder, which they designated as colecistoquinin.
In 1943, Harper and Raper postulated the existence of a substance
which, as a response to the presence of food or acid was released
by the duodenum and jejunum giving rise to pancreatic secretion
rich in enzymes having been designated as pancreozymin26. In
1943 both substances were purified and it was demonstrated that
both had the same structure, therefore becoming colecistoquinin-pancreozymin, later synthesized in 196427. In different
experimental models competitive inhibition was demonstrated
with gastrin, with a similar chemical structure in the active
terminal portion of five amino acids (pentagastrin), and the non
competitive inhibition with secretin, with a different chemical
structure, a phenomenon which was explained with greater clarity
when the receptors for these hormones were discovered.
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Figure 6. Egas Moniz, Portuguese Nobel prize on his precursor work using an
experimental model in cerebral angiography, first realized in the brain of the dog.

Anatomicas” which was a commentary on Vesalius’ Fabrice
correcting some of the mistakes of the author. Sent as a friendly
critic, Vesalius, who was in Madrid at the time, responded in
addition to acknowledging the errors, he complained of the
little interest of the Spanish court for scientifc studies.
In 1730, Monravá y Rocca in the Hospital de Todos os
Santos, Lisbon, where he was Professor of Anatomy, publicly
demonstrated the movement of the heart of a dog and, in 1739,
published in “Anatomical Operations” observations resulting
Figure 5. Cover of the book of communication abstracts presented at the Fourth Congress
of the Portuguese Association for The Progress of the Sciences held in 1942, conjointly
with the XVII Congress of the Spanish Association for the Progress of the Sciences

from cures of experimental wounds in the stomach and bowel.
The Statutes of the University of Coimbra are published, in
1772 and great importance is given to studies in live animals.
However, work in Experimental Surgery was not to influence

Pathology and Experimental Surgery
In Portugal, in the middle of the 16th century, Alfonso de
Guevara, Professor of Anatomy (1556) and Surgery (1557),
arrived in our country with the reform of the University of D.
João III, demonstrated in the University of Coimbra, for three
hours in front of the King and Queen, the anatomy of the animal
heart. It is believed that it was a demonstration which Vesalius
was accustomed to practicing and is described in the last
chapter of his textbook 28.
It is interesting to note in this period the Portuguese court gave
signs of encouragement in tutoring by being present at this
demonstration on university grounds, unlike other courts of the
time. Gabrielle Falloppio (1523-1562), who succeeded Vesalius
in the chair at Padua wrote the book entitled “Observaciones

teaching nor investigation in the years which lead up to the
20th century29,30. In the first quarter century of the 20th century,
Egas Moniz (1874-1955), Nobel Prize winner in 1949, initiated
pioneering work in cerebral angiography, using the dog as
an experimental model. He tested several times on effort
to find substances which could be injected into the cerebral
arteries in such a way as to make the cerebral arteries visible on
radiography. The opacity achieved with the injection of these
products was the first form of contrast of vessels, permitting
for example the detection of cerebral tumours and thereby
facilitating their treatment. On June 28, 1927, Egas Moniz
obtained the first arteriography in a living human31.
The radiographies of the cranium – and brain - of the dog, the
precursor work in the experimental model in which cerebral
angiography is first seen, has been exhibited and is in catalogue
in what is to be the Museum of Medicine32. Egas Moniz published,
in that year, various articles on the theme and later published
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Conclusion
the volumes, «Diagnostic des Tumeurs Cérébrales et Épreuve de
‘Encéphalographie Arthérielle», Paris, Masson & Cie, 1931, with
the preface by J. Babinsky and L’Angiographie Cérébrale, Ses
Applications et Résultats en Anatomie, Physiologie et Clinique,
Paris, Masson & Cie, 1934, sedimenting his international prestige

It was necessary to travel the path in Medicine to reach the
animal model as we conceive it today. As there are yet no other
means, this is the only form of answering questions on complex
mechanisms of living things. Actually, experimental models
could include rodents (rats, mice, guinea pigs) or larger animal

and giving rise to the Oslo Prize of 1943.

models (pigs, sheep) or simple creatures such as fish, insects and

Among us, in that period, in Oporto, the Fourth Congress of the

is being asked.

Portuguese Association for The Progress of the Sciences was
held in 1942, conjointly with the XVII Congress of the Spanish
Association for the Progress of the Sciences. In the Section for
Medical Science and Biology, there were 130 presentations,
mainly in the areas of anatamo-physiology and clinical science33.
In this congress, the utilization of models in experimental
pathology motivated six presentations. Half of these models
were on the abdominal cavity. The animals used were the dog,
rabbit and rat.
We were halfway through the 20th century and the Faculties of
Medicine with their ups and downs, ensured some activity in
experimental models and in experimental surgery. This activity
was to later be extended to the Medical Faculties in the then
Portuguese African countries.

round worms. It depends on the specific scientific question that
This specification will condition the choice as each experimental
model has strengths and weaknesses, depending on the
question. Simple animal models are useful in exploring basic
science questions that relate to molecular biology and genetics
that cannot be explored in higher-order animals, whereas higher
order animal models are useful in studying complex behaviors
and validating basic science findings in an animal that is more
like the human34.
To the investigator, continuing a millenary movement in the
evolution of Medicine, at his disposal is this powerful, yet
laborious tool, which is investigation. It is up to him to choose
the model which best replicates the study at hand.
Today we are in the presence of an emerging reality of the
end of the last millennium: of resultant experimental models
“revolutionary molecular biology”, and transgenic models.
A unique feature of genetically manipulated mice is that
combinatorial genetic experiments can be executed that
precisely define the functional contribution of a gene to
disease progression.
Transgenic and knockout mouse models of wound healing,
cardiovascular disease, transplant immunology, gut motility and
inflammatory bowel disease, and oncology are beginning to
illuminate the precise molecular regulation of these diseases35.
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É entendimento dos atores económicos,

movimento de reforma, em que se

Os gastos públicos com a saúde têm,

nestas últimas décadas, que os gastos

recorreu à externalização de serviços e

efetivamente, constituído em muitos

da Administração Pública na riqueza

às parcerias público-privadas. Todo o

países o principal problema, que, no

nacional, absorvem ganhos conseguidos

conjunto de pressões determinadas pela

conjunto dos países da OCDE, mais do

noutros setores.

exigência de uma maior qualidade, um

que duplicaram, entre 1960 e 2000.

nível maior de performance na prestação

Verifique-se os valores das despesas

pública e atendendo aos cada vez

totais de saúde no PIB, em que países

maiores constrangimentos económicos,

como a Alemanha, Bélgica, Dinamarca,

faz apelo ao recurso, também no setor

França, Países Baixos e Suécia apresentam

da saúde, a mecanismos de parcerias

valores de gastos em saúde como

público-privadas .

proporção do PIB na ordem dos 10,6 em

Neste sentido, os governos
esforçaram-se na tentativa de trilhar
caminhos de reforma e modernização
da Administração Pública. A reforma é
organizacional, introduzindo uma nova
atitude, uma nova cultura de valores

3

2017, enquanto em Portugal se assistiu

e um novo espírito mais empresarial,

A insistência num aumento da eficiência,

mas ao mesmo tempo a reforma é

da eficácia e da qualidade dos serviços,

modificadora do papel do Estado, menos

nos anos 70/80, orientou a reforma

intervencionista e mais regulador1. Por

da Administração Pública, New Public

Um dos aspetos controversos de

toda a Europa, nos anos 60/70, foi sentida

Managment, em que a gestão privada

um sistema de saúde, de elevada

a pressão para a melhoria de governação

inspira movimentos de empresarialização

sensibilidade política e dando

da saúde que se traduziu em processos

e a introdução de mecanismos de

regularmente lugar a programas

de descentralização para níveis regionais

avaliação de performance por via de

de recuperação, são as listas de

ou municipais, na utilização crescente

indicadores, designadamente o da

espera. Constituem, de um ponto de

de mecanismos típicos de mercado

eficiência, nos hospitais públicos. Apesar

vista económico, um mecanismo de

nos sistemas públicos, na crescente

das políticas de saúde terem uma longa

racionamento da procura alternativa

empresarialização da atividade, na

tradição de desfocagem durante décadas,

ao preço. Encontram-se sobretudo

privatização da gestão ou na privatização

o centro da política e do sector da saúde

em sistemas de saúde em que o

da própria propriedade . A eficiência

tem e deve ser o doente, o cidadão,

seguro é público e as contribuições

do setor público, particularmente do

o ser humano que trabalha e reside

são recolhidas através de impostos,

hospital público, foi alvo de reservas

em Portugal, e nunca pode ser, nem o

havendo simultaneamente um preço

nos últimos anos, dando origem a um

desempenho do sistema, nem o estatuto

praticamente nulo no momento de

dos profissionais, nem a gula dos agentes

consumo de cuidados médicos e

económicos, nem os cometas mediáticos,

tentativas de contenção de despesa

nem a reforma do SNS, nem o défice .

via limitação da oferta. Sempre que a

2

4

a uma média de 9,3 nos últimos 11 anos,
entre 2007 e 2017.

procura excede a oferta e o preço não
é relevante para equilibrar o mercado,
têm de ser encontrados mecanismos
de equilíbrio. O tempo de espera é um
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desses mecanismos de racionamento5.

em 2004, com o objetivo de reduzir

dos hospitais de Faro e de Portimão

Muitos defendem, neste contexto, que

os tempos de espera para cirurgia,

ocorrida em julho de 2013, o tipo de

uma alternativa privada alivia a pressão

permitindo ao doente da lista escolher/

produção, o tipo de cirurgia e a Unidade

sobre o Serviço Nacional de Saúde,

optar por ser intervencionado nos

Hospitalar em si. Pretende-se conhecer

melhorando o acesso e a qualidade dos

hospitais privados ou convencionados

e estudar como a fusão destes dois

que permanecem no setor públicos. Há,

para a patologia específica. Foi alargada

hospitais públicos, de Faro e de Portimão,

porém, opositores que argumentam que

em 2005, a implementação deste

com blocos operatórios, tem poder

a opção privada significa um desvio de

programa, aos hospitais das restantes

explicativo no cálculo da probabilidade

recursos do Serviço Nacional de Saúde.

regiões do nosso país.

de os doentes serem intervencionados

Num contexto crescente de

Este trabalho de investigação pretende

descontentamento face ao tempo de

aferir quais as variáveis preditivas

espera para a realização de cirurgias,

da resolução da atividade cirúrgica

situam-se os cidadãos, levando os

programada, de doentes da lista de

sucessivos governos a procurar e

inscritos para cirurgia (LIC) do Centro

implementar iniciativas públicas de

Hospitalar Universitário Algarve

combate às listas de espera cirúrgicas,

(CHUA), nos Blocos Cirúrgicos Públicos

onde se destaca o programa para a

do Algarve, integrados no CHUA.

promoção de acesso - PPA, em 1999,

Pretende-se conhecer a probabilidade

tendo progredido para o programa

da cirurgia programada do CHUA,

especial de combate às listas de espera

proveniente da lista de inscritos para

cirúrgicas – PECLEC, em 2002. Em 2004,

cirurgia (LIC) do CHUA, ser resolvida nos

A presente opinião insere-se num

o programa sistema integrado de gestão

blocos operatórios públicos das duas

trabalho de investigação, no âmbito das

de inscritos para cirurgia - SIGIC, faz

Unidades Hospitalares Cirúrgicas desta

Ciências Económico - Empresariais, cuja

parte desta reforma, surgindo como

instituição, Faro e Portimão e avaliar

análise estatística se irá apresentar numa

um programa que pretende regular

a significância dos preditores desta

edição futura com os resultados e as

toda a atividade cirúrgica e tem como

probabilidade, em ano de pré-fusão,

conclusões respetivas.

objetivo combater as listas de espera

2012 e anos de pós-fusão (2013-2017).

cirúrgicas e assegurar que ao doente

Pretende-se modelar a atividade cirúrgica

é garantido o tratamento em tempo

programada nos Blocos Cirúrgicos

adequado. Tradicionalmente, apesar do

Públicos do Algarve, provenientes da

reconhecimento generalizado dos custos

LIC do CHUA, em função de variáveis

em termos de saúde de um tempo de

independentes que apresentem

espera excessivo, não havia informação

significância estatística, como a fusão

no setor público versus setor privado. Do
mesmo modo, se pretende aferir se o
tipo de cirurgia, em ambulatório ou
bloco convencional, interfere nesta
probabilidade. O nível de prioridade
atribuída à gravidade da patologia do
doente, acresce às variáveis preditivas
a testar na modelização e ainda o tipo
de produção, caso o profissional seja
remunerado em modo convencional
ou alternativo.

fiável sobre os tempos de espera e
mesmo as dimensões das listas de espera
constituía objeto de forte discussão5.
O SIGIC foi inicialmente testado e
implementado no Algarve e Alentejo,
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Hands on Course
Cirurgia endoscópica Nasossinusal 2020
2º Curso de Cirurgia Endoscópica Nasossinusal
e 1º Curso de Otoendoscopia – Hands on Course

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve, através do Serviço de Otorrinolaringologia, é parceiro científico e
organizador do 2º Curso de Cirurgia Endoscópica Nasossinusal e do 1º Curso de Otoendoscopia – Hands on Course,
duas iniciativas formativas que decorreram nos dias 31 de Janeiro e 2 de Fevereiro no Departamento de Ciências
Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve.
Dirigidos a médicos internos e especialistas de otorrinolaringologia os cursos tiveram como objetivos proporcionar o
aperfeiçoamento das competências nas técnicas nasais endoscópicas, bem como facilitar a aprendizagem efetiva das
técnicas cirúrgicas mais atuais. Durante as ações formativas, todos os participantes tiveram ao seu dispor instrumental
cirúrgico adequado e o acompanhamento de especialistas/monitores no ensino tutorial.
O programa formativo e científico contou com a participação e tutoria de vários especialistas do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve, bem como de outros hospitais nacionais e internacionais.

Estes cursos resultaram na realização da publicação “Anatomia cirúrgica e Endoscópica do Nariz e Base do Crânio, da
autoria do Dr. Cesar Anjo, que se pretende que seja um Manual para a abordagem deste tipo de técnicas.
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