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Da evolução das sociedades e da mortalidade  
– notas iniciais da covid-19 no Algarve 
Daniel Cartucho

Hoje está bem estabelecido que nas sociedades a mortalidade 
e as doenças obedecem a vários fatores biológicos, políticos, 
sociais, económicos, ambientais e culturais. Em trabalhos do 
século passado, sobretudo com o contributo de Thomas McKeown 
onde se analisa a evolução da mortalidade a partir de meados do 
século XIX, concluía-se que os cuidados médicos não deram um 
contributo substancial para o declínio da mortalidade e que os 
problemas de saúde atuais são mais controlados por mudanças no 
ambiente que pelos cuidados médicos. 

Ao longo da nossa história assistimos à evolução de fatores 
associados ao desenvolvimento dos recursos disponíveis nas 
sociedades tais como a alimentação ou a pobreza, bem como 
determinantes ambientais que interferem na etiologia da doença 
e que vão condicionar os valores da mortalidade de uma dada 
população. Por exemplo, simples medidas de higiene ou da 
introdução da assepsia revelaram-se importantes para esse 
resultado final de melhora na mortalidade.

Ao longo do século XX, nos Estados Unidos - e noutros países 
com bons recursos económicos - o crescimento da economia foi 
acompanhado por um declínio sem precedentes nas taxas de 
mortalidade, que fez com que a expectativa de vida ao nascer 
aumentasse em cerca de 30 anos. Em concreto a expectativa de 
vida ao nascer nos Estados Unidos aumentou de 47 anos em 1900, 

para 78 anos no princípio do sec. XXI.1

Num trabalho acerca da contribuição dos cuidados médicos para 
o declínio da mortalidade, publicado na viragem para o presente 
século XXI, Mackenbach2 resumia que a evidência atual sugere 
que o contributo dos cuidados médicos para o declínio a que 
historicamente assistimos é certamente não negligenciável, que 
estes cuidados são também um fator para contribuições indiretas 
para este declínio ao transferir o conhecimento médico específico 
para reformas em instituições e para o público em geral e que 
os cuidados médicos representam um fator tão importante 
no declínio recente da mortalidade relativamente a outros 
determinantes contemporâneos.

Pouca dúvida existirá que esta pandemia covi-19 é a que, nos 
próximos tempos, melhor será caracterizada na sustentação da 
realidade dos números. Nos seus múltiplos aspetos estes números 
poderão refletir muita informação ainda não disponível, o que 
torna a esta data muito precoce qualquer aproximação de intenção 

definitiva. Estamos em Janeiro de 2021 e não só a pandemia está 
em nova onda como ainda não temos o distanciamento necessário 
para os múltiplos fatores a destrinçar.

No entanto nada nos impede de olhar, a esta data, para o que vem 
sendo a mortalidade na pandemia que nos atinge. Naturalmente 
tendo sempre em conta que estas observações são muito 
preliminares e que ainda é muito cedo para conclusões.

Tomemos os conceitos que a Direção Geral de Saúde (DGS) bem 
expressa no seu site e destrincemos entre taxa de letalidade e 
taxa de mortalidade. A taxa de letalidade é obtida através da 
divisão do número de mortes pelo total de casos diagnosticados, 
relativamente a uma determinada doença. Dá uma ideia da 
gravidade da doença, uma vez que nos indica a percentagem de 
mortes causadas especificamente por essa doença (mortalidade 
específica). Por outro lado, a taxa de mortalidade é obtida 
através da divisão do número de mortes pelo total da população 
de interesse, indicando assim qual o número de mortes por 
determinada doença, habitualmente por 100 mil habitantes.

Se observarmos os gráficos construídos com os valores desta taxa 
de mortalidade presentes pela DGS no seu site, página ao lado, 
verificamos que no Algarve, a esta data, a taxa de mortalidade por 
covid-19 é menor do que a que se regista em Portugal continental. 

Verificamos que esta taxa vem fazendo um percurso onde se destaca 
que no Algarve haverá alguns fatores que se apresentam, a esta data, 
favoráveis já que a realidade dos números assim o sugere.

Estamos em 2021 e felizmente as palavras escritas há cerca 
de 100 anos no contexto da pandemia que constituiu a gripe 
espanhola, aparentemente, deixaram se se aplicar na sua crueza. 
Aparentemente alguma coisa aconteceu de então para cá. Se 
tomarmos o livro de Paulo Girão “A Pneumónica no Algarve” como 
referência verificamos que hoje o Algarve no contexto nacional não 
é uma região pobre e sem recursos para combater uma pandemia.
Que sejamos capazes de perceber, de saber destrinçar, o que nos 
está sendo favorável para que região e país, possamos ganhar 
todos com esses elementos.

Referências:

1. Cutler D, Deaton A, Lleras-Muney A. The Determinants of Mortality. Journal of Economic 
Perspectives, 2006; 20(3): 97–120 

2. Mackenbach JP. The contribution of medical care to mortality decline: McKeown revisited. J 
Clin Epidemiol. 1996 Nov;49(11):1207-13.

Gráficos feitos a partir de dados da DGS  
publicados na sua página online.
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Diálogo de cientista entre clínica e laboratório  
- Protocolo ABC/Fundação Champalimaud
Scientist's dialogue between clinic and laboratory  
- Protocol ABC/Champalimaud Foundation
Mourão Carvalho 1,2,3

1. Serviço Medicina Intensiva I - Centro Hospitalar Universitário Algarve 
². Faculdades de Medicina e Ciências Biomédicas - Universidade do Algarve 
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Champalimaud Foundation and ABC – via the Medicine 
Course of UAlg are signing a protocol for graduate Studies in 
Fundamentals of Medicine.

The expression from bedside to bench and back again translates 
the need felt by clinical researchers and scientists, for a closer 
proximity though dialogue. A new paradigm is wanted, where 
this obvious benefit for the patient, can emerge from the bridge 
between these two worlds. This idea, also denominated as reverse 
translation, is a pretense to not lose opportunities within the 
challenges of scientific research which, with knowledge of clinical 
reality, can be directed to a more exact solution.

However, this dialogue is neither easy nor immediate! Language, 
expressions of a modulated mentality of the laboratory or from 
clinitions, are not the same and maintain borders that are not 
always easy to cross. The search for a solution to this “gap” is the 
objective of the recently created “Postgraduate in Fundamentals of 
Medicine”, resulting from a protocol between the Champalimaud 
Foundation and the Clinical Academic Center, Algarve Biomedical 
Center (ABC), through the Faculty of Medicine at the University of 
Algarve (UAlg). 

Always with clinical excellence on the researchers' horizon of the 
Champalimaud Foundation, the PBL (Problem-Based Learning) of 
the UAlg Integrated Master's in Medicine is the required method 
for teaching the Fundamentals of Medicine. In the words of Dr. 
Silveira Botelho, Vice President of the Champalimaud Foundation, 
“in Portugal, only these two institutions would be able to initiate 
travel this path”.

Fundação Champalimaud e ABC - Via Curso de Medicina da 
UAlg assinam protocolo para Pós-Graduação em fundamentos 
da Medicina

A expressão from bedside to bench and back again surgiu para 
designar uma necessidade sentida por investigadores clínicos e 
cientistas, para que exista um diálogo mais estreito. Pretende-se 
um novo paradigma, onde este óbvio benefício para o doente 
possa emergir da ponte entre estes dois mundos. Esta ideia, 
também designada por translação reversa, pretende não perder 
oportunidades dos desafios da investigação científica que, com 
conhecimento da realidade dos problemas clínicos, possam 
direcionar-se diretamente para a sua resolução. 

No entanto, este diálogo não é fácil nem imediato! Verifica-se 
que as linguagens, expressão de uma mentalidade modulada 
pelo laboratório ou pela clínica, não são as mesmas e mantêm 
fronteiras nem sempre fáceis de ultrapassar. A procura de 
solução para este “gap” é o objetivo da recém-criada “Pós-
graduação em Fundamentos da Medicina”, resultante de 
um protocolo entre a Fundação Champalimaud e o Centro 
Académico Clínico, Algarve Biomedical Center (ABC), através 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Algarve (UAlg). 
Sempre com a excelência clínica no horizonte dos investigadores 
da Fundação Champalimaud, o PBL (Problem-Based Learning) do 
Mestrado Integrado em Medicina da UAlg é o método requerido 
para ensino dos Fundamentos da Medicina. Nas palavras do 

INTERNATO E PÓS-GRADUAÇÃO
POSTGRADUATE EDUCATION

Algarve Médico, 2021; 14 (5): 6 – 7
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Mourão Carvalho

Dr. Silveira Botelho, Vice-Presidente da Fundação 
Champalimaud, “em Portugal, só estas duas instituições seriam 
capazes de iniciar este caminho”. 

Nesta formação em PBL o estudante (neste caso o cientista) 
não é um elemento passivo, sentado numa sala de aula a tomar 
notas, mas sim o principal gerador de conhecimento ao procurar 
ativamente a informação que necessita para resolver um 
determinado problema de uma situação clínica concreta. 

O PBL é um sistema particularmente adequado a licenciados 
por assentar fortemente na independência, responsabilidade, 
conhecimento, maturidade e sua capacidade de trabalho. Tendo 
em conta o perfil dos formandos deste primeiro curso, antevemos 
grande sucesso para esta Pós-graduação em Fundamentos da 
Medicina que se iniciou a 6 de Outubro de 2020. 

In PBL training, the student (in this case the scientist) is not a 
passive element, sitting in a classroom taking notes, but rather the 
main generator of knowledge by actively seeking the information 

he need to solve a given problem of a concrete clinical situation. 
PBL is a system that is particularly suited to licensees as it is 
strongly based on independence, responsibility, knowledge, 
maturity and their ability to work. By having taking into account 
the profile of the trainees of this first group, we anticipate much 
success for this Postgraduate Course in Fundamentals of Medicine, 
which began on October 6, 2020.
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Hérnia inguinal - quando não operar?
Inguinal hernia - when not to operate? 
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Abstract

Hernia, worldwide, is a major cause of surgery. In the case of 
strangulated hernias, surgical indication is indisputable. In the case 

of uncomplicated hernia, there is still no common attitude towards 
the time of surgery as well as its approach. This is determined 
both by its location and characteristics, as well as the experience 
of the surgeon. The choice between the options of elective surgery 
versus the accompaniment of non-symptomatic hernia has not 
established as a broad consensus among surgeons. Currently, 
inguinal hernia does not have a standardized approach, however 
this issue has been deserving more attention. It is known that 
about one third of patients with inguinal hernia are asymptomatic 
and some results have been published that derive from the 
application of a vigilant waiting strategy for asymptomatic or 
minimally symptomatic men. The authors analyze in this paper 
some data following this strategy of vigilant waiting and discuss 

the observations in the context of current practice. 

Resumo

A patologia herniária por todo o mundo é uma das maiores 
causas para cirurgia. No caso das hérnias estranguladas a 
indicação cirúrgica é indiscutível. No caso da hérnia não 
complicada permanece a não existência de uma atitude comum 
relativamente ao momento da cirurgia bem como da sua 
abordagem. Esta é determinada tanto pela sua localização e 
características, bem como a experiência do cirurgião. A escolha 
entre as opções de cirurgia electiva versos acompanhamento de 
uma hérnia não sintomática, não tem estabelecido um consenso 
entre cirurgiões. Correntemente, na hérnia inguinal não há 
uma abordagem estandardizada, no entanto esta questão vem 
merecendo a maior atenção. É sabido que cerca de um terço dos 
doentes com hérnia inguinal são assintomáticos e são conhecidos 
alguns resultados que derivam da aplicação de uma estratégia de 
espera vigilante para homens assintomáticos ou minimamente 
sintomáticos. Os autores analisam neste trabalho alguns dados 
seguindo uma estratégia de espera vigilante e discutem estas 
observações no contexto da prática actual. 

Palavras Chave:
Hérnia inguinal; cirurgia programada; vigilância activa 

Keywords: 
Groin hernia; elective repair; watchful waiting 
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Introdução

A hérnia ocorre quando um órgão 
normalmente contido numa cavidade faz 
protrusão dos através da sua parede2. 

Na virilha, as hérnias podem ser 
inguinais diretas (protusão medial 
aos vasos epigástricos inferiores), 
inguinais indiretas (lateral aos vasos) 
ou femorais (inferior ao ligamento 
inguinal e medial aos vasos femorais)3. 
Têm 3 componentes: colo (abertura na 
parede abdominal), saco (protrusão de 
peritoneu pela abertura) e conteúdo 
(tecido/órgão que atravessa o colo no 
saco herniário)1,2. 

Nas inguinais, a passagem ocorre 

pelo orifício miopectíneo de Fruchaud 
(delimitado superiormente pelo arco 
de fibras aponevróticas do músculo 
transverso abdominal; medialmente 
pelo reto abdominal; lateralmente pelo 
iliopsoas; inferiormente pelo ramo púbico 
superior, com o ligamento de Cooper) 
por falência da fáscia transversalis4. 

Neste artigo os autores fazem uma revisão 
com enfase no trabalho de Reistrup e 
al.5 que integra o tempo cirúrgico numa 
estratégia de vigilância ativa. 

Epidemiologia  
e Fatores de Risco 

As hérnias inguinais têm uma prevalência 
de 27% em homens e 3% em mulheres, 
sendo mais comuns à direita; as indiretas 
são 2 vezes mais comuns que as diretas. 
Os fatores de risco incluem história familiar 
(aumenta risco em 8 vezes), condições 
que aumentem a pressão intrabdominal 
(ex: doença pulmonar obstrutiva crónica) 

ou que enfraqueçam a parede abdominal 
(ex: doenças do tecido conjuntivo, 
apendicectomia por via aberta)1. 

As hérnias femorais representam 
menos de 5% das hérnias na virilha, 
mas 35-40% só são diagnosticadas 
quando há complicações e é necessária 
cirurgia urgente, tendo mortalidade 
superior. São mais comuns em 
mulheres, mas continuam a representar 
uma baixa percentagem1. 

Diagnóstico 

O diagnóstico é clínico: peso, 
queimadura, dor ou desconforto 
desencadeado por esforços abdominais 
como tosse ou micção. A clínica agrava ao 
fim do dia e alivia com decúbito dorsal ou 
com redução manual da hérnia. Caso haja 
dor grave e abrupta, devemos suspeitar 
de estrangulamento6-8. 

Ao exame físico, apresenta uma massa 
visível ou facilmente palpável com 
o dedo no anel inguinal externo ao 
realizar manobras de aumento da 
pressão intrabdominal7. Cerca de 33% 
têm exame objetivo normal (hérnia 
oculta) e requerem exame imagiológico 
para diagnóstico6. 

“Homem de 67 anos apresenta 
protrusão na virilha direita, que notou 
recentemente no banho. Consegue 
reduzi-la completamente, mas 
reaparece intermitentemente. Nega dor 
e não causou alteração dos níveis de 
atividade. O exame objetivo confirma a 
presença de hérnia inguinal.”1 

A partir deste ponto que fazer? 
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Abordagem 

As hérnias estranguladas, não passiveis 
de redução requerem cirurgia urgente 
pelo risco de isquémia intestinal. 
As encarceradas redutiveis mas não 
coersíveis poderão ser ponderadas para 
cirurgia eletiva, exceto se houver oclusão 
intestinal, caso em que é uma urgência9,10. 

Vamos abordar principalmente o 
tratamento de assintomáticos ou 
minimamente sintomáticos através da 
análise de uma revisão sistemática5. 

Nesta foi efetuada uma pesquisa 
de artigos no PubMed, EMBASE e 
Cochrane Library a 14/5/2020 que 
continham os termos “hernia + inguinal 
+ asymptomatic” ou “watchful waiting” 
e se incluiu todos os homens com 
idade igual ou superior aos 18 anos, 
com hérnia inguinal assintomática ou 
minimamente sintomática, 

que adotassem a estratégia de vigilância 
ativa (VA). Apenas foram incluídos 
estudos com dados originais, com 
amostra de pelo menos 5 participantes, 
com rácio homem/ mulher de, pelo 
menos, 50% e escritos em inglês, 
alemão, dinamarquês, sueco ou 
norueguês. Apenas foram incluídos 
estudos com baixo risco de viés (até 4 

em 9 estrelas na escala de Newcastle-
Ottawa), classificados por uma equipa 
independente. 

A pesquisa identificou 3586 estudos, 
mas, após análise, apenas se incluíram 
9: 3 ensaios clínicos randomizados 
(RCT), 3 estudos prospetivos de coorte 
e 3 retrospetivos de coorte, sendo que 
2 eram observacionais em idosos com 
comorbilidades. 

O outcome primário era a taxa de 
crossover do braço de vigilância ativa 
para o de correção cirúrgica; nos RCT, 
29-38% passaram de VA para cirurgia 
em 1,5-3 anos, aumentando ao longo do 
tempo: 72% de crossover em 7,5 anos e 

68% após 10 anos. A taxa de crossover 
foi 79% em doentes com idade superior 
a 65 anos e 62% nos com idade inferior a 
65 anos. 

Os estudos observacionais prospetivos 
reportaram crossover de 7% em 15 
doentes com comorbilidades e idade 
superior a 75 anos em 6 meses. 

Um estudo retrospetivo detetou uma taxa 
de crossover de 54% em 137 doentes com 
comorbilidades e mais de 80 anos, após 
15 meses. 

Foram analisados também os outcomes 
secundários: tempo para crossover, 
motivos, taxa de operações emergentes, 
mortalidade, complicações, dor e 
desconforto. 

Dor foi o principal motivo para crossover, 
com mediana de 79%. Ambos os braços 
apresentaram o mesmo nível de dor e 
desconforto após 5 anos de follow-up em 
3 estudos; o 4º  estudo reportou menor 
dor no grupo da cirurgia após 2 anos. 

Figura 1. A natureza da Cirurgia existe um continuum para a procura do melhor gesto cirúrgico para a patologia em questão e simultaneamente permanece um tempo onde só a 
prática constante e o aperfeiçoamento das técnicas resultarão num cirurgião competente e seguro. No caso da hérnia inguinal, nesta busca permanente do melhor gesto, verificamos 
que , à data, este continuum integra a verificação do melhor momento para a cirurgia programada.
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Outro motivo para crossover foram as 
complicações agudas. Os RCT mostraram 
uma baixa taxa de cirurgia urgente 
(2-3%), com mortalidade idêntica em 
ambos. Nos estudos observacionais, 
objetivou-se até 19% de cirurgia urgente 
e 5% de mortalidade pós-operatória por 
insuficiência cardíaca. 

As taxas de complicações eram idênticas 
sem ou com crossover (imediato ou tardio), 
exceto se for por cirurgia emergente. 

Quatro estudos reportaram o tempo 
médio para crossover: 9 meses, 2 anos e 
5 anos. Um estudo identificou diferenças 
conforme a idade: 4 anos se superior a 65 
anos e 8 anos se inferior a 65 anos5. 

Discussão 

O artigo inclui 9 estudos, com um 
total de 858 doentes que fizeram VA. 
Aproximadamente 33% cruzou para o 
braço cirúrgico após 3 anos, chegando 
aos 70% em 10 anos, principalmente por 
dor. A estratégia de VA não aumentou 
a mortalidade, cirurgia urgente, 
complicações pós-operatórias ou dor/
desconforto5. 

Tem como pontos fortes: estratégia de 
pesquisa, independência na avaliação 
de vieses, contacto dos autores dos 
artigos quando os dados não eram 
claros. As limitações são o viés linguístico 
e heterogeneidade dos estudos e das 
variáveis analisadas5. 

Conclusão 

Esta revisão sistemática concluiu que os outcomes da vigilância 
ativa e reparação cirurgica inicial são idênticos e que o crossover 
parece ser seguro5. 

Como 15% das reparações cirúrgicas complicam com dor crónica, 
optar por VA é um augumento para evitar essa dor, prolongando 
a qualidade de vida por alguns anos9. Como a dor crónica é mais 
comum em jovens comparado com idosos1,5,9, é aceitável adiar 
cirurgia em homens jovens. Contudo, como a maioria fez crossover, o 
plano deve ser decidido caso a caso com o doente. 

No caso com que iniciamos, homem de 67 anos, é de ponderar 
propor uma estratégia VA, face à constatação de que 80% dos casos 

vão necessitar de cirurgia, como acontece aos maiores de 65 anos11. 
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Alterações da anatomia do pé são um fator condicionante do 
desenvolvimento e função músculo-esquelética adequada. 
Estas podem ocorrer por uma miríade de fatores, desde 
condicionamento genético a, alterações reumatológicas ou 

sistémicas. Estima-se que cerca de 38% da população em idade 
adulta tenha algum tipo de alterações morfológicas do pé, dos 
quais apenas 0,7% correspondem a cavalgamento de dedos 
bilateral. Estas malformações ortopédicas apresentam uma 
componente hereditária importante, sendo frequentemente 
congénitas e afetando predominantemente o 5º dedo, 
condicionando dor, alterações da marcha e quedas1,2. 

Aqui reportamos dois casos raros de cavalgamento do 2º sobre 
o 1º dedo bilateralmente. O primeiro, o achado ocasional de 
uma mulher de 78 anos que recorreu ao serviço de cirurgia 
por patologia biliar (Imagem A). O segundo de um homem de 
82 anos, sem alterações congénitas nem história de doença 
reumatológica, que desenvolveu a condição progressivamente 
em idade adulta, com afetação do pé esquerdo na por volta dos 
30 anos e pé direito 20 anos mais tarde (Imagem B).  Ambos 
os pacientes têm história de transmissão familiar, com pelo 
menos um progenitor, avô e filho afetado. Em ambos os casos 
as alterações ortopédicas eram assintomáticas, sem qualquer 
queixa álgica ou alteração objetivável da marcha. 

IMAGENS EM MEDICINA
IMAGES IN MEDICINE

Algarve Médico, 2021; 14 (5): 12 – 13 

Referências:
1. Simões R. et al. Treatment of the overriding fifth toe: Butler’s arthroplasty is a good 
option. Journal of children’s orthopaedics, 2018. 12(1): p. 36-41. 

2. Turhanoglu AD et al. Can foot pain and musculoskeletal disorders be counted as risk 
factors for falls in the elderly? Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, 2010. 
13(4): p. 225-230. 

Changes in the anatomy of the foot are a conditioning factor for 
development and adequate musculoskeletal function. These can 
occur from a myriad of factors, such as genetic conditioning to, 
rheumatological or systemic changes. It is estimated that about 

38% of the adult population have some type of morphological 
changes in the foot, of which only 0.7% correspond to bilateral 
toe riding. These orthopedic malformations have an important 
hereditary component, being frequently congenital and affecting 
predominantly the 5th finger, causing pain, changes to the great 
risk of falls1,2. 

We report two rare cases of horseback riding of the 2nd to the 
1st finger bilaterally. The first case is an occasional finding 
seeing in a 78-year-old woman, who went to the surgical 
department for biliary pathology (Image A).  The second case is 
of an 82-year-old man, with no congenital changes or history 
of rheumatological disease, but who developed this condition 
progressively into adulthood, affecting the left foot from the 
age of 30 year on and to the right foot, 20 years later (Image B). 
Both patients have a history of family transmission, with at least 
one affected parent, grandfather and child. In both cases, the 
orthopedic changes were asymptomatic, with no complaints of 
pain or objective changes in gait. 



13

Duarte Matias et al

A

B



14

Quando uma massa inguinal não é o que parece
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63-year-old woman operated for left inguinal hernia and 
excised from inside the hernial sac, nodular formation 
partially encapsulated with 5 x 4.5 x 4.5 cm, where in section a 
heterogeneous mass is observed, with yellowish trabecular areas 
and whitish and other areas of dense fibrotic appearance. The 
piece’s histology, delimited by intact mesothelium, corresponded 
to a well-differentiated and completely excised tumor of Sertoli-
Leydig cells. It is a tumor of the sexual cord (Sertoli cells) / stroma 
(Leydig cells), being considered neoplasia of the gonads (ovary 
and testis). The patient who was never menstruating, on objective 
examination, had vagina and vulva and breasts without changes, 
but with no cervix. Pathological anatomy suggests that the 
excised part is a testicle, instead of a female gonad. The patient’s 
karyotype had a 46, XY chromosomal constitution. It is a complete 
syndrome of peripheral androgen insensitivity or Morris syndrome, 
an abnormality of sexual differentiation caused by a mutation in 

the androgen receptor gene. It is the most common cause of male 
pseudo hermaphroditism, in which the female phenotype develops, 
despite the male genotype. Patient referred for excision of the 
contralateral gonad, identified on MRI, and consultation with 
genetic counseling.

Mulher de 63 anos operada por hérnia inguinal esquerda 
e onde se excisou do interior do saco herniário, formação 
nodular parcialmente capsulada com 5 x 4,5 x 4,5 cm, onde em 
secção se observa massa de aspecto heterogéneo, com áreas 
trabeculadas amareladas e esbranquiçadas e outras áreas de 
aspecto fibrótico denso. A histológia da peça, delimitada por 
mesotélio íntegro, correspondeu a um tumor de células de 
Sertoli-Leydig bem diferenciado e completamente excisado. É 
um tumor do cordão sexual (células Sertoli)/ estroma (células 
Leydig), sendo considerado neoplasia das gónadas (ovário 
e testículo). A doente que nunca foi menstruada, ao exame 
objectivo apresentava vagina e vulva e mamas sem alterações, 
mas com ausência do colo uterino. A anatomia patológica 
coloca a hipótese da peça excisada tratar-se de um testículo, 
ao invés de uma gónada feminina. O cariótipo da doente tinha 
uma constituição cromossómica 46, XY. Trata-se, de síndrome 

completo de insensibilidade periférica aos androgénios ou 
síndrome de Morris, uma anomalia da diferenciação sexual 
causada por uma mutação no gene do receptor dos androgénios. 
É a causa mais comum de pseudo hermafroditismo masculino, 
em que ocorre desenvolvimento de fenótipo feminino, apesar do 
genótipo masculino. Doente referenciada para exérese da gónada 
contralateral, identificada em RM, e consulta de aconselhamento 
genético. 

IMAGENS EM MEDICINA
IMAGES IN MEDICINE

Algarve Médico, 2021; 14 (5): 14 – 15 
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Lesão de Morel-Lavallée mantida por 20 anos
Morel-Lavalée lesion sustained for 20 years
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Resumo

Os traumatismos fechados de partes moles podem desencadear 
coleções hemáticas que prevalecem clinicamente indolentes por 
muitos anos. Pretende- se descrever um caso de um hematoma 
crónico com 20 anos de evolução. 

Homem de 67 anos de idade com história de trauma contuso 
fechado na coxa esquerda há́ cerca de 20 anos, com equimose 
e edema, que resolveu parcialmente, mantendo tumefação na 
região trocantérica. Apresentava antecedentes pessoais de HTA, 
FA e diabetes mellitus. Ao exame físico, verificavam-se duas 
massas não aderentes aos planos profundos cuja TC caracterizou 
como lesão expansiva justa-trocantérica, adjacente à vertente 
superficial da fáscia lata esquerda, de contornos lobulados, 
homogénea, com cerca 10x10x4,5 cm. Pela história anterior de 
trauma e localização da lesão, foi posta a hipótese diagnóstica 
de lesão de Morel-Lavallée, sendo realizada exarése cirúrgica. 
A avaliação anatomopatológica mostra lesão heterogénea 
multinodular, com áreas necro-hemorrágicas, envolvidas por 
tecido adiposo, fibrina e coágulos sanguíneos focalmente 
recanalizados, consistente com hematoma não recente 
organizado. 

A lesão de Morel-Lavallée, é uma lesão fechada de partes moles, 

causada por traumatismo com forças de cisalhamento que causa 
separação entre a fáscia do tecido subcutâneo, originando uma 
cavidade que se preenche com líquido, consistindo em tecido 
gorduroso, sangue e linfa. A evolução pode ser indolente, 
com crescimento ao longo de anos, sendo por vezes difícil 
estabelecer uma cronologia de eventos que conduza a etiologia. 
A exerese cirúrgica permite estabelecer um diagnóstico 
definitivo e está associada a menores taxas de recidiva. 
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Abstract

Soft tissue blunt trauma can trigger blood collections that remain 
clinically indolent for many years. We describe a case of a chronic 
hematoma having 20 years originated before. A 67-year-old 
man with a history of blunt trauma to the left thigh 20 years 
ago, suffered at the time ecchymosis and edema, which partially 
resolved, maintaining however a persistent swelling in the 
trochanteric region. He had a personal history of hypertension, 
atrial fibrillation and diabetes mellitus. On physical examination, 
there were two masses adherent to the deep planes, which in 
CT scan was characterized as an expansive homogenous juxta-
trochanteric lesion, adjacent to the superficial aspect of the left 
fascia lata, with lobulated contours, measuring approximately 
10x10x4.5 cm. Due to the history of trauma, a diagnosis of 
a Morel-Lavallée lesion was proposed, and surgical exeresis 
was performed. The anatomopathological evaluation shows a 
heterogeneous multinodular lesion, with necrohemorrhagic areas, 
surrounded by adipose tissue, fibrin and focally recanalized blood 
clots, consistent with a non-recent organized hematoma.

The Morel-Lavallée lesion is a closed soft tissue lesion, caused 
by blunt trauma that causes separation of the subcutaneous 
underlyng perimuscular fascia, originating a cavity that fills 
with fluid from fatty tissue, blood and lymph. Evolution can be 
indolent, growing over years, and it is sometimes difficult to 
establish a chronology of events that leads to etiology. Surgical 
exeresis permits a definitive diagnosis and is associated with low 
recurrence rates.
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Introdução

Os traumatismos fechados de partes moles, dependendo dos 
locais anatómicos onde ocorrem e das forças envolvidas, podem 
originar lesões caracterizadas por evulsão da pele e tecidos 
subcutâneos da fáscia subjacente, com a criação de um espaço 
virtual, o qual é preenchido por sangue, linfa e detritos de 
gordura1. Estas lesões, denominadas lesões de desenluvamento, 
podem ter um crescimento agudo ou permanecer indolentes 
durante vários anos, tornando o seu diagnóstico um desafio 
clínico. Podem acarretar uma elevada morbilidade, com prejuízo 
na qualidade de vida do doente1,2.

Figura 1. Tumefação na região trocantérica esquerda

Caso clínico

Homem de 67 anos, enviado à consulta de Cirurgia Geral por 
tumefação não dolorosa na coxa esquerda. Refere história de 
queda sobre amurada de um barco, há cerca de 20 anos, do 
qual resultou traumatismo contundente fechado na região 
trocantérica esquerda Segundo o doente, deste trauma 
resultaram equimose e edema que resolveram parcialmente, 
mantendo-se tumefação que teve um comportamento de 
crescimento indolente até ao momento desta observação.

Como antecedentes pessoais destacam-se Hipertensão Arterial 
controlada, Fibrilhação Auricular sob hipocoagulação oral e 
Diabetes Mellitus não insulinotratado.
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Figura 2. Tomografia computorizada onde em reconstruções transversais e coronais, se verifica lesão expansiva justa-trocantérica adjacente à vertente superficial da fáscia lata 
esquerda, de contornos lobulados, heterogénea com 10 x 10 x 4,5 cm, compatível com quadro de Morel-Lavallée.

Figura 3. Peça operatória corresponde a formação nodular com 607,6 g e 17x15x7 cm que em secção corresponde a massa heterogénea multinodular e bem delimitada, com áreas 
amareladas, acastanhadas e outras necro-hemorrágicas, em parte envolvida por tecido adiposo. Em microscopia a formação pseudoquistica está delimitada por tecido adiposo com 
ligeiro infiltrado inflamatório crónico e uma parede de tecido conjuntivo hialinizado, também com infiltrado inflamatório crónico. Esta parede de tecido conjuntivo delimita uma 
cavidade quística com detritos necróticos, fibrina e coágulos sanguíneos focalmente recanalizados. Não há atipias citológica ou mitoses atípicas. Achados morfológicos consistentes 
com hematoma não recente organizado. 
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Ao exame objetivo, verificavam-se duas massas na região 
trocantérica esquerda, não dolorosas à palpação, não aderentes 
aos planos profundos, de consistência não pétrea, com 12 x 4 cm e 
6 cm de maior diâmetro (figura 1). Sem outros achados de relevo. 

Foi realizado exame tomográfico (figura 2) que mostrou lesão 
expansiva justa-trocantérica adjacente à vertente superficial da 
fáscia lata esquerda, de contornos lóbulados, heterogénea com 
10 x 10 x 4,5 cm (figura 2).

Após discussão em equipa multidisciplinar, e tendo como base a 
história anterior de trauma, exame objetivo e teste de imagem, 
foi posta a hipótese diagnóstica de lesão de Morel-Lavallée (ML), 
tendo sido proposta exerese cirúrgica.

O procedimento foi realizado sob anestesia geral, com exerese 
completa da massa (figura 3), sem intercorrências. Não houve 
registo de complicações no pós-operatório imediato e o doente 
teve alta no 1º dia de pós-operatório.

O estudo anatomopatólogico do espécimen mostrou, 
macroscopicamente, lesão heterogénea multinodular, com 
áreas amareladas, acastanhadas e necro-hemorrágicas, 
envolvidas por tecido adiposo. Microscopicamente, 
destacaram-se detritos necróticos, fibrina e coágulos 

sanguíneos focalmente recanalizados, consistente com 
hematoma não recente, organizado.

Discussão

Fisiopatologia 
As lesões de desenluvamento são lesões traumáticas de 
tecidos moles nas quais, através de forças de cisalhamento 

súbitas e de alta intensidade, ocorre evulsão da hipoderme, 
da fáscia muscular subjacente criando um espaço potencial1,2. 
Pelo mecanismo de tração envolvido existe disrupção de vasos 
perfurantes fáscio-cutâneos e músculo cutâneos segmentares, 
com extravasamento de sangue, linfa e detritos de gordura que 
preenchem esse espaço (figura 4).

Descritas pela primeira vez no ano de 1853 pelo cirurgião 
francês Victor Auguste François Morel-Lavallée (1811-1865), 
em lesões de localização trocantérica, o epónimo de lesão 
de Morel-Lavallée é usado para denominação de lesões de 
desenluvamento por traumatismo fechado independentemente 
da sua localização anatómica1.

Este tipo de lesões, nas quais existe um desenluvamento sem 
solução de continuidade, ocorre maioritariamente adjacente 
a protuberâncias ósseas tendo sido descritas ao longo do 
grande trocânter, flancos, nádegas, coluna lombar, omoplatas e 
joelhos. Estão também associadas a procedimentos estéticos de 
lipoaspiração, com localização na parede abdominal1,2.

Estas lesões podem resolver-se espontaneamente ou tornar-se 
encapsuladas e persistir de forma indolente durante décadas1. 
Na sua forma aguda, apresentam-se como um hematoma/
seroma, na forma subaguda como hematoma precoce ou tardio, 
envolvendo já algum grau de organização tecidular que pode 
evoluir para um hematoma organizado crónico1,3. Esta evolução 
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pode ser condicionada por fatores associados à lesão em si, tendo 
em conta o envolvimento arteriolar, ou por fatores associados 
ao doente (ex: terapêutica hipocoagulante ou antiagregante)1. 
Tem uma maior predominância no género feminino, o que pode 
ser explicado pelo padrão de distribuição de gordura corporal 
e menor fixação desta aos tecidos adjacentes, sendo também a 
obesidade um importante factor de risco2.

Tal como nos desenluvamentos abertos a área de afetada é 
normalmente mais extensa que a estimada inicialmente, com 
desenluvamento por contiguidade de segmentos adjacentes, 
sendo por isso tipicamente ovais, fusiformes ou crescentes, 
consistente com a disseção produzida pelos fluidos ao longo 
dos planos fasciais traumatizados1,2,3.

Apresentação clínica 
As lesões de ML são frequentemente identificadas horas ou 
dias após o trauma inicial, mas cerca de um terço dos doentes 
procura ajuda clínica meses ou anos após o trauma. Podem ser 
isoladas ou estar associadas a fraturas subjacentes2,5.

O seu diagnóstico é essencialmente clínico, podendo ser 
confirmado por modalidades de imagem2.

Clinicamente, os doentes apresentam queixas de dor, 
tumefação e rigidez2.

No exame físico, podem ser identificadas zonas de flutuação 
e de deformidade de contornos, associada a descoloração, 
hipermobilidade cutânea e hipoestesia cutânea devida a lesão 
de stress de nervos cutâneos. Na fase aguda, especialmente 
em situações de politrauma, estas lesões podem passar 
despercebidas, uma vez que podem apresentar um especto 
pouco exuberante, comparativamente a outras lesões mais 
ameaçadoras de vida2.

Podem complicar com necrose cutânea, de forma aguda ou 
tardia, sendo a circulação dérmica o principal determinante para 
a sobrevivência do retalho traumático1,2.
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Figura 4.  Mecanismo fisiopatológico de Morel-Lavallée (adaptado de https://radiopaedia.org/cases/morel-lavallee-illustrations em 03/10/2021)

https://radiopaedia.org/cases/morel-lavallee-illustrations em 03/10/2021
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Outra complicação frequente é a colonização bacteriana da 
coleção que ocorre em até 46% dos casos, com esta incidência 
a ser independente do tempo decorrido desde a lesão até ao 
desbridamento cirúrgico3,4. A recorrência da lesão está também 
descrita, especialmente nas técnicas de tratamento nas quais 
não é removida a totalidade da lesão5.

Diagnóstico imagiológico 
A clínica e a ecografia são suficientes na maioria dos casos para 
diagnostico. A RM podeser necessária em casos selecionados. 
Na Tomografia computadorizada (TC) podem ser identificados 
níveis fluido-fluido relativos a sedimentação hemolinfática, 
quantidades variáveis de detritos incluindo lóbulos de gordura e 
pode mostrar uma cápsula periférica2.

Mellado e Bencardino propuseram um sistema de 
classificação de lesões de ML baseado nas características 
observadas em RM5, que se revela importante para a definição 
de abordagem terapêutica, quadro I.

Outras lesões subagudas pós traumáticas ou neoplásicas, 
podem ter aparência semelhante às lesões de ML, tais como 
bursites e sarcomas de tecidos moles, diferindo no seu 
mecanismo fisiopatológico, pelo que é importante a colheita 
aturada de uma boa história clínica1.

Quando estas lesões se apresentam tardiamente e com 
comportamento indolente, podem mimetizar um tumor 
de tecidos moles, mas a sua localização e forma da lesão, 
conformando-se aos planos fasciais é atípica para tumor2,   
sendo um importante factor para o diagnóstico diferencial

Tratamento 
A estratégia de tratamento deve ter em linha de conta as 
características da lesão, nomeadamente a presença ou não 
de cápsula e a dimensão da lesão e se coexiste com fratura 
óssea subjacente3,4,5, não existe consenso relativamente ao 
tratamento ótimo6. 

O tratamento pode ser conservador com ou sem abordagem 
invasiva, ou cirúrgico3,4,5. 

O tratamento conservador com terapia compressiva está 

indicado em lesões recentes, com volume inferior a 50 cm34 mas 
requer uma grande colaboração do doente. Neste tipo de lesões 
pode também ser considerada a drenagem percutânea4,7.  
A estratégia conservadora, tal como descrito na literatura mostra 
bons resultados imediatos na abordagem de lesões recentes 
e não capsuladas e de pequenas dimensões, mas apresenta 
elevadas taxas de recidiva pelo que apenas deve ser aplicada em 
casos selecionados4.

O tratamento isolado com agentes esclerosantes (talco, 
doxiciclina e álcool) em casos de falência de tratamento 
conservador, apresenta bons resultados em pequenas séries 
quando não associado a fraturas6.

Quadro I – Comparação das características imagiológicas relacionadas com os seis subtipos das lesões de Morel-Lavallée, adaptado de Mallado JM, Bencardino JT. Morel-Lavallee 
Lesion: Review with Emphasis on MR Imaging. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2005; 13: 775-782.
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A estratégias de cirúrgicas de incisão e lavagem da cavidade 
com ou sem remoção da cápsula fibrosa, mostraram 
consistentemente melhores resultados no que toca à recidiva, 
mas estão associadas a compromisso do plexo vascular 
subdermico, com consequente compromisso da irrigação do 
retalho cutâneo. A utilização de múltiplas fenestrações de 
pequenas dimensões com irrigação pulsada para destruição da 
cápsula aparenta menor risco de compromisso cutâneo5. 

No caso das lesões crónicas, com cápsula fibrosa e conteúdo 
organizado, a técnica de resseção aberta é a que apresenta 
melhores resultados, mas pode levar a maiores deformidades 
cosméticas e formação de pseudoquistos e persistência de 
espaço morto. Nestes casos, estão descritos tratamentos 
adjuvantes com escleroterapia com talco ou doxiciclina5.

No caso do desbridamento aberto, estão descritos resultados 
discordantes relativamente ao tempo de encerramento da ferida 
cirúrgica com o encerramento primário a estar associado a 
maiores taxas de infeção e necrose de tecidos moles6.

Discussão de caso 
No caso apresentado, a chave para a compreensão do mesmo 
está na cronologia de eventos e história clínica. A localização, 
comportamento e apresentação clínica são compatíveis 

com uma lesão ML crónica. O comportamento indolente 
e expansibilidade lenta da lesão ao longo dos anos, pode 
inferir a não afeção de vasos de pressão, nomeadamente 
arteríolas. No entanto a terapêutica hipocoagulante pode ter 
um efeito deletério para a estabilização dimensional da lesão, 
que continuou em expansão ao longo dos anos. Não ocorreu 
infeção da coleção nem necrose cutânea, o que até poderia ser 
expectável face a presença de diabetes mellitus. O método de 
imagem utilizado, revelou-se suficiente para corroboração do 
diagnóstico, sendo que na grande maioria dos casos basta a 
clínica e a ecografia. 

A localização e comportamento da lesão, associada as 
características e história clínica, permitiram o diagnostico 
diferencial de ordem clínica, com elevada probabilidade pré 
teste, dispensando a realização de caracterização histológica 
previa a exarése cirúrgica.

Uma vez que se tratava de uma lesão crónica, aparentemente 
capsulada, a estratégia utilizada foi a recomendada pela 
literatura, obtendo-se um bom resultado final, quer no 
imediato, quer no seguimento a longo prazo, sem registo de 
complicações ou recidiva.
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Conclusões

Nos traumas de alta cinética, associados ou não a fraturas 
subjacentes, deve haver sempre atenção para este tipo de 

lesões, uma vez que o seu diagnóstico envolve um elevado 
grau de suspeição clínica. Podem ser revestidas de elevada 
morbilidade, a curto ou longo prazo, e a dismorfias cosméticas. 
O diagnóstico é essencialmente clínico, podendo ser alicerçado 
em modalidades de imagem, como a ecografia ou, se necessário,  
a RM. Os resultados de meta analises de séries publicada, 
sugerem que a abordagem cirúrgica com desbridamento aberto 
com encerramento do espaço morto apresenta melhores 
resultados do que o tratamento conservador, especialmente 
nos casos crónicos após a formação de cápsula fibrosa, onde 
mostrou ser o único método eficaz. A drenagem local na fase 
aguda remove o tecido necrótico, com menor risco de necrose 
cutânea, mas associada a maior risco de recidiva. A terapêutica 
conservadora compressiva deve ser reservada para lesões 
agudas de pequenas dimensões.
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Resumo

A Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) é a doença reumatológica 
crónica mais comum em pediatria. Previamente conhecida 
por Artrite Reumatoide Juvenil, o facto de ser seronegativa, 
restrita à pediatria e com uma patogenia distinta da Artrite 
Reumatóide justifica esta mudança de nomenclatura. A clínica 
é típica das doenças articulares de ritmo inflamatório. A uveíte 
ocorre em cerca de 1/10 dos casos de AIJ. Apresentam-se os 
critérios necessários cumprir para se fazer o diagnóstico de 
AIJ, de acordo com a American College of Rheumatology. A 
maioria das AIJ apresenta um curso-autolimitado, com resolução 
espontânea durante a puberdade. No entanto, algumas 
características poderão conferir um pior prognóstico. Em 
alguns casos pode ainda persistir durante a idade adulta, com 
morbilidade significativa. Os autores apresentam um caso clínico 
onde se verifica a sequência de sinais e sintomas que, com o 
auxílio de meios complementares de diagnóstico, permitiu 
chegar precisamente ao diagnóstico desta entidade clínica. Na 
discussão, partindo do caso propriamente dito, apresentam-se 
as particularidades e aspetos importantes da AIJ para o rápido 
diagnóstico desta entidade ainda pouco conhecida entre a 
comunidade pediátrica.

Palavras Chave:
Artrite Idiopática Juvenil, Artralgia, Uveíte, Caso Clínico.

Keywords: 
Juvenile Idiopathic Arthritis, Arthralgia, Uveitis, Clinical Case.

Abstract

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common chronic 
rheumatologic disease in pediatrics. Previously known as Juvenile 
Rheumatoid Arthritis, the fact that it is seronegative, restricted 
to pediatrics and with a pathogenesis distinct from Rheumatoid 

Arthritis, justifies this change in nomenclature. The presentation 
is typical of joint diseases with an inflammatory cycle. Uveitis 
occurs in about 1/10 of JIA cases. The criteria required to be met 
are presented. The diagnosis of JIA is, according to the American 
College of Rheumatology. Most JIA have a self-limited course with 
spontaneous resolution during puberty. However, some features 
may predict a worse prognosis. In some cases it can persist into 
adulthood, with significant morbidity. The authors present a 
clinical case where the sequence of signs and symptoms results 
of complementary diagnostic tools led to the diagnosis. The 
discussion refers to the particularities and important aspects of 
JIA for the rapid diagnosis of this little-known entity still prevalent 
among the pediatric community.
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Introdução

A Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) é a doença reumatológica 
crónica mais comum em pediatria. Apresenta uma prevalência 
superior no sexo masculino, exceto o subtipo sistémico, 
cuja prevalência é idêntica em ambos os sexos. Previamente 
conhecida por Artrite Reumatoide Juvenil, o facto de ser 
seronegativa, restrita à pediatria e com uma patogenia 
distinta da Artrite Reumatóide justifica esta mudança de 
nomenclatura. A patogénese é dependente de um background 
autoinflamatório, com sobreativação de linfócitos Th1 e Th17, 
e de uma predisposição imunogenética complexa, tendo-se 
observado uma associação com os haplótipos HLA DR-5, 6 
e 8. No entanto, apesar de isso ser condição absolutamente 
necessária, não é suficiente, já que a sua apresentação típica em 
flares implica a existência de desencadeantes, nomeadamente 
infeções víricas.1,2,3

A clínica é típica das doenças articulares de ritmo inflamatório: 
febre, artralgia com sinais inflamatórios, derrame articular, 
melhoria da dor com a mobilização articular; em contrapartida, 
apresenta agravamento noturno e com o repouso, culminando 
em rigidez matinal com uma duração, por norma, superior 
a 60 minutos. No subtipo sistémico poderão ainda ser 
observados outros sinais e sintomas extra-articulares, 
como uveíte (frequentemente anterior, bilateral, crónica), 
alterações ungueais, exantema, linfadenopatias generalizadas, 
hepatoesplenomegalia e serosite. A uveíte ocorre em cerca de 
1/10 dos casos de AIJ, sendo que desses, 75-80% são do sexo 
feminino e 70-90% apresentam positividade para os anticorpos 
antinucleares (ANA).4,5

O quadro I lista os critérios necessários cumprir para se fazer 
o diagnóstico de AIJ, de acordo com a American College of 
Rheumatology (ACR). O quadro II apresenta os vários subtipos, 
que diferem sobretudo na clínica e no padrão articular, nos 
picos de incidência e no perfil de autoimunidade. O quadro 
III, finalmente, mostra os critérios de diagnóstico da AIJ 
sistémica segundo a International League of Associations for 
Rheumatology (ILAR).4,6,7

A maioria das AIJ apresenta um curso-autolimitado, com 
resolução espontânea durante a puberdade. No entanto, 
algumas características poderão conferir um pior prognóstico, 
tais como: doença de início precoce, envolvimento poliarticular 
simétrico, atingimento da bacia ou punho, doença sistémica, 
presença de anticorpos fator reumatoide (FR) e antipeptídeo 
citrulinado (anti-CCP). Em alguns casos pode ainda persistir 
durante a idade adulta, com morbilidade significativa.3

O cornerstone do tratamento é à base de disease-modifying 
anti-rheumatic drugs (DMARDs) (metotrexato, em associação 
com ácido fólico; leflunomida), devendo ser introduzidos o mais 
precocemente possível. Devido ao seu lento início de ação, é válido 
iniciar concomitantemente terapêutica anti-inflamatória com 
AINEs ou corticóides (intra-articulares principalmente na doença 
oligoarticular; sistémicos principalmente na doença mais severa). Os 
agentes biológicos são terapêutica de 2ª linha, tanto em associação 
com DMARDs como em monoterapia, podendo ser necessários na 
doença com atividade moderada a severa e na AIJ sistémica que, 
per si, apresenta uma menor resposta ao metotrexato.8

Caso Clínico

Criança de 5 anos, sexo feminino, caucasiana, natural e 
procedente de Portugal, que apresentou um episodio de 
claudicação da marcha do lado esquerdo interpretado como 
entorse do tornozelo esquerdo em dezembro 2018. Foi avaliada 
pela Ortopedia infantil, e realizou cintigrafia que reportou 
patologia inflamatória no tarso esquerdo afetando sobretudo 
as superfícies articulares, poupando metatarso, falanges e 
esqueleto proximal. Teve alta com tratamento sintomático. 

No início de maio 2020, apresentou novamente claudicação da 
marcha à esquerda, de agravamento progressivo e febre, com 
temperatura máxima de 38ºC. Procurou o serviço de urgência 
pediátrica, onde fez radiografia da anca e análises laboratoriais 
mostrando apenas uma ligeira elevação da PCR. Foi avaliada 
em conjunto com Ortopedia tendo alta com anti-inflamatórios 
durante três dias.  A criança melhorou clinicamente. Uma 
semana depois teve reagravamento da claudicação, com recusa 
parcial da marcha. Foi novamente avaliada pelo Pediatra em 
consulta e foram pedidas ecografia e reavaliação analítica. Três 
dias mais tarde, antes de realizar os exames pedidos, apresentou 
edema do joelho esquerdo com rubor e dor à flexão, pelo 

Início antes dos 16 anos de idade

Envolvimento de pelo menos 1 articulação 

Duração de pelo menos 6 semanas

Exclusão de outros possíveis diagnósticos diferenciais 
de sinovite

Quadro I - Critérios de diagnóstico da AIJ de acordo com ACR
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que foi avaliada no serviço de urgência e internada. Realizou 

hemograma, cujos resultados vieram normais, bioquímica, 
que revelou uma PCR e VS ligeiramente elevadas, radiografia 
do joelho, sem alterações, e ecografia do mesmo, que revelou 
derrame com conteúdo não totalmente puro no joelho 
esquerdo, melhor visualizável ao nível da bolsa suprapatelar, 
onde atingia uma espessura de 6 mm com imagens ecogénicas 
no seu interior. 

Pela ausência de parâmetros de infeção foi decidido não iniciar 
antibioticoterapia, mantendo terapêutica analgésica e anti-
inflamatória. Teve alta para domicílio com indicação de manter 
anti-inflamatórios. No entanto a sintomatologia persistiu e dois 
dias depois apresentou dor e ligeiro edema no 3º dedo da mão 
direita. Foi avaliada em consulta de Pediatria e referenciada à 
consulta de Reumatologia.

Foi avaliada pela Reumatologia em junho 2020. Das análises 
laboratoriais destaca-se ANA e FR negativos, assim como VS 
e PCR ligeiramente elevadas. Na primeira semana de julho 
iniciou tratamento com metotrexato oral 10 mg/1 por semana, 
ácido fólico 1 comprimido 2 vezes por semana e AINES. Em 
julho de 2020 foi avaliada pela Oftalmologia, tendo sido 
diagnosticada uma uveíte bilateral com sinéquias posteriores 
predominantemente no olho esquerdo. Apesar do tratamento 
com Metotrexato, a criança manteve a uveíte, pelo que iniciou 
prednisolona em colírio 1 gota, 4 vezes por dia. Foi reavaliada 
em outubro 2020 pela Oftalmologia, com resolução da uveíte 
do olho direito mas mantendo atividade inflamatória no olho 
esquerdo em regressão lenta.  De volta ao esquema terapêutico, 
em setembro de 2020 iniciou Metotrexato subcutâneo 10 mg 
por semana. Foi realizado em outubro de 2020 um controlo 
analítico, agora com ANA positivo mas FR novamente negativo, 
HLA B27 negativo, ECA (enzima conversora da angiotensina) 

negativa - apesar de fazer Metotrexato em doses altas - e IGRA 

negativo. A criança melhorou clinicamente da dor no joelho e 
no terceiro dedo da mão direita.  Dada a persistência da uveíte, 
em dezembro de 2020 iniciou Adalibumab 20 mg em seringa 
pré-cheia, 1 injeção subcutâena de 14 em 14 dias. A criança 
melhorou da sintomatologia e mantém seguimento regular pela 
Reumatologia e Oftalmologia.

Discussão

Apesar de a AIJ ser uma entidade rara (prevalência 15.7-140 
casos por 100,000), é das doenças crónicas pediátricas mais 
comuns, e a doença reumatológica crónica mais comum.9

O caso clínico apresentado retrata o subtipo mais comum de 
AIJ (cerca de 50% dos casos) – o subtipo oligoarticular extenso, 
com atingimento de menos de 4 articulações, sendo as mais 
frequentemente atingidas as grandes articulações dos membros 
inferiores, nomeadamente o joelho. Apresenta um pico de 
incidência entre os 2 e os 4 anos.3

Este caso clínico em particular é interessante devido a vários 
fatores. Primeiro, é notório o atraso no diagnóstico intrínseco a 
esta patologia. O erro no diagnóstico, em primeiro lugar, devido 
ao confundimento com artrite séptica (e consequente recurso 
dispensável a antibióticos), com sinovites transitórias e com 
patologia ortopédica é evidentemente comum. A isso acresce 
o facto de o tratamento de alguns destes falsos diagnósticos 
com anti-inflamatórios contribuir ainda mais para o prolongar 
do encobrimento desta doença.  Também a sintomatologia 
inespecífica e flutuante torna difícil a sua valorização e, acima 
de tudo, a correlação entre os vários episódios. Relativamente 

Quadro II -  Subtipos de AIJ
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aos meios complementares de diagnóstico, o estudo analítico 
pode ser bastante inocente, como se observa neste caso, 
principalmente se for obtido nos períodos assintomáticos, em 
que a atividade da doença é reduzida ou até mesmo ausente; 
mesmo avançando para um estudo imunológico, este poderá 
também ser negativo, até mesmo os anticorpos ANA, que 
se distinguem pela sua elevada sensibilidade. Também as 
radiografias podem ser completamente normais, visto que a 
erosão óssea só é esperada em estadios mais avançados da 
doença.10 Neste caso particular os escassos sinais clínicos e 
laboratoriais fizeram difícil suspeitar o diagnóstico inicialmente e 
só os episódios persistentes orientaram o diagnóstico. 

A segunda particularidade é a clínica provavelmente suspeita 
de uveíte bilateral anterior crónica, mesmo com anticorpos 
ANA negativos. Apesar de ser uma manifestação extra-articular 
comum, não é suficiente para fazer o diagnóstico de AIJ sistémica. 
Por esse mesmo motivo, crianças com diagnóstico de AIJ devem 

ser avaliadas ad initium e seguidas, de forma regular, por 
oftalmologia. De acordo com as guidelines do ACR de 2019, o 
tratamento inicial de uveíte deve ser feito com corticóide tópico.5,7

O terceiro aspeto prende-se com a terapêutica. Devido à não-
tolerância dos efeitos adversos gastrointestinais associados 
ao uso de metotrexato oral (dos mais comuns), optou-se pela 
via subcutânea. No entanto, devido à progressão natural da 
doença, foi necessário introduzir um biológico (em detrimento 
da monoterapia), neste caso um inibidor do TNF-α. Os 
resultados promissores destes agentes modificadores de 
doença tornam-nos bons candidatos na AIJ. No entanto, à 
semelhança do que foi realizado neste caso, o seu uso exige 
sempre a exclusão cuidada de tuberculose, ativa ou latente, e, se 
confirmada, o seu tratamento.8

1. Febre com duração igual ou superior a 2 semanas, diária 
pelo menos durante 3 ou mais dias (>= 39ºC pelo menos 
uma vez por dia, flutuando com períodos de apirexia)

2. Artrite em 1 ou mais articulações (durante >= 6 semanas) 

3. Pelo menos um dos seguintes
• Rash eritematoso cor de salmão
• Linfadenopatias generalizadas
• Hepatomegalia e/ou esplenomegalia
• Serosite

Quadro III -  Critérios de classificação ILAR da AIJ sistémica

Conclusão

Este caso clínico ilustra um caso típico de AIJ, desde a sua 
apresentação inicial inespecífica e indeterminada até ao 
diagnóstico, associada a uveíte e com necessidade de recurso 
a agente biológico. Traduz, ainda, de forma clara, a dificuldade 
e, consequentemente, o atraso no diagnóstico desta entidade 
pouco conhecida ainda entre a comunidade pediátrica. 
Alerta-se, assim, para a importância, perante um quadro 
artrítico, de considerar a AIJ logo desde início, mesmo apesar de 
ser considerado um diagnóstico de exclusão. 
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de EVA 8-7, iniciou-se perfusão de fentanilo 1500mg + 
droperidol 2.5 mg. + Cetamina oral Solução B, atingindo 6mL 
8/8h atingindo-se resposta analgésica de EVA 0 e tolerando a 
posição de sentado.  
Nesta continuidade foi pedida a colaboração da Medicina Física 
e Reabilitação para colocar prótese do membro inferior direito, 
iniciando a doente reabilitação da marcha dado o bom controlo 
da dor. Foi realizada a conversão a medicação oral.  
Atualmente o doente apresenta EVA 0, está medicado com 
morfina 100mg comprimido de libertação prolongada 3id, 
Cetamina oral Solução B 4mL 8/8h, gabapentina 800 mg 3id, 
carbamazepina 100mg 2id, amitriptilina 25 mg id. Caminha de 
forma autónoma com a prótese.

Comentário

O caso descrito ilustra o trabalho em Cuidados Paliativos em 
que se trata cada doente de forma individualizada, ajustando a 
investigação e o tratamento às suas necessidades particulares, 
tendo em vista o sofrimento global e adaptando as várias 
estratégias terapêuticas por modo a devolver ao doente 
dignidade e humanidade, mitigando o sofrimento de que padecia.
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Introdução 
 
Para quem trabalha em cuidados paliativos a abordagem da dor 
é um dos elementos mais importantes. A diversidade dos casos 
e os recursos a utilizar, avaliados sempre caso a caso, constituem 
uma mais-valia em prol do doente, onde por vezes os resultados 

são dignos de registo, como no presente caso clínico.

Caso Clínico 
 
Mulher com 51 anos, deu entrada na Unidade de Cuidados 
Paliativos com diagnóstico de dor oncológica óssea de difícil 
controlo. Tratava-se de dor irruptiva a nível da bacia à direita, 
uma Escala Valorização Analógica (EVA) superior a 10, insofrível, 
que se acompanhava por impotência funcional do membro 
inferior direito, provocando sofrimento total, destacando-se a 
perda da dignidade dado que o doente perdeu sua autonomia 
na marcha. 

O diagnóstico oncológico de base era um adenocarcinoma 
colon-recto em estádio IV, cT3 N+ M1, onde se verificou 
metástase a nível da asa do osso ilíaco direito, com 80 por 82 
mm, figuras 1-3, que condicionava destruição óssea e invasão do 
mesorrecto.  
De significativo registava ainda reacção alérgica aos pensos 
com opióides. 
Dado que este caso apresentou-se como uma situação de 
emergência paliativa com dor insuportável de difícil controlo, 
iniciamos perfusão s.c. de 200mg de morfina + 7,5mg de 
midazolam a 0,5 cc/h.  O doente manteve dor de EVA 8 
persistente, sem melhoria na sua Qualidade de vida e conforto, 
assim como dignidade, mantendo elevado grau de dependência 
face à perda de autonomia, pelo que se decidiu colocar cateter 
epidural com DIB de 48 horas 150mg de Ropivacaína + 10mg de 
Morfina a 2cc/h. Com esta medicação a doente sentiu-se mais 
tranquilo. Por exteriorizar-se em várias ocasiões e manutenção 
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Figura 1. Exuberante lesão óssea lítica com componente de partes moles do ilíaco direito, medindo cerca de 16 x 17 cm, moldando as ansas intestinais pélvicas adjacentes.

Figura 3. Lesão documentada na imagem realizou Radioterapia álgica,  
mas sem resposta. 

Figura 2. Aspecto antero-posterior da exuberante lesão óssea lítica com componente de 
partes moles do ilíaco direito, medindo cerca de 16 x 17 cm.
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A utilização do desenho no contexto da medicina tem raízes antigas. 
No ocidente temos vários exemplos na Idade Média, onde o desenho 
está presente como ilustração do texto tanto no contexto artístico 
como naquele que constitui as primeiras aproximações ao científico. 
Chegados à Renascença, Leonardo da Vinci (1452-1519) um dos mais 
notáveis autores do desenho em medicina, não fazia diferença nesta 

utilização do desenho na arte ou ciência1,2.

Na sequência da criação do livro impresso, a publicação de Andreas 
Vesálius «De Humani Corporis Fabrica» em 1543, ricamente ilustrada 
com as famosas “tábuas de Vesaluis”, estabelece um marco 
significativo, um antes e um depois, no estudo da anatomia humana. 

Tínhamos entrado numa visão científica onde se reproduzia o 
observado com uma riqueza de pormenor não existente previamente.

Este entendimento da necessidade da ilustração nos textos de 
medicina leva mesmo John Bell (1763-1820), cirurgião e anatomista, 
no seu livro «Engravings of Bones, Muscles, and Joints»3,4 a relatar que 
“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”.

Mais recentemente existirão muito poucos, entre nós médicos, que, 
na sua formação não tenham ficado mais ricos neste saber específico 
com as ilustrações impressionantes e altamente pedagógicas de F. 
Netter. Estamos hoje numa realidade onde a existência de múltiplos 
meios que aportam outros recursos disponíveis para esta função 
pedagógica da imagem em medicina, desde a fotografia à realidade 
aumentada, que poderiam fazer antever que esta nova realidade atual 
levaria à extinção da utilização do desenho neste contexto. 

No entanto não é a isso que assistimos. A medicina de hoje, que 
dispõe de muitos recursos neste entendimento “dos mapas” para 
navegar nestas matérias, mantem a sua natureza e aqueles de nós que 
têm a competência do desenho permitem-se manter esse recurso 
maioritariamente como elemento para a sua aprendizagem. Uma 
viagem, como qualquer viagem, (a progressão na senda da medicina 
pode ser entendida como tal) tem aqueles elementos que são nossos, 

30

The use of drawing in the medical context has ancient roots. In 
the West we have several examples in the Middle Ages, where 
drawing is present as an illustration of the text both in the artistic 
context and in that which constitutes the first approximations to 
the scientific. Arrived at the Renaissance, Leonardo da Vinci (1452-
1519) one of the most notable authors of drawing in medicine, saw 

no difference in its use in art or science1,2.

With the creation of the printed book, whose milestone with the 
publication by Andeas Vesálius of the richly illustrated book with the 
famous “tables of Vesaluis”, «De Humani Corporis Fabrica» in 1543, 
establishes a before and an after in the study of human anatomy. 
We had entered a scientific vision where what was observed was 
reproduced with a wealth of detail not previously existent.

This understanding of the need for illustration in medical texts 
even leads John Bell (1763-1820), surgeon and anatomist, in his 
book «Engravings of Bones, Muscles, and Joints»3,4 to report that 
“as he continued to write a anatomy book, I felt more and more, 
with each step, the need to give him figures, because an anatomy 
book without them didn't seem better to me than a geography 
book without its maps”.

More recently, there are very few, among us physicians, who in 
their training were not enriched with the impressive and highly 
pedagogical illustrations of F. Netter. Today we are in another 
reality, where the existence of multiple means provide many 
available resources for this pedagogical function of the image 
in medicine. From photography to augmented reality, could we 
foresee that this new reality would lead to the extinction of the use 
of medical drawings?

However, this is not what we are seeing. The medicine of today, 
with its many resources within this understanding “of maps” to 
navigate  knowledge, retains its nature and amongst those of 
us who are capable of drawing, allows this resource to go on as 
mainly an element for their own use. A trip, like any trip (the 
progression along the path of medicine can be understood as such) 
has elements that are ours, where our personal nature is projected. 
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onde se projeta a nossa natureza. É naqueles momentos de solidão 
ou de pedagogia para com o outro que o recurso ao desenho é uma 
dessas artes possíveis. A utilização do desenho em medicina não só se 
mantem como inclusivamente vem ganhando expressão também em 
suporte eletrónico. 

Neste trabalho o editor da revista, coleta exemplos do que a hoje se 
assiste dentro desta utilização do desenho em medicina, reunindo 
três exemplos contemporâneos da utilização do desenho em 
medicina. Neste contexto a expressão do detalhe anatómico ou 
da apresentação de uma explicação de anátomo-fisiológica com o 
recurso a uma imagem, um desenho, que ilustra um determinado 
conhecimento, cria esse elemento de perceção que permite ser 
melhor assimilado. Essa passagem ao desenho nesse intento de 
materializar uma forma de visualização como chave para um melhor 
entendimento. Estes esboços, desenhos, esquiços, constituem assim 
uma enorme arma para a apreensão de um detalhe anatómico, de 
fisiologia ou de fisiopatologia. E nestes exemplos aqui reunidos, 
desde o cirurgião pleno que utiliza o desenho para o assimilar do 
pormenor anatómico pelo seu interno, ao estudante de medicina 
que para entendimento da matéria a desenha ou ao cirurgião no 
topo da carreira, que com meio para revisão e refreshment das 
matérias desenha com recurso ao I-Pad. Em comum, todos neste 
tempo presente e sempre com a mesma procura da expressão de 
um entendimento que se torna melhor se for visualizado.

It is in these moments of solitude or of pedagogy for others, 
that resorting to drawings makes it a possible art. Drawings in 
medicine not only survive but are also gaining expression in 
electronic form.

In this work, the editor of the journal collects examples of what 
is currently seen within this use of drawing in medicine, bringing 
together three contemporary examples of the use of drawings in 
medicine. In this context, the expression of anatomical detail or the 
presentation of an anatomical-physiological explanation using an 
image, a drawing, which illustrates a certain knowledge, creates 
that element of perception that allows it to be better assimilated. 
Resorting  to drawn images in order to materialize a form of 
visualization can be a key to better understanding.

These sketches, drawings, sketches, constitute an enormous 
weapon for the apprehension of anatomical detail, of physiology 
or pathophysiology. And in the examples gathered here, from 
the full-fledged surgeon who uses the drawing to assimilate the 
anatomical detail for his intern, to the medical student who draws 
it to understand the subject, or to the surgeon at the top of his 
career, who as a means of revision and refreshment of knowledge, 
draws using an I-Pad, but all search for the expression of an 
understanding that becomes better if visualized.
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çõ
es

 - 
ca

ne
ta

, l
áp

is 
e 

m
ar

ca
do

r s
ob

re
 p

ap
el

. 2
02

0
Jo

an
a 

D
ua

rt
e 

Te
ix

eir
a,

 H
ip

er
te

ns
ão

 P
or

ta
l -

 c
an

et
a,

 lá
pi

s e
 m

ar
ca

do
r s

ob
re

 p
ap

el
. 2

02
0

32



Joana Duarte Teixeira et al

Jo
an

a 
D

ua
rt

e 
Te

ix
eir

a,
 U

ni
da

de
 F

un
cio

na
l d

o 
Fí
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vezes ao longo do curso, não foi um grande choque começar a 
usá-la quase permanentemente. Apesar de no início me esquecer 
frequentemente de a levar comigo, hoje já me sinto até despido 
quando dou por mim sem ela na rua e encontro alguém conhecido. 
No início, admito que não foi fácil viver tão longe da família e 
amigos, sozinho pela primeira vez, e ainda para mais durante 
o confinamento, mas com o tempo foi uma oportunidade de 
aprendizagem, e também admito que as chamadas de grupo e os 
jogos em conjunto que fazia no computador aliviavam um bocado 
esta solidão subtil que por vezes se instala.

A nível profissional, o impacto que eu senti foi grande. Quando 
era finalista de Medicina, voluntariei-me para trabalhar no 
Hospital de Campanha do Porto o que me permitiu viver de 
perto a realidade dos profissionais de saúde na linha da frente 
e adquirir um pouco de experiência clínica. Neste período, 
apercebi-me do quão difícil é utilizar um equipamento de 
protecção individual completo e sobretudo vesti-lo ou despi-lo. 
Em janeiro, iniciei o internato de formação geral, e foi pedido aos 
internos que apoiassem directamente o combate à pandemia 
através da comunicação aos doentes dos resultados dos testes 
à covid-19, bem como à saúde pública dos casos confirmados e 
dos casos que, apesar de negativos, tenham tido contactos de 
alto risco.. Isto permitiu, ainda que distante de uma abordagem 
clínica, assumir uma parte mais ativa no controlo da pandemia, 
e, indirectamente, ter uma noção de como a pandemia afetavaas 

diferentes famílias, desde a resignação de alguns doentes 
positivos, à felicidade dos que recebiam um resultado negativo. 
O único sentimento comum a todos era a incerteza: “e agora, 
como é que peço baixa no trabalho?” “será que devo ficar em 
isolamento?”, “o meu marido deu positivo mas eu dei negativo, 
fico em casa também?”. Incerteza essa que também era por vezes 
partilhada por mim, fruto quer da minha inexperiência quer do 
facto da legislação mudar várias vezes. Efetivamente, dei por 
mim, às vezes, sem saber bem o que responder. Houve ainda 
colegas meus que tomaram a iniciativa de fazer voluntariado no 
Covid Arena, um hospital que a câmara municipal de Portimão 

abriu no Portimão Arena para albergar doentes com Covid-19. 
Apesar de infelizmente não me ter juntado a esta iniciativa, 

Em 1914, quando a primeira guerra mundial começou, havia 
a crença popular de que tudo estaria resolvido pelo Natal, 
no entanto, o que se verificou foi que este conflito devastaria 
a Europa por 4 anos. Afastando-me da comparação entre o 
combate à pandemia e a guerra, porque um vírus e soldados 
inimigos são coisas totalmente diferentes, admito que em 
Dezembro de 2019, quando o Covid-19 ainda estava confinado 

na Ásia, não esperava que tivesse o impacto que teve no estilo 
de vida da sociedade europeia e, muito menos, que passado 
mais de 1 ano ainda tivesse que usar máscara na rua e não 
pudesse estar num bar ou discoteca depois da meia-noite. 
Aproveito assim este texto para reconhecer que fui bastante 
ingénuo e também para relatar a minha experiência enquanto 
interno de formação geral num primeiro contacto com o mundo 
do trabalho em Medicina, longe da minha terra natal que é 
o Porto, e num ano que foi profundamente moldado pelo 
Covid-19, para o bem e para o mal. Obviamente, o impacto da 
Covid-19 foi transversal a todos os domínios da nossa existência, 
no entanto, neste texto debruçar-me apenas sobre três: 
profissional, social e o dia-a-dia. 

A nível do quotidiano, começo por nomear a máscara cirúrgica, 
símbolo máximo de pandemia e do impacto que esta ainda 
tem sobre a nossa sociedade. Apesar de ser normal em vários 
países asiáticos usar-se máscara em transportes colectivos, ou 
em zonas de aglomeração de pessoas (hábitos que ficaram de 
epidemias anteriores, quiçá), na maioria dos países, tal como em 
Portugal, esta máscara estava reservada apenas para clusters 
de doentes específicos e para os cirurgiões. Mas, ao fim de 1 
ano, este objecto tomou conta da nossa vida diária e revelou-se 
tão imprescindível e quase até banal, tal como as chaves, a 
carteira e o telemóvel, sendo uma das formas mais eficazes para 
o cidadão comum também participar no combate à pandemia. 
Pessoalmente, tendo já usado uma máscara cirúrgica algumas 
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louvo quem o fez. Quando iniciei o meu internato, e comecei 
efectivamente a fazer “trabalho de médico” já o covid-19 tinha 
forçado a adaptação de todo o trabalho hospitalar e portanto 
era frequente observar doentes com Covid-19, a recuperar ou até 
com sequelas. Pneumonias virais era uma doença relativamente 
rara de encontrar, quando era estudante de Medicina, sobretudo 
com idades tão jovens, o que me fez encarar esta doença de 
um modo mais realista e ser mais cauteloso no dia-a-dia. Da 
mesma forma, habituei-me por rotina a pedir zaragatoas para 
testes de RT-PCR aos doentes internados que tinham de realizar 
estes testes protocolarmente. Isto era o que mais custava pois 
inserir uma zaragatoa nasal é bastante doloroso, algo que eu sei 
por experiência própria, já que tal como os doentes, também 
eu “fui vítima” de várias zaragatoas quer seja como forma de 
rastreio, quer porque tinha sintomas gripais e portanto estava 
preconizado realizar o teste à covid-19. A relação médico-doente 
também foi evidentemente afetada. Reparei no quão importante 
é analisar as expressões faciais que o doente faz durante a 
anamnese ou durante o exame objetivo. De facto, por vezes 
uma dor abdominal é expressa por um simples esgar que pode 
continuar a ter um valor diagnóstico para o médico, mesmo que o 
doente não o transmita por palavras. E mesmo nos doentes mais 
comunicativos, que não têm dificuldade em falar das suas dores e 
tristezas, há sentimentos que, não sendo expressos por palavras, 
transbordam para a sua cara e portanto ajudam o médico a 
avaliar empaticamente as suas emoções a conduzir melhor a 
entrevista. Assim, a máscara assume-se como uma barreira no 
estabelecimento da empatia com o doente, algo que é vital 
para assegurar uma relação médico-doente o mais plenamente 
holística possível, sobretudo quando se transmite más notícias 
ao próprio doente ou a um familiar, tendo obrigado a uma 
maior pressão de discurso e prosódica por parte do profissional 
de saúde para transmitir por palavras aquilo que dantes era 
transmitido por um mero olhar ou pela tão explícita mímica facial. 

Finalmente, também o domínio social foi bastante afetado. Os 
relatos de outros internos mais velhos que passaram por Portimão 
incutiram em mim a ideia de que o Algarve seria uma boa 
oportunidade para conviver, conhecer mais pessoas, aproveitar os 
tempos livres para ir a festas, ver um filme ao cinema e ir à praia. 
Afinal, as atividades de lazer são tão importantes como o trabalho 

e vivendo no Algarve, torna-se, na minha opinião, mandatório 
aproveitar o clima e a proximidade com o mar, especialmente 
depois de um ano tão tenso como o da preparação para a PNA. 
Assim, há já algum tempo que andava com a ideia de vir para 
o Algarve, e nem a pandemia me demoveu, até porque queria 
conhecer a realidade de viver numa terra do Sul, tanto a nível da 
cultura, das pessoas e da arquitetura urbana. Viver no Algarve é 
bastante diferente daquilo a que eu estava habituado no Porto, 
mas tem sido sempre uma experiência deveras positiva. A ideia 
de ir sair para a praia da Rocha ou fazer jantares com dezenas 
de colegas há muito que estava obviamente afastada da minha 
cabeça. Ainda assim consegui criar novas amizades e fortalecer 
as que tinha com os meus colegas que me acompanharam 
nesta odisseia. Afinal, mesmo com experiências mais pequenas, 
com menos pessoas e respeitando as regras da DGS, é sempre 
importante aproveitar o tempo que temos com os outros, nem que 
seja quando se vai tomar um café com um pastel de nata ao bar do 
hospital com os colegas que estão a fazer urgência connosco ou 
aproveitar para ir ao teatro ver a estreia de uma peça.

Em conclusão, a minha experiência como interno de formação 
geral está a ser bastante diferente daquela que os meus colegas 
anteriores tiveram e daquela que eu idealizava, mas nem por 
isso considero que tenha sido de menor valor e tenho a certeza 
que ao longo deste ano vou crescendo e adaptando-me à minha 
nova realidade. Afinal, a palavra chave para o nosso quotidiano 
na pandemia, e também para o futuro, é adaptação. É importante 
saber retirar os pontos positivos desta pandemia: a utilização 
rotineira das máscaras, a lavagem frequente das mãos, o 

distanciamento social são alguns dos pontos básicos que posso 
enumerar. Contudo, também sei que os pontos positivos mais 
importantes são menos corriqueiros do que isso. Esta pandemia 
obrigou-me a ser um médico mais observador, a melhorar o 
meu discurso com os doentes, e a ser mais cauteloso com os 
procedimentos pessoais de controlo de infeção. Ensinou-me 
a valorizar os convívios e o tempo que passo com as outras 
pessoas, mesmo que seja algo tão simples como um café ou um 
gelado espontâneos, ou uma chamada por Zoom para cantar os 
parabéns a um amigo. No fim de contas, é impossível prever onde 
é que vou estar daqui a um ano ou daqui a seis meses, até porque 
a escolha das especialidades é só em Novembro, mas, para já, o 
mais importante é aproveitar o melhor que o trabalho de médico 
e que o Algarve me têm para oferecer. 
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passagens de linha, concluem que apresento sintomas e dão-me 
os códigos para um exame. Estou em Lisboa e procuro marcar 
um teste à covid, mas o melhor que consigo será para sexta dia 
30 com resultados só para depois do fim-de-semana, lá para 
terça-feira. Peço à M a ver se ela arranja um teste com mais 
celeridade. Daí a bocado ela diz-me para estar no meu Centro 
de Saúde no Algarve, no próprio dia, o mais tardar até às 20.00

Estou no local antes das 19.30 e vou fazer o teste. À porta do 
centro de saúde está um indivíduo alto, forte, de bata branca, 
deve ser enfermeiro! Digo que venho por indicação do Dr. L 
e a menina do atendimento diz que não faço nada porque já 
é muito tarde, mais informa que o Dr. L não lhe disse nada e 
as enfermeiras já foram embora. O tal enfermeiro reage de 
imediato, diz que faço sim senhor e que as enfermeiras não 
foram embora. Não conheço o enfermeiro de lado nenhum, 
mas fico com a sensação de que tenho ali um grande amigo. 
Parece que ele vai ganhar a disputa e para o ajudar digo que 
até tenho um código da Saúde 24. Pronto, sem saber fiz asneira. 

Não sei como, mas devo ter ofendido o homem, acabaram-se os 
sorrisos, agora tem cara de zangado. O enfermeiro está irritado 
comigo e agora já não quer que eu faça o teste, segundo ele, 
terei de ir embora e amanhã telefonar para não sei quem e ir 
fazer o teste não sei onde. A situação ficou muito estranha e 
sem sentido e perante esta situação de maluquinhos adopto 
uma solução, afasto-me e ligo para o Dr. L. A M com toda a sua 
eficácia tinha-me dado aquele número de telefone para caso de 
algum problema, e resultou mesmo.

Assim que o doutor chega, o enfermeiro marca logo, alto e bom 
som, a sua posição de que eu não posso fazer o teste e repete 
e insiste. O médico está procurando falar com a menina do 
atendimento, mas às tantas perde a paciência e berra-lhe com o 
braço esticado e um dedo ameaçador frente ao nariz “tu aqui só 
fazes o que eu te mando, tás a ouvir?” e repetiu várias vezes para 
ter a certeza de que o outro percebeu bem.

20 de Outubro de 2020 (à noite) – Foi uma noite muito má. Não 
dormi durante toda a noite e seguramente foi a pior noite dos 
últimos anos. É estranho pois não levei “problemas” para a cama 
e deitei-me com a mente em sossego, mas não consegui dormir 
nem tinha posição para permanecer sossegado no colchão. 

Tenho muito treino de insónias e noites sem dormir e desenvolvi 
um método para aguentar relaxado na mesma posição durante 
horas e pelo menos descansando parcialmente. Mas nesta noite 
foi impossível assumir algum controlo mental.

Dia 21 – Todo o dia com a cabeça pesada, raciocínio lento, o 
corpo incomodado até com algumas dorezitas tipo início de 
gripe. Estava um pouco quentinho e até tirei a temperatura por 
3 vezes, mas não passava dos 36,8º quando o meu normal é 36, 
4º. Também tive uma muito ligeira diarreia.

Dia 22 e 23 – Fresco que nem uma alface. Dormi bem e senti-me bem.

Sábado 24 – Ao almoço estava impecável. À tarde fui beber 
uma imperial à Praia da Rocha e esta tinha falta de sabor, 
pensei que o barril estivesse a acabar. À noite não tinha 
qualquer olfato nem paladar.

Dia 25 – Estou sem olfato nem paladar.

Dia 26 – Continuo sem olfato nem paladar. Acho que isto não 
passa de um forte ataque de ácaros, pois no dia 24 tinha mexido 
nuns tapetes húmidos e bolorentos e como tenho sinusite e 
renite alérgica…

Dia 27 – Ainda estou sem olfato nem paladar. A M telefona-me 
e preocupada com a situação pressiona para eu realizar o 
teste, para verificar se será covid. Ligo para a linha Saúde 24 
e à pergunta posta, respondo que não tive qualquer contacto 
conhecido com infectados, no entanto e depois de várias 
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Pronto, sou encaminhado para o local certo e lá consigo fazer 
aquele teste intrusivo e horrível, vieram-me as lágrimas aos 
olhos e tossi intensamente.

Dia 28 – Tenho covid 19! Bela notícia que recebo logo de manhã 
pelo meu irmão, não estava de todo à espera desta notícia.

À tarde sou contactado pela Saúde Pública da região, a qual 
me explica que tenho covid e terei de ficar em confinamento 
durante 10 dias, logo até dia 6 de Novembro, isto se os sintomas 
passarem até 3 dias antes. Está-se a referir a outros sintomas que 
não o olfato e o paladar pois esses demoram mais tempo para 
passarem, segundo me informam. Já memorizei esta explicação 
pois é melhor (para mim) do que aquilo que a Linha Saúde 24 me 
tinha dado, teria de ficar 14 dias de quarentena. Concluo que a 
Saúde Púbica percebe mais disto do que a Linha Saúde 24. 

Faço uma lista das pessoas com quem contactei durante as 
48 horas antes dos sintomas e com as quais passei mais de 15 
minutos e a pouca distância. Nessa lista no Algarve só consta a 
M e os meus pais. Em Lisboa tenho 1 cliente, duas pessoas no 
apartamento onde resido e o pessoal da firma, as quais são seis 
pessoas. Os meus pais e a M terão de ficar de quarentena durante 

14 dias. Eu já sabia que o crime compensa, mas tenho aqui mais 
uma prova. Eu que apanhei esta porcaria de doença safo-me em 
10 dias mas eles é que terão de gramar 14 dias de confinamento. 

Ainda hoje a M vai fazer o teste. 

Dia 29 – O teste da M dá negativo, mas este resultado não 
serve para nada pois continua a viver comigo, logo está de 
quarentena. Os meus pais farão mais tarde para dar tempo ao 
vírus incubar.

Sou contactado pela Saúde Pública e mais tarde pela médica 
de família. Grande acompanhamento, andam todos muito 
preocupados comigo. A Saúde Pública informa-me que nada 
fará sobre as pessoas eventualmente infectadas por mim em 
Lisboa. De qualquer modo eu já os tinha informado. Houve 

quem fosse fazer o teste de propósito ao particular, a mando da 
esposa a qual ia entrando em histeria, tendo ficado a brincadeira 
em mais de 200 euros (pelo casal). Houve quem já tivesse o 
teste programado por outro motivo, houve quem se limitou a 
ficar alerta a possíveis sintomas e houve quem pensou logo “vai 
chatear o Camões, essa treta de covid nem existe”.

O meu sócio gastou 260,00 € nos testes, ele mais a mulher. A 
senhora ficou logo aflita e foi a correr para a clínica. Ele mais 
ajuizado, antes de gastar o dinheiro, tentou obter um código 
através da Linha Saúde 24 mas teve azar no atendimento. 
Explicou toda a situação em como tinha estado em contacto 
regular com um infectado, mas mesmo assim foi-lhe negado 
o teste e mandaram-lhe ir trabalhar e ficar atento a eventuais 
sintomas. É claro que a esposa não o quis em casa nessa 
situação e lá foram os segundos 130,00€.

Dia 30 – Como é meu hábito e como me sinto bem, vou 
correr para manter a forma, só terei de cumprir as regras do 
distanciamento físico. Saio às 6 horas da manhã para não me 
aproximar de ninguém e vou equipado com 2 guardanapos, um 
para usar ao abrir a porta do prédio à saída e outro para usar à 
chegada. Dou uma volta de 55 minutos longe de todos e estou 

de regresso antes das 7 da manhã.  

Os meus pais são visitados pela PSP que anda a verificar o 
cumprimento do confinamento. Sou novamente contactado pela 
saúde pública. São uns amores, andam preocupados comigo.

Dia 31 – Fim de semana, nada a registar. 

Dia 2 de Novembro – Os meus pais vão fazer o teste e dá 
negativo, estão livres. O mesmo indivíduo que quis impedir o 
meu teste, também não se entendeu com o meu pai, tendo este 
desabafado mais tarde comigo “há pessoas que só nasceram 
para complicar”.

Fui correr nos mesmos moldes do passado dia 30.
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Dia 4 – A M está em pulgas para saber se tem covid. Vai ao centro 
de saúde para fazer um segundo teste, sob a orientação do Dr. L. 
No local foi-lhe recusado o teste, pois há um grande número de 
suspeitos e todo o dispositivo está reservado para eles. 

Em simultâneo a polícia vem a casa para verificar o 
confinamento da M, explico-lhes que não está, que foi ao 
centro de saúde e fico aguardando que perguntem por 
mim, que verifiquem se ando ou não baldado. Mas não, sem 
ligarem-me nenhuma, borrifando-se para mim e para o meu 
covid, arrancam e desaparecem. Mais tarde fico a saber que se 
deram ao trabalho de ir ao centro de saúde verificar se a M lá 
estava. Ainda fico mais despeitado. 

Dia 5 – Fui correr nos mesmos moldes do passado dia 30.

Dia 6 – Último dia de confinamento.

Balanço pessoal do confinamento 
  
Muito acompanhado na 1ª semana, pareceu que houve 3 
entidades a me acompanhar, Linha Saúde 24, Saúde Pública e 
Médico de Família. Notei que não comunicam entre si nem têm 
o mesmo discurso, havendo momentos em que uma entidade 
diz sim e outra diz não. Na segunda semana já não me ligaram 
nenhuma, passaram do 80 para o 8.

Acho que nenhuma entidade comunicou à PSP o meu nome e 
morada, pois se a polícia foi a casa dos meus pais e foi a casa da 
M e em nenhum destes locais preguntou por mim é porque não 
constava nos dados.

A falta de comunicação entre concelhos ou regiões é notória. 
Eu podia ter causado um surto em Lisboa, mas as autoridades 
de saúde na minha cidade do Algarve não ligaram nenhuma ao 
assunto, estava fora da alçada deles.

Segundo pude constatar não infectei ninguém, nem no 
Algarve nem em Lisboa. Também nunca fiquei a saber de 
onde o covid apareceu.

Quando já menos esperava voltei a ser contactado.

Dia 15 – Domingo. Afinal o assunto ainda não acabou. Liga-me 
a médica de família perguntando-me se me sinto bem, se não 
tenho sintomas, pois tenciona dar-me alta no dia seguinte… 
Tenho de pôr a senhora a par da situação, de que cumpri o 
estipulado pela saúde pública, confinamento durante 10 dias 
até 6 de Novembro e alta a partir daí. Despedi-me da senhora 
e esta pensou que eu tinha desligado de imediato, ainda a ouvi 
praguejar no último segundo antes do corte da chamada. 

Dia 16 – Quero pedir o subsídio de baixa a passar pela segurança 
social. Sou por esta entidade informado que terei de apresentar 
a listagem dos funcionários colocados em situação de 
isolamento. Então tudo que é entidade de saúde esteve-se nas 

tintas para a situação de eu trabalhar em Lisboa, não quiseram 
contactar ninguém e agora poderei ser responsabilizado por os 
trabalhadores não terem sido confinados? Desisto do subsídio. É 
o costume, na hora de receber fico de fora. 

Lisboa, 4 de Dezembro de 2020

PS: O vaso com uma planta seca, da página anterior, espero que 
tenha sido o único “dano colateral“ e que não surja mais nenhum. 
Tinha sido um presente da M na altura em que começamos a 
namorar. Aquele vaso estava no apartamento de Lisboa e naquela 
quinzena não recebeu uma gota de água. 
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O vírus Sars-Cov 2 transmite mais do 
que a doença, propaga igualmente 
insegurança, medo, solidão e isolamento. 
Gestos simples como um beijo, um 
abraço, que previamente pontuavam 
espontaneamente as nossas relações 
interpessoais são agora reprimidos. Tristes 

tempos em que vivemos… Quando temos 
de refrear um dos nossos impulsos mais 
básicos, o de tocar o outro na tentativa 
de transmitir conforto, segurança e 
empatia, estamos a suprimir um aspeto 
fulcral no exercício da profissão médica no 
âmbito da relação médico-paciente que 
perspectivamos atualmente. 

Ao longo da minha formação universitária 
fui continuamente incentivada a olhar 
para o indivíduo de forma holística e 
não estar focada apenas na doença. Para 
mim é portanto essencial estabelecer 
uma relação de proximidade com o 
doente. Ora estabelecer proximidade 
num contexto em que permanentemente 
somos confrontados com a necessidade 
de distanciamento social e a obrigação 
de colocarmos barreiras físicas entre os 
indivíduos é um desafio paradoxal. 

Isto é especialmente relevante quando 
sabemos que uma grande franja da 
população que recorre aos cuidados 
de saúde nas suas várias valências 
corresponde à população idosa. Idosos 
que, frequentemente, apresentam défices 
sensoriais (visuais e/ou auditivos) e/ou 
alterações mnésicas/demência.

Ora, a utilização de equipamentos de 
proteção individual constitui um factor 
adicional que impacta negativamente na 
qualidade de comunicação efetuada com 
prejuízo para ambos os intervenientes.

Será portanto necessário reinventar-me na 
procura de novas formas de comunicar de 

forma clara e segura, demonstrando por 
detrás da máscara, preocupação genuína 
pelo outro e pelo seu bem estar, aspetos 
que tenho como essenciais.

Acresce a responsabilidade autoimposta 
de apoiar emocionalmente quem, na 
fragilidade da doença, se encontra ainda 
mais isolado como consequência da 
obrigatória restrição de visitas. É para mim 
inimaginável encontrar-me gravemente 
doente, angustiada com a perspetiva de 
fim de vida, e não usufruir da presença 
reconfortante dos meus entes queridos.

Um outro obstáculo a ultrapassar é o 
medo. De forma transparente e sincera, 
confesso que tenho medo de ser infectada. 
Tenho medo por mim, pois sei que a 
doença pode ser grave, e pelos outros que 
poderei inadvertidamente infectar. 

Apesar de todas as medidas de proteção, 
sei que o risco existe e é real. No entanto, 
acredito piamente que o medo não me irá 
paralisar e não deixarei de desempenhar, 
até ao limite das minhas capacidades, as 
minhas funções.

Esta é e será, indubitavelmente, uma 
experiência que me irá marcar de forma 
indelével, quer a nível pessoal, quer a 
nível profissional. 

Antes da pandemia, enquanto finalista do 
curso de Medicina, ansiava pelo momento 
em que poderia celebrar o final desta 
etapa da minha vida. 

Seria o culminar de uma longa odisseia 
marcada pelas longas horas de estudo, 
pelos temíveis exames e desafiantes 

estágios clínicos.

Num instante tudo mudou... Um 
vírus implacável na sua propagação 
irrompeu pelas nossas vidas abalando 
de forma disruptiva o nosso quotidiano, 
obrigando-nos a encarar uma inexorável 
verdade: a nossa finitude.

E é assim, no meio de um turbilhão 
de acontecimentos, que se acaba, 
repentinamente, um curso de Medicina. 

Antes da pandemia antecipava, com 

um misto de ansiedade, apreensão e 
entusiasmo, o início do internato de 
formação geral. Afinal, iria deixar o 
conforto relativo de ser uma estudante de 
medicina e passaria a ser intitulada médica 
o que, por si só, acarreta inerentemente 
um maior nível de responsabilidade. 

Para mim seria sempre um desafio iniciar 
a minha carreira médica numa instituição 
de saúde mas fazê-lo num contexto 
pandémico acrescenta um nível de 
dificuldade e imprevisibilidade inesperado. 

De estudante a Interno de Formação Geral  
- deste percurso em circunstâncias únicas 
Ivone Rodrigues 1

1. Interno de Formação Geral - Centro Hospitalar Universitário Algarve 
 
ivonecr@gmail.com
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Retrato de Médico, um retrato do Dr. Paul Alexandre, médico e apreciador de arte, da autoria de Amadeo de Souza-Cardoso (1916)  
que faleceu em 1918 durante a pandemia por influenzavirus H1N1 (Museu Calouste Gulbenkian)



173 Novos Médicos Internos escolhem Unidades 
do Algarve para realizar a sua formação

A receção aos novos médicos decorreu no dia 6 de janeiro, em duas sessões presenciais no Hotel Senses Eva, em Faro, 
e no Pavilhão Arena, em Portimão, cumprindo as normas estabelecidas para este período. Do total de internos que 
o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) recebeu este ano, 130 vão iniciar a sua Formação Geral e 43 vão 

efetuar a Formação Especializada nas unidades hospitalares de Faro e de Portimão.

Evidenciando a crescente idoneidade formativa dos serviços do CHUA, os médicos internos vão ser colocados nas 
seguintes especialidades: Anestesiologia (2), Cardiologia (1), Cirurgia Geral (3), Doenças Infeciosas (1), Gastrenterologia 
(2), Ginecologia/Obstetrícia (3), Medicina Física e Reabilitação (2), Medicina Intensiva (3), Medicina Interna (8), 
Nefrologia (1), Neurologia (1), Oncologia Médica (2), Otorrinolaringologia (1), Patologia Clínica (1), Pediatria Médica (3), 
Pneumologia (1), Psiquiatria (6), Reumatologia (1), Urologia (1).

Em representação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve estiveram o Vogal 
Executivo Paulo Neves e o Diretor Clínico Horácio Guerreiro que salientaram o facto de o Algarve já ser uma das 
regiões mais escolhidas para a formação médica e estes novos internos serem o futuro do CHUA, instituição onde vão 
ter oportunidades para demonstrar todo o seu potencial e aprenderem.

Paulo Neves realçou ainda a importância do Centro Hospitalar no panorama regional pelas suas características únicas, 

nomeadamente pelo facto de integrar um Centro de Medicina Física e de Reabilitação, bem como todos os Serviços de 
Urgência Básica do Algarve.

Também o presidente da Administração Regional de Saúde, Paulo Morgado, marcou presença destacando a “grande 
diversidade de serviços e oportunidades para o enriquecimento da formação que [os médicos internos] agora 
começam, e a importância que estes profissionais têm no futuro do Serviço Nacional de Saúde.”

Ana Camacho, Diretora do Internato Médico do CHUA, realçou a crescente qualidade dos programas de formação para 
os jovens internos, destacando o trabalho desenvolvido pelas especialidades clínicas, pelos seus tutores e pela direção 
do Internato Médico, bem como pela forte ligação da instituição ao mundo universitário, nomeadamente ao Curso 
de Medicina da Universidade do Algarve através do consórcio entre ambas as intuições, que deu origem ao Algarve 
Biomedical Center.

A receção contou ainda com a presença de Eunice Capela e Jorge Simões, em representação da Ordem dos Médicos – 
Região do Sul.

No que respeita à Formação Geral, por forma a aprofundar os seus conhecimentos em diversos contextos clínicos, os 
internos vão desenvolver a sua formação, de forma tutelada, em diferentes especialidades e serviços nas unidades 
hospitalares de Faro e Portimão e ainda nos Centros de Saúde da região.
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