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Ria Formosa, fotografia da autora

É do caos que nasce a luz
Maria Inês Simões

Diz-se que do caos nasce a luz. E eu, começo a ter bons motivos 
para vir a acreditar nisso.

Ao longo da história da Humanidade foram várias as pandemias 
que alteraram o seu percurso, algumas para sempre. 

Recordemo-nos da mais mortífera das pandemias, a Peste Negra, 
que no século XIV dizimou, só na Europa, mais de 50 milhões de 
pessoas. Esta praga, causada por uma bactéria Gram negativa – 
Yersinia pestis – hoje em dia facilmente tratada com antibióticos tão 
comuns como macrólidos ou aminoglicosídios, na altura tinha uma 
mortalidade variável de 30-100% (se não medicada), dependendo 
da sua forma bubónica (ganglionar) ou pneumónica (pulmonar). 
Conhecemos bem as imagens referentes à Peste Negra, de pessoas 
de máscara em forma de bico de pássaro que por um lado protegia 
e por outro permitia que ervas aromáticas e especiarias ocultassem 
o cheiro a cadáver, óculos de protecção e roupas que não deixavam 
qualquer vislumbre de pele. Sempre pensámos que seriam, apenas 
e só, para sempre, caricaturas. 

Em alternativa pensemos na Varíola, identificada pela primeira 
vez na China no Século IV, disseminada com a crescente 
civilização e expansão dos mercados, que chegou a Portugal 
centenas de anos depois através da Rota da Seda. A varíola 
era provocada pelo vírus da varíola e o seu interesse histórico 
prende-se, não só pela duração da pandemia, mas porque a 
ela devemos o aparecimento da primeira vacina. Dito assim 
parece fácil, mas desde a sua identificação até à erradicação, 
passaram-se séculos e, se pensarmos que há registos sobre a 
presença de rash semelhante à varíola em múmias egípcias, esta 
pandemia pode ter persistido por milénios.

A varíola era uma doença com elevada transmissibilidade e 
mortalidade e, por isso, capaz de dizimar aldeias, cidades, impérios. 
Estima-se que a mortalidade rondava os 30% e adivinhe-se, 
não havia tratamento (o aparente eterno problema das doenças 
virais). Surgiu então o primeiro método para controlo da varíola: 
a variolação. Neste processo, pessoas que nunca tinham tido 
varíola, eram expostas a material drenado de pústulas de doentes 
infectados (por inalação ou inoculação em pele do braço). Essas 
pessoas desenvolviam sintomas mais ligeiros (como febre e rash) e 
ganhavam imunidade natural à varíola. Outras, contudo, faleciam. 

No entanto, a taxa de mortalidade era menor na variolação que na 
doença per se.

Em 1796, um medico inglês chamado Edward Jenner percebeu 
que pessoas (na sua maioria ordenhadores de vacas) que tinham 
tido uma variante bovina da varíola, estavam protegidos contra a 
varíola humana. Conhecendo a base da variolação, criou a primeira 
vacina e em 1801 publicou o tratado chamado ‘On the Origins of the 
Vaccione Inoculation’.

Em 1959 a Organização Mundial de Saúde decidiu iniciar um plano 
de vacinação global para irradicação da varíola, mas por várias 
contingências, incluindo ausência de fundos, recursos humanos e 
falhas de compromissos entre países, só 20 anos depois é que a 
varíola foi erradicada.

A maioria de nós, se não todos, não tinha vivido nenhuma pandemia 
até agora. Ouvimos relatos de familiares, mas não a vivemos de 
perto nem sentimos na pele. Falo da gripe espanhola que matou 
cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo entre 1918-19.  

Mas a história serve para isso mesmo, para nos mostrar como 
fomos vivendo ao longo do tempo e ensinar, talvez, a não cometer 
os mesmos erros no futuro. Obriga-nos a olhar para trás e perceber 
o que se sentiu, o que se pensou, o que se disse e o que se fez. 

Hoje, quase no final de 2020, vivemos em plena pandemia (COVID-
19) e atrevo-me a dizer que tenhamos aprendido, talvez com a 
Peste Negra que a protecção individual é a base da segurança para 
se salvarem vidas, com a varíola que os vírus são mais poderosos 
que nós, que nenhum tratamento parece ser eficaz e que a nossa 
única esperança é a vacinação, que se espera, comece a ser em 
massa até ao final do ano. Aguardemos que à semelhança do que 
aconteceu na varíola, não haja qualquer condicionante relacionada 
com falta de fundos, recursos humanos ou discórdia entre países. 
E resta-nos acreditar que assim (e só assim) esteja para breve 
a erradicação da COVID-19 e que daqui a uns tempos este seja 
apenas mais um capítulo a acrescentar na história da medicina, do 
mundo e da Humanidade e que se confirme que depois do caos, 
há-de sempre, sempre vir a luz.
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Lesão do ligamento cruzado anterior em jogadores 
de andebol: uma revisão sistemática
Injury of the anterior cruciate ligamente in handball players:  
a systematic review
Luís Duarte Silva1,2,3, Artur Costa Santos1, Filipe Torres1, José Nóvoa1, Bruno Correia1, Álvaro Botelho1

1.Serviço de ortopedia 2 - Centro Hospitalar Universitário Algarve; 
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³.Espregueira-Mendes Sports Centre, FIFA Medical Centre of Excellence  
  
luisduartesilva.research@gmail.com

Abstract

Background: Handball has a high rate of injuries during 
competition. Injuries of the anterior cruciate ligament, due to their 
severity, are considered as injuries with great relevance for any 
athlete. 

Purpose: The main objective of this systematic review was to 
identify the incidence rate and characteristics of this injury in 
handball players. As a secondary objective, it was intended to 
evaluate the effectiveness of prevention programs in reducing the 
incidence of anterior cruciate ligament injuries. 

Methods: A search was conducted at Pubmed to search for articles 
that reported the incidence of anterior cruciate ligament injuries in 
handball players, as well as to identify articles that evaluated the 
effectiveness of prevention programs of this injury. 

Results: Ten studies met these criteria and were included for 
analysis. Seven studies (15 seasons and a total of 845 teams) 
evaluated the incidence rate of anterior cruciate ligament injuries 
in handball players and showed a low incidence (between 0.5% to 
4% of all injuries), with a higher incidence in females and by non-
contact mechanism. Three studies (161 teams and 2352 athletes) 
evaluated the effectiveness of prevention programs, with only one 
of these studies showing effectiveness in significantly reducing the 
incidence of anterior cruciate ligament injuries.

Conclusion: Anterior cruciate ligament injuries are more frequent 
in female in handball players during the competitive moment 
and without contact situations. The effectiveness of prevention 
programs has yet to be proven.

Resumo

Introdução: O andebol conta com uma taxa elevada de lesões 
em momentos de competição. As lesões do ligamento cruzado 
anterior, devido à sua severidade, estabelecem-se como lesões 
com bastante relevância para qualquer desportista. 

Objetivo: O objetivo principal desta revisão sistemática for 
identificar a taxa de incidência e características desta lesão 
em atletas praticantes de andebol. Como objetivo secundário 
pretendeu-se avaliar a efetividade de programas de prevenção 
na redução da incidência de lesões do ligamento cruzado anterior. 

Metodologia: Foi realizada uma pesquisa na Pubmed com o 
intuito de procurar artigos que reportassem a incidência de lesão 
do ligamento cruzado anterior em atletas de andebol, como 
também identificar artigos que avaliassem a efetividade dos 
programas de prevenção desta lesão. 

Resultados: Dez estudos cumpriram estes critérios e foram 
incluídos para análise. Sete estudos (15 épocas e um total de 845 
equipas) avaliaram a taxa de incidência de lesão do ligamento 
cruzado anterior em atletas de andebol e mostraram uma 
incidência baixa (entre 0,5% a 4% de todas as lesões), com uma 
maior incidência no sexo feminino e por mecanismo de não 
contacto. Três estudos (161 equipas e 2352 atletas) avaliavam a 
efetividade de programas de prevenção, sendo que apenas um 
destes estudos mostrou efetividade em reduzir significativamente 
a incidência de lesões do ligamento cruzado anterior. 

Conclusão: As lesões do ligamento cruzado anterior no andebol 
são mais requentes no sexo feminino durante o momento 
competitivo e sem situações de contacto. A efetividade dos 
programas de prevenção ainda não está comprovada.

ARTIGO DE REVISÃO
REVIEW ARTICLE

Algarve Médico, 2020; 13 (4): 6 - 13

Palavras Chave:
Ligamento cruzado anterior; Andebol; Prevenção de lesões

Keywords: 
Anterior cruciate ligament; Handball; Injury prevention

6



Luis Duarte Silva et al

Introdução

O andebol é um desporto coletivo indoor 
de contato, praticado em 209 federações 
nacionais e por mais de 28 mil clubes e 
27 milhões de jogadores em mais de 128 
mil equipas1. É um desporto caracterizado 
por um contato físico corporal intenso 
que predispõe os atletas a uma elevada 
incidência de lesões. É um desporto 
caraterizado por corrida intermitente com 
mudanças de direção rápidas e situações 
de jogo de um para um, que coordenam 
diversos gestos técnicos como o remate, 
passe e o drible. A epidemiologia das 
lesões de andebol (63.4 lesões por 
1000 atletas/ano) é elevada quando 
comparada com outros desportos, sendo 
que é o desporto com a segunda maior 
taxa de lesões desportivas2. A incidência 
de lesões desportivas no andebol 
não mostra grandes diferenças entre 
o sexo masculino e feminino quando 
comparados os vários seguimentos 
anatómicos. Quando consideradas 
competições de alto nível desportivo 
(campeonato Europeu, campeonato 
Mundial e Jogos Olímpicos), as lesões 
do joelho representam uma média de 
11,5% em atletas do sexo masculino e 
10,5% em atletas do sexo feminino3-7. A 
incidência de lesões é parece ser maior 
em momentos de jogo8,9 comparado 
com momentos de treino, especialmente 

durante momentos ofensivos10-12. Sendo 
um desporto de contato, este tipo de 
lesões representa cerca de 40 a 84% 
de todas as lesões3,13-16. As lesões de 
não contato são menos comuns e 
estão maioritariamente relacionadas 
com lesões do membro inferior que 
envolvem gestos como o salto, aterragem 
e mudanças de direção (Figura 1). No 
entanto, as lesões de não contato estão 
usualmente associadas a lesões mais 
severas (i.e. com uma maior tempo de 
paragem). Sendo a lesão do ligamento 
cruzado anterior uma das principais 
lesões devido ao tempo extenso 
de recuperação e a elevada taxa de 
recidiva17. Figura 2 e 3 exemplificam 
imagens intraoperatórias de artroscopia 
onde está presente uma lesão do 
ligamento cruzado anterior e respetiva 
intervenção cirúrgica. Devido a esta 
elevada relevância da lesão do ligamento 
cruzado anterior, o objetivo principal 
desta revisão sistemática foi identificar a 
taxa de incidência e características desta 
lesão em atletas praticantes de andebol. 
Como objetivo secundário pretendeu-se 
avaliar a efetividade de programas de 
prevenção na redução da incidência de 
lesões do ligamento cruzado anterior.

 

Material e Métodos

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
na base de dados Pubmed no dia 19 de 
Dezembro de 2020 sem restrições de 
tempo ou linguísticas. A estratégia de 
pesquisa incluiu as palavras-chave “anterior 
cruciate ligament”, ACL e handball. Os 
operadores Booleanos [AND e OR] foram 
usados para combinar as palavras-chave 
e o descritor [Tiab] no termo handball 
para restringir a pesquisa a este termo. 
Como critério de inclusão para estudos 
de incidência de lesão do ligamento 
cruzado anterior consideraram-se estudos 
transversais e longitudinais (retrospetivos e 
prospetivos) que analisassem a incidência 
de lesões do ligamento cruzado anterior 
em atletas amadores e/ou profissionais 
de andebol. Foram também incluídos 
estudos longitudinais (de coorte com 
grupo de controlo ou randomizados 
controlados) que analisassem a efetividade 
de programas de prevenção na incidência 
de lesões do ligamento cruzado anterior 
em atletas de andebol. Apenas foram 
considerados estudos para inclusão que 
fossem escritos na língua portuguesa, 
espanhola, francesa e inglesa. Excluíram-se 
todos os estudos de revisão e estudos que 
analisassem atletas de vários desportos, 
mas que não realizavam analise de 
subgrupo para atletas de andebol. Não 
foram excluídos estudos com base na idade 
dos atletas. Adicionalmente foi realizada 
uma pesquisa manual nas listas de 
referências dos estudos incluídos e revisões 
relevantes para o tema para identificar 
outros possíveis artigos relevantes que 
pudessem eventualmente não resultar da 
pesquisa bibliográfica.
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Figura 1. No decurso da prática do andebol esta movimentação que a imagem expressa 
é o mecanismo mais comum de lesão do ligamento cruzado anterior. Verifica-se que o 
joelho se encontra em ligeira flexão, rotação externa e valgo. (Imagem do autor) 

Lesão do ligamento cruzado anterior em jogadores de andebol

Figura 2. Imagem de artroscopia do joelho na qual se pode verificar uma rotura do 
ligamento cruzado anterior, do qual apenas se verifica a presença algumas fibras que ainda 
restam (seta azul) sem significado funcional. Esta rotura entre a tíbia (seta verde) e o fêmur 
(seta laranja), é aferida intrarticularmente com instrumento cirúrgico na artroscopia (vertente 
esquerda da imagem), no caso utilizando uma ponteira de Shaver. (Imagem do autor) 

Figura 3. Iimagem de artroscopia do joelho na qual se pode verificar o posicionamento 
da plastia do ligamento cruzado anterior com isquiotibiais (seta azul) no seu trajeto 
entre a tíbia (seta verde) e o fêmur (seta laranja). (Imagem do autor). 

8
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Resultados

A pesquisa bibliográfica resultou em 
101 títulos e resumos e a pesquisa 
complementar resultou em 8 novos 
estudos não identificados na base de 
dados. Após a leituras dos títulos e 
resumos foram selecionados 23 artigos 
para ler na íntegra e aplicar os critérios de 
elegibilidade. Dez estudos cumpriram os 
critérios de elegibilidade e foram incluídos 
nesta revisão. A Figura 2 mostra o 
fluxograma de PRISMA com os resultados 
da pesquisa e o processo de elegibilidade 
dos estudos.

Sete estudos reportavam a incidência 
de lesões compreendiam um total de 15 
épocas e um total de 845 equipas (Tabela 
1). Quatro estudos estudaram a incidência 
de lesões em geral no andebol fornecendo 
dados para o ligamento cruzado anterior, 
e outros três estudos focaram apenas em 
lesões deste ligamento. A taxa de lesão 
do ligamento cruzado anterior foi de 0% a 
3% de todas as lesões (n=13). Nos estudos 
específicos de lesão do ligamento cruzado 

anterior, foi registado um total de 128 
lesões do ligamento cruzado anterior. 
Separando por sexo, 38 ocorreram em 
atletas do sexo masculino e 90 em atletas 
do sexo feminino (sendo que um dos 
estudos era apenas em atletas femininas, 
reportando um total de 13 lesões do 
ligamento cruzado anterior).

Quadro I – Fluxograma de PRISMA.
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Lesão do ligamento cruzado anterior em jogadores de andebol

Quadro II – Características dos estudos sobre incidência de lesões do ligamento cruzado anterior 
Legenda: RR = risco relativo; 
* Calculado com base em percentagens
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Luis Duarte Silva et al

Quadro III – Características dos estudos sobre prevenção de lesões do ligamento cruzado anterior 
Legenda: OR = odds ratio;

Dois destes estudos reportaram o 
mecanismo e momento da lesão, sendo 
que a maioria das lesões ocorreu pelo 
mecanismo de não contacto (75% a 89%) 
e durante momentos competitivos de 
jogo (75% a 86%). Os dois estudos que 
incluíram ambos atletas do sexo masculino 

e feminino mostraram um maior risco de 
lesão do ligamento cruzado anterior em 
atletas do sexo feminino. 

Três estudos analisaram a efetividade de 
um programa de prevenção de lesões e 
reportaram a incidência para o ligamento 
cruzado anterior (Tabela 2). Foram incluídas 
161 equipas e 2352 atletas (n=1195 no 
grupo de controlo e n=1157 no grupo de 
intervenção). Foram registadas um total de 
75 lesões do ligamento cruzado anterior 
(2% a 4% de todas as lesões), 43 no grupo 
de controlo e 35 no grupo de intervenção. 
Um estudo demonstrou uma redução 
estatisticamente significativa na redução 
das lesões do ligamento cruzado anterior 
no grupo de intervenção, e os outros 
dois estudos não mostraram diferenças 
estatisticamente significativas.

Discussão 

A incidência de lesão do ligamento 
cruzado anterior em atletas de andebol 
é baixa (entre 0,5% a 4% de todas as 
lesões). Embora seja reportado na 
literatura que a incidência de lesões no 
andebol é semelhante entre sexos, as 
lesões do ligamento cruzado anterior 
são claramente mais frequentes no 
sexo feminino. Apesar das lesões em 
jogadores de andebol ocorrer mais 
frequentemente por mecanismo de 
contacto, tal como sugerido na literatura, 
a lesão do ligamento cruzado anterior 
ocorre maioritariamente por mecanismo 
de não contacto e com mais frequência 
em momentos de competição desportiva. 

A lesão do ligamento cruzado 
anterior apresenta uma severidade 
considerável devido ao demorado 
tempo de recuperação e à elevada 
taxa de reincidência (21% para os 
atletas jovens com menos que 25 
anos e que retomam a praticar 
desporto, independentemente do 
desporto praticado)17. De facto, Bon 
et al.22 entrevistaram 51 atletas de 
andebol de competição e cerca de um 
quarto destes afirmam que a lesão 
pior que tiveram na carreira foi a 
lesão do ligamento cruzado anterior. 
Neste sentido, torna-se de extrema 
relevância aplicar medidas preventivas 
para reduzir o risco de lesão deste 
ligamento. As medidas preventivas 
compreendem usualmente programas 
de prevenção baseados em exercício 
neuromuscular para prevenir lesões do 
membro inferior.  
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Lesão do ligamento cruzado anterior em jogadores de andebol

Conclusão

As lesões do ligamento cruzado anterior são pouco frequentes 
no andebol e a sua incidência é maior no sexo feminino e 
em momentos de jogo, sendo que o mecanismo de lesão é 
maioritariamente de não contacto. A evidencia científica não 
é concordante relativamente à efetividade dos programas de 
prevenção na redução de lesões do ligamento cruzado anterior.

Quando avaliado a efetividade destes 
programas neuromusculares na 
incidência de lesões do ligamento 
cruzado anterior, apenas um estudo 
mostrou uma redução significativa, 
sendo que os outros dois estudos não 
mostraram uma redução significativa 
da aplicação dos programas de 
prevenção quando comparados com 
grupos de controlo. 

Uma das principais limitações desta 
revisão prende-se com o facto de a 
maioria dos estudos não subagrupar 
a incidência das lesões do ligamento 
cruzado anterior entre todas as lesões 
reportadas, o que levou à exclusão de 
vários estudos potencialmente incluíveis. 

Estudos futuros devem ter em conta que 
devem reportar a incidência de lesão 
do membro inferior separadas por tipo 
de estrutura lesionada. Para além disso, 
existe necessidade de novos estudos 
que avaliem a implementação de novas 
e mais eficazes estratégias de prevenção 
do ligamento cruzado anterior em 
atletas de andebol.
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Abstract

On March 2, 2020 Portugal registered its first case of infection 
by SARS-CoV-2. The first case in the Algarve was registered six 
days later. The course of the pandemic in this region, although 
with fewer cases compared to the rest of the country, mobilized 
several health professionals who daily monitored the evolution of 
the disease and acquired experience and skills that allowed them 
to promote better care for future patients with COVID -19. In 
this article, the authors aim to bring together and comment on a 
selection of radiological examinations of patients with laboratory-
confirmed SARS-CoV-2 infection, admitted to the Centro 
Hospitalar e Universitário de Algarve, at the Portimão Hospital 
Unit, from March to May 2020. In this first phase of the pandemic, 
as hospital care was promoted to COVID-19 patients, knowledge 
about the pathology in concrete took its first steps and, naturally, 
this work reflects this reality.

Resumo

A 2 de Março de 2020 Portugal registou o seu primeiro caso de 
infeção por SARS-CoV-2. O primeiro caso no Algarve foi registado 
seis dias depois. O decurso da pandemia nesta região, embora 
com menor número de casos relativamente ao resto do país, 
mobilizou vários profissionais de saúde que acompanharam 
diariamente a evolução da doença e adquiriram experiência e 
competências que lhes permitiram promover melhores cuidados 
para os futuros doentes com COVID-19. Neste artigo, os autores 
têm como objetivo reunir e comentar uma seleção de exames 
radiológicos de doentes com infeção a SARS-CoV-2 confirmada 
laboratorialmente, internados no Centro Hospitalar e Universitário 
de Algarve, na Unidade Hospitalar de Portimão, durante o período 
de Março a Maio de 2020. Nesta primeira fase da pandemia, à 
medida que se promovia a assistência hospitalar aos doentes 
COVID-19, o conhecimento acerca da patologia em concreto 
dava os seus primeiros passos e, naturalmente, que este trabalho 
reflete esta realidade.
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Introdução

Em Dezembro de 2019, na cidade de 
Wuhan, foram relatados os primeiros 
casos de coronavirus disease 2019  
(COVID-19) causada por um vírus de 
RNA – severe acute respiratory syndrome 
coronavírus 2 (SARS-CoV-2).1 A 11 de 
Março de 2020 a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) declarou esta doença 
como pandemia, na altura com 118.319 
casos confirmados em todo o mundo.2    
A 2 de Março de 2020, Portugal registou 
o seu primeiro caso de infeção por 
SARS-CoV-2. O primeiro caso no Algarve 
foi registado a 8 de Março, no concelho 

de Portimão. O decurso da pandemia 
nesta região, embora com menor número 
de casos relativamente ao resto do país, 
mobilizou vários profissionais de saúde que 
acompanharam diariamente a evolução 
da doença e adquiriram experiência 
e competências que lhes permitiram 
promover melhores cuidados para os 
futuros doentes com COVID-19.

A febre é o sintoma mais comum 
seguido pela tosse seca, dispneia, 
fadiga e cefaleias.3,4 A confirmação do 
diagnóstico é laboratorial, por reverse 
transcription polymerase chain reaction 
(RT-PCR).4 Com o aumento dos casos de 
infeção em todo o mundo, os exames 
de imagem têm vindo a mostrar-se cada 

vez mais importantes no diagnóstico e 
seguimento desta doença. A Tomografia 
Computorizada (TC) de tórax é mais 
sensível quando comparada com a 
radiografia.5 O padrão mais comum 
encontrado na TC são as opacidades 
em vidro despolido, com preferência 
pelos lobos pulmonares inferiores, 
maioritariamente nas regiões periféricas.4,6

Apesar de útil no diagnóstico e 
seguimento destes doentes, a TC 
apresenta desvantagens, por estar 
associada a maior risco de contaminação 
do ambiente ao mobilizar mais 
profissionais e contaminando circuitos 
hospitalares, e obrigando a um aumento 
do tempo entre exames devido à 
necessária descontaminação.5 Neste 
sentido, alguns hospitais internacionais 
têm dado relevância à utilização da 
radiografia de tórax, por ser um exame de 
baixo custo e transportável até ao doente.5 
A respetiva sensibilidade e especificidade 
ainda não são totalmente conhecidas. 
Contudo, vários estudos compararam e 
analisaram radiografias de doentes com 
COVID-19, tendo sido definidos padrões 
com maior associação à doença.7 

O padrão mais comumente relatado é o 
de opacidades bilaterais e multifocais, 

de distribuição predominantemente 
periférica e com preferência para os 
lobos inferiores.7 Outras manifestações 
menos frequentes incluem derrame 
pleural, pneumotórax, consolidação 
unilateral ou padrão reticular.8 Doentes 
em estádios iniciais da doença podem 
apresentar radiografia torácica normal, 
apenas desenvolvendo manifestações 
imagiológicas com o decorrer e 
agravamento da doença.7,8

Recentemente foi publicada no Journal 
of Thoracic Imaging uma proposta de 
modelo classificativo das alterações 
radiológicas da Covid-19.7 Foram assim 
definidos quatro grupos:

1. Typical appearance: Opacidades 
bilaterais, multifocais e periféricas, 
de morfologia arredondada e com 
predomínio nos lobos inferiores;

2. Indeterminate appearance: Ausência 
dos achados típicos e alterações 
unilaterais, centrais ou com 
predomínio nos lobos superiores;

3. Atypical appearance: Pneumotórax, 
derrame pleural, consolidação lobar, 
massa ou nódulos solitários do 
pulmão, nódulos difusos e pequenos 
ou cavitações;
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Casos Clínicos

Foram analisados 6 doentes, sendo 3 do sexo feminino e 3 do sexo masculino.

Caso I 
Mulher de 89 anos, deu entrada no SU 
ao 4º dia de sintomas com imagem 
de opacidades periféricas bilaterais 
e multifocais. Inicialmente com uma 
localização predominantemente nos 
lobos inferiores (1A), sendo que ao 6º 

dia, houve progressão dos achados 
radiográficos para quase a totalidade da 
periferia pulmonar bilateralmente (1B). 
Ao 8º dia, verificaram-se opacidades 
generalizadas de praticamente toda a 
extensão dos campos pulmonares (1C). Ao 
22º dia evidencia-se o início da resolução 

das opacidades (1D), sendo evidente a 
melhoria ao 39º dia (1E), momento da alta 
clínica. A radiografia do tórax realizada 
em ambulatório após 4 meses da doença 
mostrou resolução completa das imagens 
previamente descritas (1F). 

A B C

D E F

4. Negative for pneumonia: Ausência de 
opacidades pulmonares.

Neste artigo, os autores têm como 
objetivo reunir e comentar uma seleção 
de exames radiológicos de doentes 
com infeção a SARS-CoV-2 confirmada 
laboratorialmente, internados no Centro 
Hospitalar e Universitário do Algarve, na 
Unidade Hospitalar de Portimão, durante 
o período de Março a Maio de 2020. 

Material e Métodos

A Unidade Hospitalar de Portimão, 
que pertence ao Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve, abriu a Unidade 
COVID-A para internamento de doentes 
com suspeita de infeção pelo SARS-CoV2 
e, a 14 de Março de 2020, foi internado 
o primeiro doente positivo nessa 
enfermaria. Posteriormente foi activada 
uma segunda unidade de internamento 
– COVID-B, dado o aumento crescente 
de casos, perfazendo um total de 

20 camas. Realizámos uma análise 
retrospetiva e descritiva dos exames 
radiográficos realizados a 6 doentes 
com COVID-19, admitidos nesta Unidade 
Hospitalar durante a primeira vaga da 
pandemia, de Março de 2020 a Maio de 
2020. Os doentes foram identificados 
através da base de dados criada para o 
internamento COVID-19, realizando-se 
uma recolha de dados clínicos e 
imagiológicos, garantindo o anonimato 
de todos os doentes incluídos. 
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Figura 1. Evolução radiológica prolongada mas favorável, de uma mulher de 89 anos com COVID-19



Caso II 
Mulher de 88 anos, internada ao 4º dia 
de sintomas, apresentando opacidades 
bilaterais e periféricas (2A), que foram 

agravando em consonância com o 
agravamento do estado clínico. Ao 7º 
dia apresentavam uma maior dispersão 
(2B). Ao 9º dia de internamento, com 

toda a extensão dos campos pulmonares 
obliterada por opacificações (2C), 
a doente faleceu por insuficiência 
respiratória (ARDS). 

Caso III 
Homem de 51 anos, que deu entrada 
no hospital ao 5º dia de sintomas, com 
presença de padrão reticular associado 
a opacidades periféricas bilaterais, com 

predomínio nas bases (3A). Ao 8º dia 
de doença as opacidades bilaterais e 
multifocais eram mais evidentes (3B). 
Com a melhoria clínica e à data da alta 
(dia 13 de sintomas), verificou-se melhoria 

da imagem com resolução quase 
completa dos achados previamente 
descritos (3C).

A B C

A B C
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Figura 2. Evolução rapidamente desfavorável de pneumonia bilateral a SARS-CoV-2

Figura 3. Evolução favorável de pneumonia a COVD-19, em homem de 51 anos, com padrão radiológico inicial atípico



Caso IV 
Homem de 65 anos com imagem inicial 
ao 7º dia de sintomas sem alterações 
sugestivas de doença COVID-19 (5A), 

contudo com agravamento do quadro 
clínico ao 12º dia e necessidade de 
transferência para cuidados intensivos, 
evidenciando opacidades bilaterais 

dispersas bilateralmente, mas sem 
predomínio das regiões inferiores dos 
campos pulmonares (5B).

Caso V 
Homem de 68 anos, recorreu ao SU 
ao 3º dia de sintomas com radiografia 
inicial revelando apenas discretas 
hipodensidades bi-basais (5A) pouco 
típicas da doença, com agravamento 
para hipodensidade bilaterais de 
predomínio inferior, mais características 
de infeção COVID-19 – radiografia 

do 5º dia de sintomas (5B). Ao 8º dia, 
apesar de melhoria radiológica (5C), 
houve agravamento da insuficiência 
respiratória, tendo o doente sido 
transferido para a Unidade de Cuidados 
Intensivos (UCI), onde realizou TC-Tórax 
com hipodensidade bilaterais periféricas 
em vidro despolido (5D), bastante 
características da infeção pulmonar 

por SARS-CoV-2. O doente teve uma 
evolução complexa da doença após início 
da Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), 
como evidenciado pelas radiografias 
do dia 32 (5E) e dia 35 (5F) – dia da 
traqueostomia – com hipodensidades 
periféricas de predomínio inferior e 
padrão reticular no restante campo 
pulmonar bilateralmente.

A B

A B C

D E F
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Figura 4. Radiografia inicial insuspeita e posteriormente muito característica de pneumonia a COVID-19 em homem de 65 anos, então transferido para cuidados intensivos

Figura 5. Padrões radiológicos de infecção a SARS-CoV-2, em doente com radiografia inicial atípica e posterior evolução flutuante dos achados imagiológicos; imagem de TC torácica 
muito característica
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Caso VI 
Mulher de 60 anos, internada ao 4º dia 
de sintomas com imagem radiográfica 

com frustres opacidades bilaterais, 
multifocais de predomínio periférico (6A) 
concordante com imagem da TC-Tórax 

com as mesmas áreas em vidro despolido 
(6B). Teve alta ao 7º dia de doença, com 
melhoria imagiológica evidente (6C). 

Discussão e Conclusão

A infecção COVID-19 é uma patologia 
recente, com fisiopatologia ainda muito 
pouco compreendida e com fraca evidência 
científica relativamente a muitos aspectos 
da sua abordagem, como o diagnóstico 
e o tratamento. Nesta série de casos, 
os autores quiseram demonstrar a 
variabilidade interpessoal em termos de 
apresentação radiológica, destacando a 
dificuldade do diagnóstico imagiológico 
nos primeiros dias de apresentação da 
doença, com achados pouco exuberantes 
e por vezes atípicos. Para o correcto 
diagnóstico e posteriores medidas de 
isolamento adequadas, é necessário um 
elevado índice de suspeição, conjugando 
os dados epidemiológicos, da história 
clínica, do exame objectivo, dos parâmetros 
laboratoriais e dos achados imagiológicos.
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Figura 6. Imagiologia de infecção SARS-CoV-2 com alterações na radiografia atípicas e resolução rápida, mas com padrão tomográfico típico da doença
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A volvo is a clinical entity in which the intestine rotates on its axis, 
causing partial or complete obstruction, with varying degrees 
of vascular distress. The sigmoid is the main site of volvo, less 
common places are cecum, transverse, terminal ileum and even 
the stomach, with volvo of the small intestine corresponding to less 
than 5% of all intestinal obstructions. The presence of synchronous 
small intestine and transverse colon is very rare, with rare cases 
in the literature. The synchronous volvo, besides being rare, is 
more characteristic of the distal ions and sigmoid or blind loop. 
The images correspond to the case of a 89-year-old male patient 
who went to the SU for abdominal pain. With surgical history of 
bilateral inguinal hernioplasty and lapa- rotomy with bridle lysis, 
by slender volvo over bridle. He performed an abdominal-pelvic CT 
scan where there was “torsion involving the mesenteric vessels” in 
a condition of intestinal occlusion with peritoneal irritation, which 
was why he was proposed for surgery. Intraoperatively there was a 
synchronous volvo of the jejuno-ileal transition and the transverse 
colon. The images show two axial CT scans where the presence of 
a whirlpool sign can be objectified, as well as the intraoperative 
findings with the two intestinal segments that underwent volvulus. 

Um volvo é uma entidade clínica na qual o intestino sofre rotação 
sobre o seu eixo, ocasionando obstrução parcial ou completa, 
com grau variável de sofrimento vascular. O sigmóide é a principal 
sede de volvo, locais menos comuns são cego, transverso, íleo 
terminal e o estômago, sendo que o volvo do intestino delgado 
corresponde a menos de 5% de todas as obstruções intestinais. 
A presença de volvo síncrono de intestino delgado e cólon 
transverso é muito rara, encontrando-se na literatura raros casos. 
O volvo síncrono é mais característico no íleon distal e ansa 
sigmóidea ou cego. As imagens correspondem ao caso de um 
doente com 89 anos, sexo masculino que se dirigiu ao SU por 
dor abdominal. Com antecedentes cirúrgicos de hernioplastia 
inguinal bilateral e laparotomia com lise de brida, por volvo de 
delgado sobre brida. Fez TC abdomino-pélvica onde se verificou 
“torção envolvendo os vasos mesentéricos” em quadro de oclusão 
intestinal com sinais de irritação peritoneal, pelo que foi proposto 
para cirurgia. Intra-operatóriamente verificou-se volvo síncrono 
da transição jejuno-ileal e do colon transverso. Nas imagens 
apresentam-se dois cortes axiais de TC onde se pode objectivar a 
presença de sinal de redemoinho (“Whirlpool sign”), bem como os 
achados intra-operatórios com os dois segmentos intestinais que 
sofreram volvolação. 

IMAGENS EM MEDICINA
IMAGES IN MEDICINE

Algarve Médico, 2020; 13 (4): 20 – 21
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A 74-year-old male was referred to the gastroenterology 
department for upper abdominal pain, weight loss, coluria and 
acholia. Seric laboratory studies revealed a cholestatic pattern: 
alkaline phosphatase, 804 U/L; gamma glutamyl transferase, 865 
U/L; direct bilirubin, 2,08 mg/dL. 

Cholangiopancreatography by means of magnetic resonance 
was performed and depicted significant intra- and extrahepatic 
biliary dilatation as well as dilation of the full extent of the main 
pancreatic duct along with several secondary ducts. The most 
remarkable finding, here shown in a coronal T2-weighted image, 
was a large fistula (star) between the common bile duct (blue 
arrowhead) and the main pancreatic duct (red arrowhead). Note 
the usual appearance of the ampulla of Vater (circle). 

Pancreatic intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMNs) 
are common mucin-producing pancreatic lesions, diagnosed 
more and more frequently due to the widespread use of imaging 
studies.1 Even though the majority of IPMNs are benign and 
uncomplicated tumors, they can complicate with fistulization into 
adjacent organs, usually into the duodenum.2,3 Although rare, this 
fistulization is even rarer with other cystic pancreatic tumors, thus 
narrowing the differential diagnoses.

In the present case, an IPMN fistulized into the common bile duct, 
causing biliary obstruction, as the highly viscous nature of mucin 
prevents the normal biliary flow.

Um homem de 74 anos foi referenciado à consulta externa de 
Gastrenterologia por dor abdominal nos quadrantes superiores, 
perda ponderal, colúria e acolia. A avaliação laboratorial 
revelou um padrão colestático: fosfatase alcalina 804 U/L, gama 
glutamiltransferase 865 U/L, bilirrubina direta 2,08 mg/dL.

Foi realizada colangiopancreatografia por ressonância magnética, 
que demonstrou significativa dilatação das vias biliares intra 
e extra-hepáticas, bem como de toda a extensão do canal 
pancreático principal e de vários ductos secundários. O achado 
mais notável, aqui mostrado numa imagem coronal ponderada 
em T2, foi uma extensa comunicação (asterisco) entre o canal 
colédoco (cabeça de seta azul) e o canal pancreático principal 
(cabeça de seta vermelha). Note-se a normal morfologia da 
ampola de Vater (círculo).

As neoplasias mucinosas papilares intraductais (IPMNs) do 
pâncreas são lesões quísticas comuns, produtoras de mucina, 
diagnosticadas cada vez mais frequentemente devido ao uso 
generalizado dos estudos de imagem.1 Ainda que a maioria dos 
IPMNs seja de natureza benigna e sem complicações associadas, 
alguns podem complicar com fistulização para órgãos adjacentes, 
habitualmente para o duodeno.2,3 Apesar de rara, a presença de 
fistulização é ainda menos frequente noutros tumores quísticos 
do pâncreas, o que ajuda no diagnóstico diferencial.

No presente caso ocorreu fistulização de um IPMN para o canal 
colédoco, resultando num quadro clínico de icterícia obstrutiva, 
explicado pela natureza altamente viscosa da mucina que impede 
o normal fluxo biliar.
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Resumo

O Streptococcus suis (S. suis) é uma bactéria Gram positiva 
zoonótica que tem como principal reservatório os suínos. O  
serotipo 2 (SS2) é considerado o mais virulento e com maior 
taxa de infeção em humanos, sendo responsável por causar 
infeções potencialmente fatais como meningite, espondilodiscite, 
endocardite ou sépsis. O início precoce da administração 
de antibiótico é a base do tratamento. A hipoacusia é uma 
complicação frequente da meningite a S. suis. Homem de 46 
anos, sem antecedentes pessoais de relevo é trazido ao Serviço 
de Urgência (SU) por tremores, vómitos e fraqueza generalizada 
com 2 dias de evolução seguindo-se quadro de prostração. 
Dois dias antes do início dos sintomas manuseou carne de 
javali não cozinhada sem uso de equipamento de proteção. 
Ao exame objetivo de salientar febre, taquipneia e sinais de 
esforço respiratório. Analiticamente com leucocitose (22.700/mL), 
predomínio de neutrófilos (94%), trombocitopenia (71.000/mL) 
e proteína C reativa (PCR) de 366mg/L. As hemoculturas foram 
positivas para S. suis. Iniciou-se empiricamente ceftriaxona em 
dose meníngea (2g de 12/12h). Ao segundo dia de internamento 
o doente desenvolveu quadro de perda auditiva e acufenos, que 
se assumiu tratar de uma complicação decorrente da meningite a 
S. suis, pelo que fez ciclo de 4 dias de dexametasona 0.4mg/kg de 
12/12h. O S. suis é um dos patogénicos zoonóticos mais comuns a 
causar meningite. A infeção em humanos é usualmente associada 
à exposição ocupacional a carne de suínos contaminados. O 
mecanismo pelo qual a meningite a S. suis contribui para o 
desenvolvimento de hipoacusia neurossensorial ainda não é 
completamente conhecido. A dexametasona está associada à 
diminuição da perda auditiva e de outras sequelas neurológicas 
potencialmente causadas pela meningite.  

Abstract

Streptococcus suis (S. suis) is a gram-positive zoonotic bacteria 
whose main reservoir is the pig. Serotype 2 (SS2) is considered the 
most virulent and has the highest infection rate in humans, being 
responsible for potentially fatal infections such as meningitis, 
spondylodiscitis, endocarditis or sepsis. Hearing loss is a frequent 
complication of meningitis to S. suis. 

A 46-year-old man is brought to the Emergency Department 
(ED) with a 2-day history of tremors, vomiting and generalized 
weakness, followed by prostration. Two days before the onset 
of symptoms he handled uncooked boar meat without the use 
of protective equipment. On physical examination he had fever, 
tachypnea and signs of respiratory effort. Laboratory evaluation 
showed leukocytosis, neutrophilia, thrombocytopenia and 
elevation of C-reactive protein (CRP). Blood cultures were positive 
for S. suis. Empiric Ceftriaxone was started in a meningeal dose. 
On the second day of hospitalization, the patient developed 
hearing loss and tinnitus, which was assumed to be a complication 
resulting from meningitis to S. suis, so a 4-day course of 
Dexamethasone 0.4mg/kg at 12/12h was initiated. 

S. suis is one of the most common zoonotic pathogens to cause 
meningitis. Infection in humans is usually associated with 
occupational exposure to contaminated pig meat. The mechanism 
by which S. suis meningitis contributes to the development 
of sensorineural hearing loss is not yet fully understood. 
Dexamethasone is associated with a decrease in hearing loss and 
other neurological sequelae potentially caused by meningitis.
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Introdução

O Streptococcus suis (S. suis) é uma bactéria Gram positiva zoonótica 
que tem como principal reservatório os suínos.1,2 Esta bactéria 
contém cerca de 35 serotipos que, com base no grau de virulência, 
são classificados em “altamente patogénicos”, “pouco patogénicos” 
ou “não patogénicos”.3 O serotipo 2 (SS2) é considerado o mais 
virulento e com maior taxa de infeção em humanos.1,3 

A transmissão da bactéria para o humano ocorre através do 
contacto pele a pele com suínos, ou por via oral. Os principais 
fatores de risco para a transmissão incluem a exposição 
ocupacional (trabalho em matadouros, talhos e agricultura), 
consumo de álcool, e consumo de carne de suínos mal cozinhada.4 

Nos humanos o S. suis é responsável por causar infeções 
potencialmente fatais como meningite, espondilodiscite, 
endocardite ou sépsis.5 O tempo médio de incubação varia de 
3 horas a 14 dias e a manifestação mais comum é a meningite, 
seguida pela sépsis.2,5-7 

As manifestações clínicas da meningite a S. suis são semelhantes 
à meningite por outros agentes etiológicos.4 Os sintomas 
caracterizam-se por cefaleias intensas, febre alta, rigidez da 
nuca, vómitos e alteração do estado de consciência.4,5 Alguns 
doentes podem manifestar alterações cutâneas como petéquias, 
púrpura ou equimoses.5

Uma das complicações mais comuns da meningite a S. suis 
é a hipoacusia, acometendo cerca de metade dos doentes e 
podendo surgir como sintoma inicial ou alguns dias depois 
da instalação da doença. A hipoacusia é geralmente neuro-
sensorial, bilateral, grave e para altas frequências.8,9 Inicialmente 
pensava-se que a hipoacusia se devia ao envolvimento dos 
nervos auditivos, mas estudos reportaram uma infeção direta 
da cóclea.10 Em muitos casos a surdez sequelar a esta infeção 
pode fazer-se acompanhar por acufenos ou envolvimento do 
aparelho vestibular, resultando em alterações no equilíbrio.8,9 A 
perda auditiva pode permanecer permanente, mesmo após o 
tratamento eficaz da meningite.4

Introduction

Streptococcus suis (S. suis) is a gram-positive zoonotic bacteria 
whose main reservoir is is the pig.1,2 There are 35 known serotypes 
which, based on the degree of virulence, are classified as “highly 
pathogenic”, “intermediately pathogenic” or “non-pathogenic”.3 
Serotype 2 (SS2) is considered the most virulent and has the highest 
infection rate in humans.1,3 

The transmission of bacteria to humans occurs through skin-to-skin 
contact with pigs or through the oral route. The main risk factors for 
transmission include occupational exposure (slaughterhouse workers, 
butchers and agriculture), consumption of alcohol, and consumption 
of undercooked pork.4 

In humans, S. suis is responsible for causing potentially fatal 
infections such as meningitis, spondylodiscitis, endocarditis or 
sepsis.5 The incubation period varies from 3 hours to 14 days and the 
most common manifestation is meningitis, followed by sepsis.2, 5-7 
The clinical manifestations of meningitis caused by S. suis are similar 
to meningitis by other etiologic agents.4 Symptoms are characterized 
by severe headache, high fever, neck stiff, vomiting and impaired 
consciousness.4,5 Some patients may experience skin changes such as 
petechiae, purpura or ecchymosis.5

One of the most common complications of meningitis caused by S. 
suis is hearing loss, affecting about half of the patients, appearing 
as an initial symptom or a few days after the onset of the disease. 
Hearing loss is generally sensorineural, bilateral, severe and for high 
frequencies.8,9 Initially, it was thought that hearing loss was due to the 
involvement of auditory nerves, but studies have reported a direct 
infection of the cochlea.10 In many cases, this complication can be 
accompanied by tinnitus or involvement of the vestibular apparatus, 
resulting in alterations in balance.8,9 Hearing loss can remain 
permanent, even after effective treatment of meningitis.4 
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O início precoce da administração de antibiótico é a base 
do tratamento.8 Na maioria dos casos, o S. suis, mostrou-se 
sensível à Penicilina, Cefalosporinas e Aminoglicosídeos e 
com altas taxas de resistência a Tetraciclinas e Macrólidos.4,8 A 
duração do tratamento varia de cordo com as complicações 
associadas à infeção podendo ir de 7 a 42 dias.4 Atualmente o 
tratamento recomendado consiste em Ceftriaxona 2 gramas de 
12 em 12 horas durante pelo menos 10 dias.4,8 A associação de 
corticóide em doentes com envolvimento auditivo inicialmente 
era controversa, mas vários estudos reportaram que em casos 
de hipoacusia grave, a Dexametasona na dose de 0.4 mg/kg 
duas vezes por dia durante 4 dias pode diminuir a gravidade da 
hipoacusia e melhorar a qualidade de vida dos doentes.5

Caso clínico

Homem de 46 anos, caucasiano, trabalhador rural e 
independente nas atividades de vida diárias. Fumador de 1 
maço/dia, sem outros antecedentes de relevo. Trazido ao Serviço 
de Urgência (SU) por tremores, vómitos e fraqueza generalizada 
com 2 dias de evolução seguindo-se quadro de prostração. 
Dois dias antes do início dos sintomas tinha estado a manusear 
carne de javali não cozinhada sem uso de equipamento de 
proteção. Ao exame objetivo encontrava-se com Glasgow de 
11/15, febril (38.7ºC), taquipneico, com tiragem intercostal, e 
com necessidade de aporte suplementar de oxigénio a 2litros 
por óculos nasais para manter saturação periférica em 93%. Sem 
sinais meníngeos (Kernig e Brudzinsky) ou rigidez da nuca. 

Analiticamente com leucocitose (22.700/mL), predomínio de 
neutrófilos (94%), trombocitopenia (71.000/mL) e proteína C 
reativa (PCR) de 366mg/L. As hemoculturas foram positivas para 
S. suis. A Tomografia Computorizada (TC) do crânio mostrou 
discretas hiperdensidades espontâneas arredondadas de 
possível natureza hemorrágica nos gyrus frontais bilateralmente 
e na Ressonância Magnética (RM) foi visível uma área focal de 
marcado hipossinal em T2 FFE e discreto hipersinal em T1 no 
sulco central direito a sugerir um componente hemorrágico 
recente. A punção lombar apenas foi realizada ao terceiro 
dia de antibiótico portanto a microbiologia do liquido 
cefalorraquidiano (LCR) veio negativa, contudo apresentava 
aumento das proteínas totais, aumento dos polimorfonucleados 
e diminuição da glicose. 
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The early start of antibiotic administration is the foundation of 
treatment.8 In most cases, S. suis was shown to be sensitive to 
Penicillin, Cephalosporins and Aminoglycosides and with high rates 
of resistance to Tetracyclines and Macrolides.4,8 The duration of 
treatment varies depending on the complications associated with the 
infection, ranging from 7 to 42 days.4 Currently, the recommended 
treatment consists of Ceftriaxone 2 grams every 12 hours for at least 
10 days.5,8 The association of corticosteroids in patients with auditory 
involvement was initially controversial, but several studies had 
reported that in cases of severe hearing loss, Dexamethasone at a 
dose of 0.4 mg/kg twice daily for 4 days can decrease the severity of 
this complication and improve the quality of life of patients.5 

Case presentation

A 46-year-old caucasian man, rural worker and independent in daily 
life activities, smoker of 1 pack/day, without other relevant past 
medical history, was brought to the Emergency Department (ED) 
with a 2-day history of tremors, vomiting and generalized weakness, 
followed by prostration. Two days before the onset of symptoms 
he had been handling uncooked boar meat without the use of 
protective equipment. On physical examination he had a Glasgow of 
11/15, fever (38.7ºC), tachypnea, with chest in-drawing, and needing 
supplementary oxygen supply of 2 liters through nasal cannula to 
maintain peripheral saturation at 93%. Without meningeal signs 
(Kernig and Brudzinsky) or neck stiffness. 

Laboratory evaluation showed leukocytosis (22,700/mL), neutrophilia 
(94%), thrombocytopenia (71,000 / mL) and elevated C-reactive 
protein (366mg/L). Blood cultures were positive for S. suis. A 
Computed Tomography (CT) of the skull showed discrete rounded 
spontaneous hyperdensities of possible hemorrhagic nature in the 
frontal gyrus bilaterally and Magnetic Resonance imaging (MRI) a 
focal area of marked hyposignal in T2 FFE and discrete hypersignal 
in T1 was visible in the right central sulcus, suggesting a recent 
hemorrhagic component. The lumbar puncture was only performed 
on the third day of antibiotics, so the cerebrospinal fluid (CSF) 
microbiology was negative, however it showed an increase in total 
proteins, an increase in polymorphonucleate and low glucose. 
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Iniciou-se empiricamente ceftriaxona em dose meníngea (2g de 
12/12h) e doxiciclina (uma vez que ainda não havia isolamento 
do agente etiológico). Ao segundo dia de internamento o 
doente desenvolveu quadro de perda auditiva e acufenos, que 
se assumiu tratar de uma complicação decorrente da meningite 
a S. suis, pelo que fez ciclo de 4 dias de dexametasona 0.4mg/kg 
de 12/12h.  As cefaleias melhoraram ao longo do internamento 
e manteve-se sempre apirético. Repetiu hemoculturas ao sexto 
dia de internamento que tiveram resultado negativo. Teve ligeira 
melhoria da acuidade auditiva após o ciclo de dexametasona, 
contudo desenvolveu desequilíbrio na marcha que manteve até 
à data da alta. Cumpriu 14 dias de antibioticoterapia e teve alta 
com evidente melhoria clínica e analítica, sendo referenciado 
para consulta de Medicina interna. 

Dois meses após o internamento teve a sua primeira consulta 
de seguimento onde se apresentava com bom estado geral 
mas mantinha os acufenos, perda auditiva moderada e ligeiro 
desequilíbrio na marcha pelo que foi referenciado para consulta 
de otorrinolaringologia. 

Discussão

O S. Suis é um dos patogénicos zoonóticos mais comuns 
a causar meningite.3 A infeção em humanos é usualmente 
associada à exposição ocupacional de da carne de suínos 
contaminados.4,5 O paciente aqui descrito tem história 
confirmada de manipulação deste tipo de carnes o que aumenta 
o nível de suspeição para este agente.

A apresentação da meningite a S. suis é em tudo semelhante 
à meningite por outros agentes etiológicos. Com a análise 
microbiológica do LCR e do sangue pode isolar-se o S. suis.7 No 
caso deste doente só foi possível isolar-se a bactéria no sangue 
uma vez que apenas as hemoculturas foram realizadas entes 
do inicio da toma do antibiótico. Contudo as características do 
LCR foram concordantes com as alterações comuns de uma 
meningite bacteriana. 
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Empirically, ceftriaxone was started in a meningeal dose (2g of 
12/12h) and doxycycline (since there was still no isolation of the 
etiologic agent). On the second day of hospitalization, the patient 
developed hearing loss and tinnitus, which was assumed to be 
a complication resulting from meningitis to S. suis, so a 4-day 
course of Dexamethasone 0.4mg/kg at 12/12h was initiated. 
Headaches improved during hospitalization and the patient always 
remained apyretic. He repeated blood cultures on the sixth day of 
hospitalization, which were negative. He had a slight improvement in 
hearing acuity after the dexamethasone cycle, however he developed 
an imbalance in gait that he maintained until the date of discharge. 
He completed 14 days of antibiotic therapy and was discharged with 
evident clinical and analytical improvement, being referred to an 
Internal Medicine appointment. 

Two months after admission, he had his first follow-up visit where 
he was in good general condition but maintained tinnitus, moderate 
hearing loss and a slight imbalance in gait, and was referred to an 
Otorhinolaryngology consultation.

Discussion

S. suis is one of the most common zoonotic pathogens to cause 
meningitis.3 Infection in humans is usually associated with 
occupational exposure to contaminated pig meat.4,5 The patient 
described in this case report has a confirmed history of handling this 
type of meat, which increases the level of suspicion for this agent. 

The presentation of meningitis to S. suis is similar to meningitis by 
other etiologic agents. With the microbiological analysis of CSF 
and blood, S. suis can be isolated in most cases.7 In the case of this 
patient, it was only possible to isolate the bacteria in the blood since 
only blood cultures were performed before antibiotic therapy was 
initiated. However, the characteristics of the CSF were in agreement 
with the common alterations of bacterial meningitis. 



Estudos imagiológicos nestes doentes reportam imagem 
de hemorragia do labirinto devido à infeção do S. suis nas 
estruturas do ouvido interno10, o que neste doente não foi 
identificado, levando-nos a assumir que, por si só, o processo 
inflamatório causado pela bactéria é suficiente para as 
alterações neuro sensoriais observadas no decorrer da doença.

Tal como a maioria dos outros agentes etiológicos a causar 
meningite bacteriana, o S. suis, é sensível a ceftriaxona.8 
Geralmente às 24 horas de tratamento a cefaleia, febre e rigidez 
muscular começam a melhorar.9 Neste doente, após colheita 
das culturas de sangue, e tentativa sem sucesso de colheita de 
LCR, foi iniciado empiricamente ceftriaxona em dose meníngea 
e ao segundo dia de internamento o doente já se encontrava 
apirético e com melhoria do estado de consciência. 

No decorrer do segundo dia de internamento iniciou queixas 
de perda auditiva, compatível com a hipoacusia neurossensorial 
descrita na meningite a S. suis, e quando iniciou levante 
verificou-se desequilíbrio na marcha associado a sensação de 
tonturas.  Há várias hipóteses para o mecanismo por detrás 
desta associação, sendo as mais aceites a da infeção direta do 
nervo auditivo e a labirintite supurativa associada à infeção 
das estruturas do ouvido interno.11 A dexametasona está 
associada à diminuição da perda auditiva e de outras sequelas 
neurológicas potencialmente causadas pela meningite.5,11 Este 
doente completou 4 dias de tratamento com corticóide tendo 
havido melhoria clínica das queixas. Apesar de vários estudos 
associarem a melhoria dos sintomas de hipoacusia ao uso de 
corticoides, a verdade é que iniciar a antibioterapia o mais 
precocemente possível é o tratamento mais consensual para a 
melhoria do prognóstico dos doentes.10
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Cranial imaging in these patients frequently shows signs labyrinth 
hemorrhage, due to S. suis’s infection of the structures of the inner 
ear10, which in this patient was not identified, leading us to assume 
that, by itself, the inflammatory process caused by bacteria is 
sufficient for the neurosensory changes observed during the disease. 

Like most other etiologic agents that cause bacterial meningitis,        
S. suis is sensitive to ceftriaxone.8 Headache, fever and muscle 
stiffness usually start to improve after 24 hours of treatment.9 In 
this patient, after collection of blood cultures, and an unsuccessful 
attempt at CSF collection, Ceftriaxone was started empirically in a 
meningeal dose and on the second day of hospitalization the patient 
was already apyretic and with improved state of consciousness. 

During the second day of hospitalization e developed hearing 
loss, compatible with the sensorineural hearing loss described in 
meningitis caused by S. suis, and when he started getting up, there 
was an imbalance in his gait associated with dizziness. There are 
several hypotheses for the mechanism behind this association, the 
most accepted ones are the direct infection of the auditory nerve and 
suppurative labyrinthitis associated with infection of the structures 
of the inner ear.11 Dexamethasone is associated with improvement of 
hearing loss and other neurological sequelae potentially caused by 
meningitis.5, 11 This patient completed a 4 days course of treatment 
with corticosteroids and clinical improvement was observed. 
Although several studies have associated the improvement of 
vestibulo-cochlear symptoms with the use of corticosteroids, the 
truth is that starting antibiotics as early as possible is the most 
consensual treatment for improving the prognosis of patients with 
complicated S. suis meningitis.10 
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Abstract

On December 31st, 2019, a novel coronavirus (SARS-Cov-2) 
was identified as the pathogen causing a cluster of atypical 
bilateral pneumonia in China and, in February 2020, the 
disease was designated as COVID-19 by the World Health 
Organization (WHO). 

The manifestations of the infection vary immensely, and the 
development of Pneumonia is the most common serious 
manifestation of the infection. The radiologic findings of 
COVID-19 pneumonia include bilateral interstitial infiltrates of 
the lungs, mostly peripheral infiltrates. Typically, the course of 
the disease is of rapid development of hypoxemia, with need of 
supplemental oxygen therapy. 

In order to highlight the approach to these patients, we report 
a case of a 69 year-old man, with a typical presentation and 
development of the disease. 
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Introduction

Coronaviruses are important human and animal pathogens. On 
December 31st, 2019, a novel coronavirus was identified as the 
pathogen causing a cluster of atypical, bilateral pneumonia cases 
in a market in Wuhan, China, which rapidly resulted in an epidemic 
throughout the country, followed by an expansion to other 
countries and around the world. In February 2020, the disease was 
designated COVID-19 (standing for coronavirus disease 2019) by 
the World Health Organization (WHO), and the virus referred to as 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

The manifestations of the infection vary immensely, and the 
carriers may be asymptomatic or, when symptomatic, the 
spectrum of manifestations ranges from mild to critical, noting 
that most infections are not severe. According to the Direção 
Geral da Saúde (DGS) guidelines, the disease is classified as 
mild if the symptoms are mild and there is no evidence ou 
pneumonia or hypoxemia; moderate when the patient presents 
with pneumonia and peripheral oxygen saturation ≥ 90%, in 
the absence of hemodynamic instability; severe when there 
is evidence of pneumonia and at least one of the following: 
tachypnea ≥ 30 cycles per minute, dyspnea, peripheral oxygen 
saturation < 90% ou hemodynamic instability; and critical, if the 
patient presents with severe acute respiratory syndrome, PaO2/
FiO2 < 100 or septic shock. Otherwise healthy individuals of any 
age may present with severe illness, although it predominantly 
occurs in older adults or with certain underlying comorbidities, 
such as cardiovascular disease, Diabetes Mellitus, arterial 
hypertension, cancer and chronic lung disease. Additionally, some 
laboratory abnormalities have also been associated with worse 
outcomes, including lymphopenia, thrombocytopenia, elevated 
liver enzymes, elevated lactate dehydrogenase (LDH), elevated 
inflammatory markers (C-reactive protein, ferritine) and cytokines 
(interleuin-6, IL-6), elevated D-Dimer, elevated prothrombin time, 
elevated troponin, elevated creatine phosphokinase, and acute 
kidney injury.

The incubation period for COVID-19 is typically within 14 days 
after exposure, but in most cases the first symptom develops 
approximately four to five days after8,9. There are no specific 
symptoms or signs that can distinguish COVID-19 from other 
viral infections, being that cough, myalgias, fever and headache 

are the most common symptoms reported, followed by diarrhea, 
anosmia, dysgeusia and sore throat.

Pneumonia is the most common serious manifestation of the 
infection. Several complications of COVID-19 have been reported, 
including respiratory failure, which can develop shortly after 
the onset of dyspnea; cardiac and cardiovascular complications; 
thromboembolic complications, including acute stroke and 
pulmonary embolism; neurologic complications, particularly 
among critically ill patients; and inflammatory complications, 
noting that some patients with severe illness have evidence of an 
exuberant inflammatory response with elevated proinflammatory 
cytokines, which has been linked to cytokine release syndrome.

In patients who require hospitalization, pharmacologic 
prophylaxis of venous thromboembolism is favored and the 
use of inhaled medication through a nebulizer is avoided as to 
decrease the risk of aerosolization. Chronic medications may be 
continued, unless there is other reason to discontinue (eg acute 
kidney injury), with the exception of immunomodulatory agents, 
which discontinuation must be determined on a case-by-case 
basis. The initiation of empiric antibiotics for bacterial pneumonia 
is not recommended unless there is suspicion of superinfection. 
As specific therapy for COVID-19, the use of dexamethasone in 
patients with moderate to severe disease, with peripheral oxygen 
saturation < 94% and need of supplementary oxygen therapy 
is recommended. A low dose of 6mg daily of dexamethasone is 
used, for 7 to 10 days.

Remdesivir is a novel nucleotide analog with in vitro activity 
against SARS-CoV-2. It is used in patients older than 12 years old 
and weight > 40 Kg who present with pneumonia and peripheral 
oxygen saturation < 94%, after dosing of liver enzymes and renal 
function. The administration of remdesivir is to be discontinued 
if alanine transaminase (ALT) increases over 5 times the upper 
normal limit, if ALT rises and there are signs of liver failure, such 
as increase conjugated bilirubin, alkaline phosphatase ou INR; 
and if glomerular filtration rate < 30 mL/min. A loading dose of 
200 mg of remdesivir are administered on the first day, followed 
by 100 mg per day. The duration of the therapy is usually of 5 
days, and it may be prolonged for 10 days if clinically necessary. 
The therapy with remdesivir is more favorable on the first days of 
the disease. The decision to discharge a patient with COVID-19 is 
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Figure 1. On admission, chest radiography showed bilateral 
lung interstitial infiltrates preferentially located peripherally. 

Figure 2. The progression of the disease was noticeable 
as seen of figure.



equal as that for other conditions and dependent on the need for 
intra-hospital care. The need for infection control does not require 
hospitalization, as long as the patient can self-isolate at home. 

The time to recovery from COVID-19 is extremely variable 
between patients, depending on various factors, such as age, 
comorbidities and illness severity. The most common persistent 
symptoms include fatigue, dyspnea, chest pain cough and 
cognitive deficits. The extension of the sequelae after the 
infection is still uncertain. 

We report a case of 69 years-old man with SARS-CoV-2 
pneumonia and describe the identification, diagnosis, clinical 
course, and management of the case, including the patient's initial 
mild symptoms at presentation with progression to pneumonia.

Case report

In the fall of 2020, a  69-year-old man presented to the 
emergency department (ER) of the CHUA-UHP (Centro Hospital 
Universitário do Algarve – Unidade Hospitalar de Portimão), 
complaining of fatigue and dry cough. Before coming to the ER, 
the patient tested positive for SARS-CoV-2 five days previous on 
a private lab. The patient had no history for relevant diseases and 
was a healthy non-smoker.

On admission, the patient reported persistent dry cough and 
shortness of breath, alongside an 8-day history of fever and 
muscle tenderness. The initial physical examination revealed a 
blood pressure of 107/74 mmHg, pulse of 95 beats per minute, 
respiratory rate of 17 breaths per minute, and oxygen saturation 
of 94% without supplementary oxygen, and 98% on a 1 liter 
per minute of oxygen supplementation by nasal cannula, the 
remainder of the examination was generally unremarkable. Lung 
auscultation revealed no abnormal sounds, and chest radiography 
was performed, showing bilateral lung interstitial infiltrates 
preferentially located peripherally (Figure 1). Initial bloodwork 
showed 15.2 g/dL of hemoglobin, 5.5 x 103 /uL leucocytes with 
66.4% of neutrophils, 148 x 103/uL platelets, high ferritin 2377 
ng/mL, CRP (C- reactive protein) 115 mg/L no abnormalities 
concerning coagulation, kidney function or electrolyte 
balance. Arterial blood gas (ABG) on 1 liter / minute oxygen 

supplementation by nasal cannula had no acid-base imbalance, 
no hypo or hypercapnia, and mild hypoxia (pH 7.45; paCO2 32.6 
mmHg; paO2 69.5 mmHg; HCO3 22.6 mmol/L; Lactate 0.7), with 
a Horowitz index of 287,5. The patient was also tested for the 
presence of urine antigens of Streptococcus pneumoniae and 
Legionella pneumophila, while the result of the former came back 
positive in a few hours.

The patient was admitted in-hospital with the diagnosis of 
bilateral pneumonia due to SARS-CoV-2 with an high-likelihood 
for the presence of a bacterial superinfection.

The disease was classified as moderate, according to the norm 
004/2020 of the DGS updated on 14-10-2020 (pneumonia with an 
oxygen saturation > 90% on ambient air, without hemodynamic 
instability).

After admission, the patient received supportive care, including 
6 milligrams of dexamethasone, 2 grams of ceftriaxone and 500 
milligrams of azithromycin empirically.

On hospital day 2 (illness day 8), the patient’s clinical condition 
declined. Supplemental oxygen was increased to 4 liters per 
minute. On physical examination, it is important to mention the 

persistence of fever alongside shivering, and dyspnea. The ABG 
on FiO2 30% (4L/min) with pH 7,5; paCO2 25 mmHg; paO2 54 
mmHg; HCO3 20,2; Lactate 2,4; Horowitz index: 180. On X-ray, the 
progression of the disease was noticeable as seen of figure 2. 

The patient initiated treatment with Remdesivir 200mg, and later 
transferred to the ICU of CHUA-UHF (Centro Hospital Universitário 
do Algarve – Unidade Hospitalar de Faro).

The patient stayed in the ICU for 12 days on high flow nasal 
cannula. Transferred back to the former infirmary on hospital 
day 15, where he stayed for 2 more days while the oxygen 
supplementation was discontinued. A comparative thoracic X-ray 
was obtained on the day before discharge, showing important 
damage to the lungs especially in the peripheral areas (figure 
3.). On day 17, with a physical examination with no abnormalities 
and regular vital parameters, the patient was discharged, with a 
follow-up appointment scheduled for 3 months after discharge.
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Discussion

This case depicts a typical case of COVID-19, with a patient 
presenting to the ER with symptoms of pneumonia (fever, cough 
and shortness of breath) and presence of severity criteria, such 
as hypoxemia and need for supplementary oxygen therapy 
on the fifth day after the diagnosis of the infection. The chest 
radiography depicted bilateral lung interstitial infiltrates 
preferentially located peripherally, which has been largely 
described and associated to pneumonia due to COVID-19. 
The persistent fever, alongside the high RCP values, raised the 
hypothesis of concurrent bacterial infection, which was after 
confirmed by the positivity of Streptococcus pneumoniae urinary 
antigen and for which he received empirical antibiotics.  

Therapy with dexamethasone and with Remdesivir was initiated 
and maintained during the acuteness of the disease, despite the 
controversial data on when is the best time in the course of the 
disease to initiate therapy, especially regarding Remdesivir.

The patient was admitted at the hospital for 16 days, including the 
12-day stay at the ICU, showing the rapid worsening of the disease 
but also, the fast recovery once the respiratory failure is improved. 
The persistent symptoms and respiratory damage are still to be 
evaluated, at a medium-term outpatient evaluation. 
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Figure 3. A comparative thoracic X-ray was obtained on 
the day before discharge, showing important damage to 
the lungs especially in the peripheral areas.
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Resumo

A relação entre anatomia e arte há muito que vem merecendo 
uma atenção particular. Neste trabalho através de um exemplo 
de uma escultura, um modelo anatómico dedicado a uma 
função pedagógica para o ensino da medicina, mas que é, 
em simultâneo, uma peça dotada de um recorte artístico e 
religioso que permite uma aproximação singular nesta relação 
anatomia/arte. Trata-se de uma peça de Christine Borland - pós 
recuperação de original com mais de 200 anos - de um período 
de moderna anatomia. Mas, da mesma maneira, um período em 
que as possibilidades da comunicação através da figura humana 
eram exploradas e hoje, esta peça, ganha uma intensidade 
artística contemporânea numa singularidade fascinante. 
Esta revisitação desta obra que se expressou neste olhar 
contemporâneo através da apropriação da postura da imagem, 
é motivo de um enquadramento com elementos históricos 
contemporâneos à peça original, onde no século XVIII cirurgiões 
e artistas tinham um local comum nas suas práticas.

Abstract

The relationship between anatomy and art has long deserved 
particular attention. In this work, through the example of a 
sculpture, an anatomical model dedicated to a teaching function 
in medicine, but, at the same time is, a piece endowed with an 
artistic and religious sense that allows a singular approach to this 
anatomy/art relationship. It is a piece by Christine Borland - from 
an original over 200 years old - of a period of modern anatomy. 
However, the period permitted possibilities of communication 
through the exploration of the human figure. Today, this piece 
gains a contemporary artistic intensity in a fascinating singularity. 
The revisitation of this work, which have been expressed through 
a contemporary view appropriating the image's posture, to frame 
historical elements of the original piece, from the 18th century 
where surgeons and artists worked on common ground. 

Palavras Chave:
Anatomia; Arte; Modelo em gesso

Keywords: 
Anatomy; art; plaster model
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Introdução

Esculturas Infinitas do Gesso ao Digital é uma exposição presente 
na Fundação Calout Gulbenkian até 20 de Janeiro 2021, organizada 
e co-produzida pela Fundação Calouste Gulbenkian e as Beaux-
Arts de Paris, em colaboração com a Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa. É uma Exposição/Instalação que reúne 
esculturas de artistas contemporâneos, analisando a importância 
da técnica da moldagem com gesso nas práticas artísticas atuais e 
explorando as suas infinitas possibilidades. Esta técnica da utilização 
do gesso tem tido uma importante função documental, em 
particular na medicina, onde a sala de anatomia se assume como um 
espaço de aprendizagem tanto de medicina como de arte1.

Assistimos à volta de 1500 em Itália, à criação de um interesse 
inédito pela anatomia tendo confluído numa expressão vinda 
de uma colaboração original e única entre ciência e arte. Os 
anatomistas publicaram tratados ilustrados com intuito da difusão 
do saber anatómico e os artistas não apenas ajudaram a ilustrar 
esses volumes, mas também estudaram anatomia para sua própria 
inspiração e compreensão. Os seus estudos foram frequentemente o 
ímpeto para desenhos e esculturas notáveis2.

Introduction

Infinite Sculptures from Plaster to Digital is an exhibition present 
at the Calouste Gulbenkian Foundation until January 20, 2021, 
organized and co-produced by the Calouste Gulbenkian 
Foundation and the Paris Beaux-Arts, in collaboration with the 
Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon. It is an Exhibition/
Installation that brings together sculptures by contemporary 
artists, analyzing the importance of the plaster molding technique 
in current artistic practices and exploring its infinite possibilities. 
This technique of using plaster has had an important documental 
function and, particularly in medicine, where the anatomy room is a 
space for learning where medicine and art converge1.

We witnessed in Italy in the 1500s, the creation of an 
unprecedented interest in anatomy, which came together in an 
expression originating from an original and unique collaboration 
between science and art. Anatomists published illustrated treatises 
with the objective of disseminating anatomic knowledge, and 
artists not only helped to illustrate these volumes, but also studied 
anatomy for their own inspiration and understanding. Their studies 
were often the impetus for remarkable drawings and sculptures2.

Figura 1. Imagem de peça em gesso como que de um anjo, frame do vídeo da Fundação Calouste Gulbenkian da exposição.  
Figure 1. Image of plaster piece, as if an angel, frame from the Calouste Gulbenkian Foundation exhibition video.
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Figura 2. Christine Borland em 2010 descobriu um molde antigo de um corpo dissecado disposto numa pose que, enquadrada por Penopele Curtis, evoca como que a Pietà de 
Miguel Ângelo. Frame do Video. 
Figure 2. In 2010, Christine Borland discovered an old mold of a dissected body arranged in a pose. Now framed by Penopele Curtis, it evokes a kind of Pietà by Michelangelo. Video frame.

Como observou Martin Kemp, a anatomia então preocupava-se 
com a estética e a teologia, bem como com a ilustração médica3,4. 
Guest acrescenta mesmo que artistas e anatomistas compartilhavam 
uma conceção teleológica da natureza trabalhando para produzir 
organismos perfeitos para cumprir seus objectivos designados5. Essa 
conceção compartilhada sustentou a relação entre a idealização na 
arte e a anatomia normativa.

Nesta exposição há uma peça em particular, onde esta relação 
entre arte e anatomia, emerge em grande esplendor. Esta dualidade 
anatomia/arte, sem fronteiras precisas - lembremo-nos que em 
Leonardo da Vinci esta separação não existia6,7 - tem com o génio 
da artista Christine Borland (Darvel, Escócia, 1965) uma das suas 
expressões mais impressionantes que já podemos observar e que 
neste texto merece a nossa melhor atenção.

Borland é uma artista que desde o início no seu trabalho combinou 
um fascínio pelos modelos anatómicos com o desejo de tornar o 
presente ensino da medicina com este belo enquadramento histórico 
onde não se percam estas suas capacidades funcionais. Em particular 
vem explorando as possibilidades da mudança de um ponto de 
partida dado por este material antigo, para os atuais movimentos 
simulados usados no hospital universitário, combinando materiais 
tradicionais, como a cera, com as modernas tecnologias virtuais 
usando seu próprio corpo como modelo8. Visitemos, pois, esta 
peça intervencionada pela artista e que ganha outra expressividade, 
procurando assinalar igualmente algum do contexto onde a original 
foi produzida.

As Martin Kemp noted, anatomy was then concerned with 
aesthetics and theology, as well as with medical illustration3,4. 
Guest even adds that artists and anatomists shared a teleological 
conception of nature working to produce perfect organisms to 
fulfill their designated goals5. This shared conception supported the 
relationship between idealization in art and normative anatomy.

In this exhibition there is one piece, where the relationship 
between art and anatomy emerges in great splendor. This duality 
of anatomy/art, without precise borders - let us remember that in 
Leonardo da Vinci this separation did not exist6,7 - has in the genius 
of the artist Christine Borland (Darvel, Scotland, 1965) one of its 
most impressive expressions that we can observe and that in this 
article deserves our best attention.

Borland is an artist who, early in her work, combined a fascination 
for anatomical models with the desire to make the present teaching 
of medicine with a beautiful historical framework where functional 
abilities are not lost. Objectively, it explores the possibility of a new 
starting point with traditional material, in association with current 
simulations used in a university hospital, such as the use of wax 
body model, with modern virtual technologies. The artist has also 
used her own body as a model8.

Let us visit, this piece, created by the artist which gains a different 
expression, when looking at the context in which the original was 
produced.
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Figure 3 - A artista que no seu percurso tem permanecido atenta às relações entre a arte e a medicina, bem como às suas mútuas influências, nestas duas figuras de «Cast from 
Nature» podemos ver representadas a vida e a morte, e o anjo como que voa através da janela. Frame do vídeo. 
Figure 3 - The artist who throughout her career has remained attentive to the relationship between art and medicine, as well as to their mutual influences. In these two figures from «Cast 
from Nature», we can see life and death represented and the angel as if it were to fly out the window. Video frame.

Peça entre arte e anatomia 

Na escultura em gesso da artista que no seu percurso tem 
permanecido atenta às relações entre a arte e medicina e às suas 
mútuas influências, com duas figuras «Cast from Nature» presentes 
na exposição, podemos ver representadas a vida e a morte1. Pela 
condução de Penelope Curtis, curadora da exposição, num vídeo 

de apresentação, são apresentadas as referências para o necessário 
enquadramento deste trabalho. Vídeo que permanece na página 
web da Fundação Caloust Gulbenkian9.

É uma peça que foi parte de um projeto a partir de um gesso 
antigo do século XVIII, que Cristina Bullard, cerca de 200 anos 
depois, encontrou na cave do Colégio de Cirurgiões de Edimburgo. 
Uma peça de gesso para que os alunos aprendessem elementos 
de anatomia com uma representação de uma disseção do corpo 
humano, prévia à entrada na cavidade abdominal. 

À medida que fazia a reconstituição da peça, bastante deteriorada 
e em vários fragmentos, tomou consciência de que havia nela algo 
muito particular e apercebe-se de algo bastante surpreendente 
sobre esta escultura. Na posição inicial temos um corpo morto 
deitado, que se afigura como que estando entre uma figura 
religiosa de Cristo e um corpo dissecado para prática do ensino da 
medicina, figura 2. Depois de terminar esta peça, enquanto olhava 
para ela, percebeu que tinha algo bem diferente e inesperado. 
Depois do gesso secar, virou a figura e percebeu que tinha um anjo. 

Between art and anatomy

Throughout her career the artist has been attentive to the 
relationship between art and medicine and their mutual influences. 
Through the two plaster sculptures «Cast from Nature» in the 
exhibition, we can see life and death represented1. Conducted 
by Penelope Curtis, curator of the exhibition, in a vídeo for the 

exhibition, she sites the references for the necessary framing of 
this work. The video remains available on the Calouste Gulbenkian 
Foundation website9.

The piece referred to is part of a project from an ancient plaster cast 
of the 18th century, which Cristina Bullard, about 200 years later, 
found in the basement of the College of Surgeons in Edinburgh. 
The plaster piece was for students to learn anatomy elements 
represented by a dissection of the human body, prior to entering 
the abdominal cavity.

She saw something about the sculpture which turned to be quite 
surprising. The dead figure is lying like a figure of Christ, something 
between a medically dissected body and a religious figure upon 
which she made a discovery. Once she finished the piece, she realized 
that she had something quite unexpected. She turned the figure 
over and saw an angel. This act of transformation turned it from a 
simple cast into a work of art. The figure comes alive and seems to be 
somehow supernatural, and beyond our realm here in the gallery. We 
have it as strategically located as if it is flying out the window9.
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Figure 4. A peça recuperada por Christine Borland no Colégio de Cirurgiões de Edimburgo 
com cerca de 200 anos, apresenta uma notável semelhança na pose e opções de dissecção 
anatómica com a imagem ao lado, gravura de cirurgião de Edimburgo na mesma altura. 
Figure 4. The piece recovered by Christine Borland at the College of Surgeons in Edinburgh. 
Around 200 years old, it shows a remarkable similarity in pose and anatomical dissection 
options with the image on the side, engraving by an Edinburgh surgeon of the same period.

Figura 5. Esta gravura é-nos presente por John Bell, cirurgião e anatomista, no seu livro 
«Engravings of Bones, Muscles, and Joints», de 1794. 
Figure 5. This engraving is presented to us by John Bell, surgeon and anatomist, in his 
1794 book «Engravings of Bones, Muscles, and Joints».

Esse ato ditou a transformação de um simples molde numa obra de 
arte. A figura está viva, parece ser de alguma forma sobrenatural, 
parece estar além do nosso reino e na galeria onde está exposta, 
figura 3, temos esta perceção como que se a peça estivesse voando 
pela janela fora9.

O estudo da anatomia em Edimburgo

A peça recuperada por Christine Borland no Colégio de Cirurgiões 
de Edimburgo apresenta uma notável semelhança na pose e 
opções de disseção anatómica com a imagem ao lado, que 
corresponde a uma gravura de John Bell, cirurgião de Edimburgo 
contemporâneo à data da génese da peça, figuras 4 e 5. 
Naturalmente que não deverá ser coincidência. 

Esta gravura é-nos presente por John Bell (1763-1820), 
cirurgião e anatomista, no seu livro «Engravings of Bones, 
Muscles, and Joints»10. Bell era um produto de sua terra natal, 
Edimburgo, filho de um clérigo local, foi nesta cidade que 
dava lições sobre as suas disseções, tendo-se tornado um 
cirurgião particular proeminente11. 

 The Study of Anatomy in Edinburgh

The piece recovered by Christine Borland at the Edinburgh College 
of Surgeons has a remarkable similarity in pose and anatomical 
dissection options with the image on the side, which corresponds 
to an engraving by John Bell, Edinburgh surgeon contemporary at 
the time of the genesis of the piece, figures 4 and 5. Of course, it 
should not be a coincidence.

John Bell (1763-1820), surgeon and anatomist presents us 
this engraving, in his book «Engravings of Bones, Muscles, 
and Joints»10. In John Bell, surgeon and anatomist, we find 
a sympathetic man who would not seem out of place, or 
unwelcome, in a modern hospital. Bell was a product of his native 
Edinburg, the son of a clergyman there and trained in the schools. 
It was there where he lectured over his dissections, and later 
become a proeminent private surgeon11.

John Bell was one of the first to advocate the full teaching of 
anatomy as essential to surgical training and believed that the use 
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Figura 6. Postura corporal associada a texto onde se pode ler “mantem-te alerta, pois o 
dia e a hora da tua morte são-te desconhecidos”. 
Figure 6. Corporal posture associated with a text which reads “keep alert, for the day and 
time of your death are unknown to you”.

John Bell foi um dos primeiros a defender o ensino completo da 
anatomia como essencial para o treino em cirurgia e acreditava 
que o uso de diagramas ilustrados como ferramenta educacional, 
era inestimável. Ele também foi um dos poucos a produzir seus 
próprios desenhos anatómicos, que foram meticulosamente 
desenhados e amplamente utilizados12. Era uma época em que 
não havia muitos cadáveres disponíveis para disseção. Alguns dos 
corpos utilizados nesta prática haviam sido exumados e, portanto, 
estavam em decomposição ou em mau estado13. No prefácio 
do seu livro Bell, afirma: “À medida que continuava escrevendo 
um livro de anatomia, sentia cada vez mais, a cada passo, a 
necessidade de dar-lhe figuras, pois um livro de anatomia sem 
elas não me parecia melhor do que um livro de geografia sem 
seus mapas ”. E, por outro lado, refere esperar que tudo o que 
pudesse ser perdido em elegância em suas gravuras fosse ganho 
em precisão. “Mesmo na primeira invenção de nossas melhores 
figuras anatómicas, vemos uma luta contínua entre o anatomista 
e o pintor; um lutando pela elegância da forma, o outro insistindo 
na precisão da representação.“

Acerca dos desenhos anatómicos e dos modelos com esse fim 
escreve Bell “um verdadeiro desenho de músculos tracejado 
com toques de glândulas, gordura e substância celular, que 
são as distinções naturais das partes; nem misturado com a 
ramificação de artérias ou nervos, os principais objetos para os 
quais estudamos os músculos.” E, por comparação, não “como 
uma estátua anatomizada, onde todas as irregularidades da 
substância, todas as gradações de ossos, ligamentos, tendões 
e carne são aplanados numa suavidade estudada; é uma figura 
que o estudante nunca pode comparar com o corpo que está 
diante dele para disseção; é uma figura que se adapta mais aos 
olhos do pintor do que aos olhos do anatomista; nem mesmo 
agradável aos seus olhos, uma vez que está em atitude em que 
nenhuma contração muscular em particular parece suportar.”

J Bell tinha o entendimento que a anatomia deve ser aprendida 
só pela disseção que este “é o primeiro e último assunto do 
aluno; e quando desenhos são feitos para seu uso, o corpo 
deve ser disposto como ele deve ordená-lo na disseção”. E 
nesse seu livro continua explicitando o porquê desta postura 
referindo que “a barriga deve ser exposta para este propósito; 
um braço deve ser puxado de modo que, quando ele dissecar 
o braço do sujeito, ele possa cair naturalmente sobre a mesa 
exactamente como ele o encontra no livro; e ainda a postura 
dos braços, pernas e cabeças deve ser preservada de forma 
distinta e clara”10.

Sabendo através de seu irmão - Charles Bell igualmente 
cirurgião - que médicos e artistas trabalhavam juntos na 
faculdade no século XVIII e início do século XIX, e que da 
mesma maneira cirurgiões e anatomistas usavam modelos e 

of illustrated diagrams as an educational tool was invaluable. He 
was also one of the few to produce his own anatomical designs, 
which were meticulously drawn and widely referenced12. It was a 
time when there were insufficient bodies available for dissection. 
Some of the bodies used in this practice had been exhumed and, 
therefore, were decomposing or in poor condition13. In the preface 
to his book Bell states: “As I proceed in writing a book of anatomy, 
I felt more and more, at every step, the necessity of giving plates 
to it, for a book of anatomy without these seemed to me no 
better than a book of geography without its maps.”. And, on the 
other hand, he mentions to hoping that everything that was lost 
in elegance in his engravings was gained in precision. “Even in the 
first invention of our best anatomical figures, we see an ongoing 
struggle between anatomist and painter; one striving for elegance 
of form, the other insisting on precision of representation."

Regarding the anatomical drawings and the models near which 
they are based, Bell writes “A true drawing of muscles dashed 
with touched of glands, and fat, and cellular substance, which are 
the natural distinctions of parts; nor mixed with the branching 
of arteries or nerves,  the chief objects for which we study the 
muscles". By comparison "it is like a statue anatomized, where 
all the irregularities of substance, all the gradations of bones, 
ligaments, tendons, and flesh, are round down with a studied 
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desenhos anatómicos como auxiliares de ensino e investigação14, 
não deverá afastar-se muito da realidade a conclusão de um 
entendimento comum da postura correta do cadáver para 
esta prática. Aquela que é postura do corpo dissecado que 
verificamos em simultâneo na peça em gesso e na sua figura que 
ilustra o livro. Hendriksen através de um estudo sobre práticas 
e recursos usados pelos membros do Royal College of Surgeons 
of Edinburgh, para preservar e fazer modelos do corpo humano 
no período de 1700-1850, propõe-se identificar o concreto nesta 
escola deste espaço mútuo do artista e cirurgião15. 

Um lastro da prática das metodologias da disseção e das opções 
de exposição de estruturas anatómicas de maneira similar, 
encontramos já em Andreas Vesalius (1509-1570). Este no seu 
livro «A Fabrica do Corpo Humano», (1543) apresenta uma 
imagem, onde após isolamento e separação dos músculos rectos 
abdominais com a sua secção - mas igualmente sem entrar na 
cavidade abdominal - mostra uma exposição de disseção que 
é a que vê na peça em gesso de Edimburgo do século XVIII, 
figura 7. Em livro posterior de Juan Valverde (c1525-?) «La 
Anatomica del Corpo Umano»16 com edição em 1586 vemos 
imagem com óbvia semelhança com esta exposição, figura 8. Da 
mesma maneira registe-se, da década de 1550, uma imagem, de 
Hieronymus Cock (c1507/10-1570) em que esta postura descrita 
por J Bell como a ideal para disseção, está presente, figura 6. 
Nessa imagem, esta postura do corpo em associação com o 
términus da vida está bem patente tanto no crânio acima da 
figura humana, como com a “presença da morte no nosso dia-
a-dia” que consta no texto em latim.

A prática do molde anatómico  
em Edimburgo

Frederick Knox, no seu livro «Instrutor do Anatomista», 
Edimburgo 1836, assinala que "a arte de modelar [em gesso] 
assemelha-se à do artista e, como todos sabem, é praticada 
por várias pessoas como uma arte. Professores deste ramo 
da ciência estão em todas as grandes cidades, e recomendo 
fazerem como eu fiz, visitar o estúdio de um destes artifícios 
do gesso. Tudo neste sentido em Edimburgo, pelo menos, 
achei muito comunicativo e feliz em todos os momentos 
para explicar tudo, e muito mais da arte do que o anatomista 
pode exigir. Confesso francamente que vinte volumes não me 
teriam dado a instrução de apenas uma hora no sótão de meu 
amigo italiano”17. 

Este cirurgião e conservador do museu no Old Surgeon’s Hall 
em Edimburgo, e irmão de Robert Knox, conservador do museu 
do Royal College of Surgeons de Edimburgo, a quem ajudou nas 
dissecações durante anos, lista neste livro não apenas técnicas 

smoothness; it is a figure which the student can never compare 
with the body as it lies before him for dissection; it is a figure 
suiting more the eye of the painter than the eye of the anatomist; 
nor even pleasant to his eye, since it stands in attitudes, which no 
swelling of particular muscles seems to support.”

To J. Bell anatomy can only be learned by dissection, this is 
the student's “first and last business; and when drawings are 
made for his use, the body should be laid out as he is to order 
it in dissection”. And in his book, he explains the reason for this 
posture, referring that “the belly should be displayed as he can 
display it in his subjects; an arm should be so drawn, that, when he 
dissects the arm of the subject, it may fall naturally upon the table 
exactly as he finds it in his book”10.

His brother - Charles Bell, also a surgeon would have made 
him aware - that doctors and artists worked together at the 
faculty in the 18th and early 19th centuries, and that surgeons 
and anatomists alike used anatomical models and drawings as 
teaching and research aids14. Thus the conclusion regarding the 
common understanding of the correct positions of the corpse for 
this practice in not too far from reality. That which is the posture 
of the dissected body that we see simultaneously in the plaster 
piece and in its figure that illustrates the book. Hendriksen, by 
means of a study of practices and resources used by members 
of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, to preserve 
and make models of the human body in the period 1700-1850, 
proposes to identify the model in this school of this mutual space 
of artist and surgeon15.

In Andreas Vesalius (1509-1570) we have already found a 
similar basis for the practice of dissection methodologies and 

the options for exposing anatomical structures. This one, in 
his book “A Fabrica do Corpo Humano” (1543), presents an 
image, where after having isolated and separated the rectus 
abdominis muscles with their section - but also without having 
entered the abdominal cavity - he shows an exhibition of 
dissection which is the one that see in the 18th century plaster 
piece from Edinburgh, figure 7. In a later book by Juan Valverde 
(c1525-?) “La Anatomica del Corpo Umano”16, published in 1586, 
we see an image with obvious similarities to this exhibition, 
figure 8. Corresponding by there is, an image from the 1550s, 
by Hieronymus Cock (c1507/10-1570) in which this position, 
described by J Bell as the ideal for dissection, is present, figure 
6. In this image, this posture of the body in association with the 
terminus of life is very evident both in the skull above the human 
figure, as well as with the “presence of death in our daily life” 
that appears in the Latin text.
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Figure 7. Imagem de A Fábrica do Corpo Humano, de Andreas Vesálius, 1543 https://
search.lib.virginia.edu/sources/uva_library/items/u3602385 
Figure 7. Image from The Factory of the Human Body, by Andreas Vesálius, 1543 https://
search.lib.virginia.edu/sources/uva_library/items/u3602385

Figure 8. Imagem de La Anatomica del Corpo Umano, de Juan Valverde di Hamusco 
(Venice, 1586), onde é patente a sua origem no trabalho de Andreas Vesalius. 
Figure 8. Image of La Anatomica del Corpo Umano, by Juan Valverde di Hamusco (Venice, 
1586), where its origin in the work of Andreas Vesalius is evident.

para fazer preparações anatómicas, bem como secções sobre 
desenho e escultura em gesso. Knox chamou a modelagem 
com gesso de Paris uma arte muito útil para anatomistas, pois o 
material era fácil de obter e muito adequado para fazer moldes 
e modelos para o museu anatómico ou coleção pessoal do 
anatomista. Como lemos na sua citação acima reproduzida, F. 
Knox aprendeu técnicas de fundição em gesso com artistas em 
Edimburgo e aconselhou outros anatomistas a fazer o mesmo.

Curiosamente, se nos lembrarmos que Leonardo da Vinci 
assinalava ser necessário a verificação do detalho anatómico 
em vários corpos para permitir a sua expressão num único 
desenho7,18, poderemos atribuir alguma importância a esta 
necessidade de vários corpos para estes procedimentos de 
reprodução do que era dissecado, bem como da “luta” para 
obter os corpos. Acerca desta referência no caso concreto 
dos irmãos Bell, as suas gravuras têm um estilo semelhante e 
são representações claras de cadáveres individuais, em vez de 
compostos19. Charles Bell escreveu num de seus primeiros textos, 

The practice of anatomical mold  
in Edinburgh

Frederick Knox, in his book «Instructor of the Anatomist», 
Edinburgh 1836, points out that “The art of modelling [in 
plaster] trenches upon that of the artist, and, as everyone 
knows, is practiced by a number of persons as an art. 
Professors of this branch of science are in every large city, and 
I recommend to do as I did, viz. visit the studio of the artificer 
in stucco. All in this line in Edinburgh, at least, I found most 
communicative, and happy at all times to explain everything, 
and much more of the art than the anatomist can possibly ever 
require. I candidly confess that twenty volumes would not have 
given me the insight of one hour’s sojourn in the garret room 
of my Italian friend."

This surgeon and museum curator at the Old Surgeon's Hall in 
Edinburgh, was Robert Knox’s brother. The latter was museum 
curator at the Royal College of Surgeons in Edinburgh, with 

https://search.lib.virginia.edu/sources/uva_library/items/u3602385
https://search.lib.virginia.edu/sources/uva_library/items/u3602385
https://search.lib.virginia.edu/sources/uva_library/items/u3602385
https://search.lib.virginia.edu/sources/uva_library/items/u3602385
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«The Anatomy of the Human Body», em co-autoria com seu 
irmão John em 1801, "De vinte corpos, nenhum será considerado 
apto para o desenho; mas ainda concebo que não devemos 
trabalhar um desenho remendando e adicionando a partir de 
notas e preparações; nós devemos selecionar cuidadosamente 
a partir de uma variedade de corpos, aquele que dá amplitude 
dos seus elementos, onde as variedades dos seus constituintes 
são bem marcadas, e onde há a distribuição mais natural dos 
vasos.” Verificamos em Bell o compromisso com a reprodução 
do indivíduo na frente dele, ao invés de criar algum tipo de 
ilustração anatómica do "ideal" ou "normal". 

No caso em concreto, sabemos que John Bell obteve mais 
corpos para disseção do que o professor de anatomia 
Knox, tal como das bases das suspeições que envolve seu 
irmão, Robert Knox acerca dos meios para a sua obtenção20. 
Significativamente acerca deste tema da escassez de 
cadáveres, Henthorn intitula um seu trabalho sob o tema 
como: “Bodysnatching and other Immoral Behaviour in 18th - 
Century Edinburgh”21.

O detalhe anatómico desta peça em gesso

A peça que vem sendo motivo desta abordagem é notável a 
vários títulos. Observemos nesta peça em gesso o magnífico 
detalhe da área da parede toracica exposta. Atente-se na 
precisão e pormenorização dos músculos intercostais, figura 3.  
Verifiquemos a detalhada visibilidade do espaço do grande e 
pequeno peitoral e do pormenor dos detalhes gravado na peça, 
na precisão dos músculos intercostais, local que é precisamente 
onde existe uma das soluções macroscópicas mais notáveis para 
uma função que se pode ver na “fábrica do corpo humano”. E 
aqui a escolha deste termo “fábrica” assenta num entendimento 
partilhado por  Andreas Vesalius, como veremos adiante.

Lembrarmos que um músculo, para a sua função no corpo, 
tem uma inserção óssea proximal e outra distal, e que a 
sua contração faz com que a inserção distal se aproxime da 
proximal. O que resulta no movimento pretendido. Podemos 
então antever a simplicidade genial da resolução desta 
necessidade de, no mesmo espaço anatómico, ter uma ação e 
a sua contrária que como um fole, pudesse afastar e aproximar 
as costelas, proporcionando os movimentos respiratórios. 
Neste espaço intercostal, onde os músculos devem elevar as 
costelas na inspiração e baixá-las na expiração existem dois 
conjuntos distintos de músculos, os intercostais internos e os 
externos. Assim a sua contração rítmica e alternada entre estes 
dois conjuntos musculares, contribuírem para o aumento ou 
a diminuição do volume torácico consoante o movimento da 
respiração assim o necessite.   

whom he helped with dissections for years. Frederik Knox 
lists in this book not just techniques for making anatomical 
preparations, but also sections on plaster drawing and 
sculpture. Knox called plaster of Paris modeling a very useful 
art for anatomists, as the material was easy to obtain and very 
suitable for making molds and models for the anatomical 
museum or the anatomist's personal collection. As we read in 
his quote reproduced above, F. Knox learned plaster casting 
techniques from artists in Edinburgh and advised other 
anatomists to do the same.

Interestingly, if we remember that Leonardo da Vinci pointed out 
that it was necessary to verify the anatomical detail in several 
bodies to allow for the production of a single drawing7,18, we can 
attribute some importance to this need for several bodies for 
these reproduction procedures of what was dissected, as well to 
the “struggle” to obtain these bodies. About this reference in the 
concrete case of the Bell brothers, their engravings have a similar 
style and are clear representations of individual cadavers, rather 
than composites19. Charles Bell wrote in one of his first texts, The 
Anatomy of the Human Body, in co- authored with his brother 
John in 1801, " Of [any] twenty bodies not one will be found fit 
for drawing; but still I conceive that we are not to work out a 
drawing by piecing and adding from notes and preparations; we 
are to select carefully from a variety of bodies, that [one body] 
which gives largeness of parts, where the varieties of parts are 
well marked, and where there is the most natural distribution of 
vessels.” We see Bell's commitment to reproducing the individual 
in front of him, rather than creating some kind of anatomical 
illustration of the "ideal" or "normal".

We know that John Bell obtained more bodies for dissection 
than the anatomy professor Knox, as well as the suspicions that 
his brother Robert Knox about the means to obtain them 20. 
Significantly on this issue of scarcity of corpses, Henthorn titles 
his work under the theme: “Bodysnatching and other Immoral 
Behavior in 18th - Century Edinburgh”21.

The anatomical detail of this plaster piece

This is remarkable in several levels. We can observe the 
magnificent detail of the exposed chest wall area. One must 
pay attention to the precision and detailing of the intercostal 
muscles, figure 3. There is also detailed visibility of the space 
of the large and small pectorals muscles and the intercostal 
muscles. This area is precisely where the most notable 
macroscopic solutions seen in the “fabrica” of the human body. 
Hence the choice of the term “factory (fabrica)” based on an 
understanding shared by Andreas Vesalius, as we will see below.
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Do pormenor do modelo em gesso nesta escultura onde os 
músculos têm um enorme detalhe, assistimos ao levantamento 
do retalho de pele e tecido celular pré aponevrose superficial de 
um abdómen que ainda não foi aberto. Na figura de J Bell sem o 
componente torácico do retalho dissecado tão adiantado, com 
a mesma metodologia, verifica-se já uma incisão xifo-púbica 
(que do apêndice xifóide, situado logo abaixo do corpo do osso 
externo, se estende até ao púbis) paramediana esquerda na 
aponevrose superficial do músculo recto abdominal esquerdo, 
que desta forma nos permite apreciar esta formação muscular 
numa anatomia pormenorizada. 

Este detalhe da separação dos componentes aponevróticos 
pelo que se assiste nas figuras era importante nesses dias, é 
um conhecimento que voltou a ter todo o sentido atualmente. 
Tradicionalmente o cirurgião para abertura e encerramento 
da cavidade abdominal utiliza uma incisão mediana onde 
as aponevroses se fundem e não estão separadas nos seus 
componentes constituintes. Com a viragem para o século XXI 
a cirurgia vem ganhando a habilidade para um encerramento 
mais complexo de uma cavidade abdominal, quando um 
caso clínico difícil assim determina, de uma maneira mais 
fisiológica e sem tensão com recurso à separação dos 
componentes aponevróticos da parede abdominal. É uma área 
do procedimento cirúrgico que fez retomar um conhecimento 
e detalhe anatómico que já verificamos nas disseções 

representadas nas duas imagens.

We are reminded that a muscle, for its function in the body, has 
a proximal and a distal bone insertion, and that its contraction 
makes the distal insertion approach the proximal one, which 
results in the intended movement. We can foresee the ingenious 
simplicity of solving this need, in the same anatomical space, 
that an action and its opposite reaction, like a bellows, can 
move the ribs apart and bring them closer together, providing 
respiratory movements. In this intercostal space, where the 
muscles must raise the ribs on inspiration and lower them on 
expiration, there are two distinct sets of muscles, the internal 
and external intercostal muscles. Thus, the rhythmic and 
alternating contraction between these two muscle groups 
contributes to the increase or decrease of the thoracic volume, 
depending on the breathing movement.

From the detail of the plaster model in this sculpture, where 
the muscles have enormous detail, we can see the lifting of the 
skin and cellular tissue flap before the superficial aponeurosis 
of an abdomen that has not yet been opened. In the figure of 
J Bell without the thoracic component of the flap dissected so 
deeply, using the same methodology, a xipho-pubic incision 
is seen (which from the xiphoid appendix, located just below 
the body of the external bone, extending to the pubis) and 
a left paramedian in the superficial aponeurosis of the left 
rectus abdominis muscle, allowing us to appreciate this muscle 
formation in detailed anatomy.

This detail of the separation of the aponevrotic components 
seen in the figures was important in the past and this knowledge 
makes sense again today. Traditionally, the surgeon opens and 
closes the abdominal cavity using a midline incision though the 

fused aponeurosis which are not fused into their constituent 
components. At the turn of the 21st century, surgery has gained 
the ability to close an abdominal cavity more complexly, when 
a difficult clinical case so determines, in a more physiological 
and stress-free manner, using the separation of the aponeurotic 
components from the abdominal wall. This surgical procedure 
has brought back knowledge and anatomical detail that were 
already seen in the dissections represented in the two images.
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Conclusão

A relação entre arte e anatomia que verificamos no livro de 
Vesalius, designado por “Fábrica do corpo Humano”, vem 
carregada por uma maneira de ver o mundo, que tem a sua 
sustentação no conceito de que na natureza nada é por acaso. 
Para os latinos a noção de fábrica remete facilmente para o 
edifício que comporta uma produção que por sua vez qualifica 
e individualiza essa fábrica. No caso do corpo humano a palavra 
fábrica remete-nos para o espaço físico, para o palco, onde se 
desenrola e sucedem os múltiplos aspetos do mistério da vida 
humana. Como Garrison refere vem, portanto, carregado de 
ideologia22. Implica a crença de que a anatomia humana é uma 
obra de arte deliberada, planeada para ser a expressão perfeita 
de um propósito. 

Essa tinha sido a visão de Galeno e antes dele a dos estóicos, 
e ainda antes, a de Aristóteles, que continuamente lembrava 
aos seus leitores que "a natureza não faz nada em vão." Isso 
não era apenas perfeitamente compatível com a fé cristã, 
como transmitia o consenso do pensamento clássico grego e 
romano e do humanismo renascentista, de que a natureza é 
perfeita e ordeira. Chamar a anatomia de "fábrica", portanto, 
é uma declaração coerente com este entendimento num 
design inteligente da natureza. Nenhuma ideia de acaso ou 
aleatoriedade poderia penetrar nesse consenso, que persistiu 
até ao século XX. 
 
E este continuum ganha, na nossa contemporaneidade, 
expressões não antevistas previamente. É isto a que assistimos a 
partir de uma peça restaurada e replicada por Cristine Borland, 
onde expondo a escultura de duas peças - uma versão na pose 
original e outra numa posição invertida – a ligação entre arte 
e anatomia assume uma forma pouco vulgar e que pode ser 
entendida como a materialização da representação da passagem 
de cadáver a anjo.

Conclusion

The relationship between art/anatomy with the designation of 
“Factory of the Human body” by Vesalius, is a charged from of 
seeing the world, supporting the concept that in nature nothing 
is by chance. For the Latins, the notion of factory easily refers 
to the building that holds a production line that qualifies and 
individualizes this factory. In the case of the human body, the 
word factory refers to the physical space, to the stage, where 
the multiple aspects of the mystery of human life unfold and 
succeed. As Garrison says, it is therefore loaded with ideology22. It 
implies the belief that human anatomy is a deliberate work of art, 
designed to be the perfect expression of purpose. 

Artists and anatomists shared a teleological conception of nature 
working to produce organisms perfected to carry out their 
designated ends. This shared conception underpinned the relation 
between idealisation in art and normative anatomy. 

This had been the view of Galen and before him that of the Stoics, 
and even before that of Aristotle, who continually reminded his 
readers that "nature does nothing in vain." Not only was this 
perfectly compatible with the Christian faith, but it conveyed the 
consensus of classical Greek and Roman thought and Renaissance 
humanism that nature is perfect and orderly. To call anatomy 
"manufactures" is therefore a statement consistent with this 
understanding in an intelligent design of nature. No idea of 
chance or randomness could penetrate this consensus, which has 
persisted into the twentieth century.

This continuum gain, in our contemporaneity and expression had 
not previously been anticipated. This is what we witness from a 
restored piece replicated by Cristine Borland, exhibiting the two-
piece sculpture - one version in the original pose and the other in 
an inverted position - the link between art and anatomy takes on 
an unusual form that can be understood as the materialization of 
the representation of the passage from corpse to angel.
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Estágios cancelados, aulas teóricas 
presenciais passam a virtuais, aulas 
práticas tornam-se apenas uma memória 
distante e sem referência a um regresso 
num futuro próximo. Perante este cenário 
surgem muitas incertezas, interrogações 
e insegurança. Felizmente no Algarve, 

local privilegiado pelo clima e pelas 
gentes, os “números da pandemia” 
ainda são baixos e as restrições não são 
tão apertadas como noutros pontos do 
nosso país. 

A pandemia, SARS-CoV-2, atingiu o 
mundo com consequências devastadoras 
a todos os níveis da sociedade e 
repercussões a nível económico, laboral, 
social e educacional.

O ensino médico não foi exceção. 
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O aluno de medicina é erreverente, aje e não fica parado. Integramos a linha SNS24, o centro de testes COVID19 no Estádio do Algarve, criámos o projeto Qlinic e muitos mais 
projetos em prol da nossa sociedade,



Com o “controlar” da primeira vaga 
da pandemia, criou-se uma janela de 
oportunidade para o regresso dos 
estágios clínicos hospitalares, estágios 
estes tão ansiosamente aguardados pela 
maioria dos alunos de medicina, pois 
é onde irão ter contacto com o maior 
número de especialidades e representam 
o local onde poderão encontrar a 
vertente da medicina que irão escolher e 
exercer no futuro. 

Estamos no início do ano letivo de 2020/21 
e as rotações para o início das primeiras 
valências estão devidamente programadas. 

Para um regresso seguro foram impostas 
diversas medidas para garantir a 
segurança não só dos alunos e tutores, 
mas, claro está, de todos os pacientes. 
Foi reduzido o número de alunos 
permitidos por local de estágio, limitado 
o número de alunos por consultório/
sala/enfermaria, o que se traduz em 
menos oportunidades de contacto 
com pacientes e, com elas, menores 
oportunidades para observação e 
realização de técnicas o que se reflete 
na limitação daquilo que é uma das 
vertentes fundamentais deste processo 
de aprendizagem: o contacto pessoal e 
estabelecimento de relação empá- tica 
com o paciente. 

Continua, no entanto, a pairar sobre 
nós a nuvem cinzenta que agoira o 
futuro próximo - os estágios clínicos 
hospitalares que foram sendo retomados 
poderem vir a ser suspensos a qualquer 
momento, e sendo que terão que se 
concluídos em data posterior, vão 
implicar atrasos na conclusão do curso de 
medicina, e consequentemente no nosso 
percurso profissional. 

Estão para apurar ainda os efeitos da 
pandemia no ensino médico a médio-
longo prazo. As aulas à distância, a 
redução das aulas práticas assim como 
dos contactos e experiências em contexto 
de estágio clínico poderão acarretar 
danos que só se refletirão no futuro. 
Esta é uma preocupação crescente no 
seio da comunidade estudantil e, porque 

não dizê-lo, dos próprios médicos 
especialistas que um dia ajudarão a 
complementar a formação destes novos 
médicos. O real impacto destes eventos 
na formação desta “fornada” de jovens 
médicos ainda estará por desvendar, 
mas será, porventura, maior do que o 
provocado por qualquer outro evento na 
nossa história recente. 

Mas o aluno de medicina é irreverente. 

Age e não fica parado na face de uma 
pandemia que congela as vidas de 
milhões de pessoas. E nessa linha, foi com 

orgulho que nós, os alunos de medicina 
do Algarve, reagimos. Organizamo-nos, 
desdobramo-nos em diversas atividades 
nesta luta que é de todos. 

Integramos a linha SNS24, o centro de 
testes COVID19 no Estádio do Algarve, 
criámos o projeto Qlinic e muitos mais 
projetos em prol da nossa sociedade. 
Porque alunos hoje, médicos amanhã...
mas com vontade de ajudar e espirito de 
missão...sempre! 

Agora, compete-nos, a nós alunos 
de medicina, tentar maximizar 
as experiências e minimizar as 
consequências que esta pan- demia 
impôs, quer em termos de contágios quer 
em termos pedagógicos. 

Um dia, certamente, queremos poder 
orgulhar-nos de fazer parte da História 
mundial. Não como meros espetadores, 
mas como intervenientes ativos. E essa 
experiência, a nós, já ninguém nos tira! 

Antonio Sousa Magalhães 
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Foram tempos em que a necessidade 
se suplantou ao cansaço e à saudade 
da família, com muitos turnos duplos 
em mais de 12h de chamadas quase 
contínuas. Todos redobramos esforços 
entre um ou mais projetos e mais tarde 
aulas online. Apesar dos esforços, 
é difícil mimetizar o envolvimento 
de uma presencial em modo online, 
especialmente no que toca às 
componentes mais práticas como exames 
objetivos e anatomia que requerem um 
maior envolvimento, uma fisicalidade que 
treina todos os sentidos. 

Com o fim da primeira fase, marcada por 
in- certeza, voltamos todos a um novo 
normal, com algumas restrições, mas 
de volta ao contacto com pacientes e 

colegas. Apesar da limitação de recursos 
e o risco associado a ter mais uma pessoa 
na sala fomos, de forma geral, muito 
bem recebidos. Momentos houve em 
que foi necessário reajustar obje- tivos e 
hospitais que infelizmente deixaram de 
ter capacidade de suportar o ensino; ou, 
pela dimensão da equipa com internos 
de especialidade e internos de formação 
geral, não foi possível estar presente ou 
avaliar o doente. Por outro lado, estamos 
todos conscientes do enorme esforço 
que está a ser feito para não parar 
esta geração de médicos que se está a 
formar e permitir que continuemos o 
nosso caminho com a melhor formação 
possível. Se por um lado compreendemos 
perfeitamente o princípio aristotélico de 
“primum non nocere” - em primeiro lugar 

não prejudicar, o que frequentemente 
implica não uma ação direta, mas não 
atuar, não “empatar” ou saber ceder 
recursos essenciais. Por outro lado, temos 
o direito à formação que escolhemos e 
logramos alcançar, tal qual as gerações 
predecessoras. Em última análise estamos 
a formar uma linha de batalha que, 
esperando que nunca seja necessária, 
deverá estar capacitada para atuar nesta 
e nas próximas pandemias. 

É difícil identificar objetivar as 
características que queremos selecionar e 
incutir num futuro profissional de saúde. 
Contudo, a capacidade de mobilização, 
inventividade e adaptação demonstrada 
pela equipa do ABC e MIM durante a 
pandemia realçou algumas das vantagens 

nesta nova forma de ensino e seleção de 
futuros médicos, criando soluções não 
só de ensino, mas também de prestação 
de serviços e cuidados de saúde numa 
região normalmente caracterizada por 
fragilidades e lacunas nessa área. Nós 
alunos estamos cá, dispostos a contribuir 
e a negociar para ter as melhores 
condições possíveis para não prejudicar 
no presente nem hipotecar o futuro. 

O ensino da medicina pauta-se pela 
vivência diária dos extremos da condição 
humana, com momentos de extrema 
alegria, perda, tristeza e exaustão, todos 
marcados por extrema dedicação muitas 
vezes em detrimento da vida pessoal e da 
própria saúde. Nunca tal foi tão evidente 
como durante o ano de 2020 com esta 
pandemia que nos bateu à porta vinda 
de terras longínquas e em circunstâncias 
ainda pouco claras. 

Naquela tarde de março, antes do mundo 
ter fechado e ante os olhares atentos dos 
alunos, a direção do Mestrado Integrado em 
Medicina da Universidade do Algarve (MIM 
UAlg) suspendia todas as atividades letivas 
presenciais, numa tentativa de prevenir 
o pior. Não haveria mais contacto com 

pacientes, médicos ou colegas. Se por 
um lado nos sentimos como se a licença 
para ser humano tivesse sido revogada 
por tempo indeterminado, por outro lado 
instalou-se um sentimento de missão 
e união que só as emergências e os 
inimigos em comum têm a capacidade 
de gerar: “estamos cá para ajudar”. Após 
um curto período de maior indefinição, 
durante o qual se reajustaram projetos e 
objetivos conseguimos, com a ajuda da 
direção do MIM e do Algarve Biomedical 
Center (ABC), juntar esforços numa 
miríade de projetos de intervenção direta 
na sociedade desde a informação sobre 
prevenção de SARS-Cov-2, uma linha 
de apoio a doentes crónicos (Qlinic) e 
suporte ao SNS24 com a criação de uma 
central de chamadas em Faro. 
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Outubro de 2020, estou o meu 
penúltimo ano do Mestrado Integrado 
Medicina da Universidade do Algarve, 
estamos em pandemia Covid-19 e os 
números não melhoram. Sou desafiada a 
expressar esta vivência de tirar medicina 
em tempos de pandemia. 

É certo que tenho a referência de um 
curso prévio. Da mesma maneira verifico 
toda uma panóplia de procedimentos 
que os cirurgiões do estágio onde me 
encontro, bem como a outros níveis, 
todos do staff hospitalar têm de se 
habituar. Outro tanto para os doentes. 

Mas mais do este particularizar, 
ocorre-me “the big picture”. 

Toda a reorganização a que esta 
Pandemia nos obrigou, fez com que 
conhecesse uma realidade do SNS que 
não conhecia e na qual não acreditava. 

Conseguimos criar a estrutura que não 
tínhamos e utilizar os recursos disponíveis 
da melhor maneira possível, como nunca 
antes, quer em sentido material quer em 
sentido de recursos humanos e o facto 
de termos tido o reconhecimento de 
outros países e de entidades de Saúde 
confirmam isso mesmo. 

No caos aprendi que ser médico é ser 
essencialmente resiliente, é aprender 
a trabalhar com as ferramentas que 
dispomos e a criar as que não existem, 
em prol do “próximo”. 

Foi, está sendo, uma experiência 
que acima de tudo me proporcionou 
crescimento pessoal, aprendizagem 
profissional e evolução emocional.” 
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