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Covid-19 Arena Portimão – Uma história  
não contada é uma história que não aconteceu
Inês Simões

‘Juro por Apolo Médico, por Esculápio por Higía por Panaceia e por 
todos os Deuses e Deusas que acato este juramento e que o procurarei 
cumprir com todas as minhas forças físicas e intelectuais’.

Gosto de história, tanto quanto gosto desta história. E há histórias que 
valem a pena ser contadas porque só assim serão, um dia, recordadas.

Se remontarmos ao século V a. C., numa escola médica fundada na 
ilha de Cós, Hipócrates foi a inspiração para mudar, quiçá de vez, o 
paradigma da medicina. Desejava-se separar a medicina da religião 
e da magia, as doenças deixariam de ter uma causa sobrenatural e 
a medicina pretendia-se racional e científica. Também se quis dar 
um sentido de dignidade à profissão médica. Desta mesma história 
nasceu, séculos mais tarde, o Juramento de Hipócrates, que ainda 
hoje estabelece normas éticas de conduta que devem dirigir a vida 
de um médico, dentro e fora da profissão. Gosto especialmente 
da versão original mais recente – Lausanne 1771 -, com uma parte 
do argumento a referir que o médico deve ter como obrigação a 
integridade de vida e assistência ao doente, e jura cumprir o seu 
dever pelos tais Apolo Médico, Esculápio, Hígia, Panaceia e todos 
os Deuses e Deusas. Em 1983 na Declaração de Genebra, nasce a 
promessa solene de consagrar a sua vida ao serviço da Humanidade.

O que melhor nos define e distingue dos outros é a forma como nos 
erguemos e reinventamos depois da queda. A coragem com que 
enfrentamos o nosso mundo, e os outros mundos.

A tal história que conto hoje é sobre o Hospital de Campanha de 
Portimão, o internamento ‘COVID-19 Arena Portimão’. 

O Portimão Arena situa-se no Parque de Feiras e Exposições de 
Portimão. Abertas as portas em Setembro de 2006, nunca esta 
estrutura de arquitectura moderna e vanguardista pensou que 
a versatilidade que se lhe apregoava serviria, também, para ser 
transformada em Hospital de Campanha em meados de 2020, para 
fazer frente a uma pandemia.

A 10 de Janeiro de 2021 abriu portas, como (mais) uma enfermaria 
COVID do CHUA e, finda a sua existência e olhando para trás, é 
preciso uma empatia, generosidade e solidariedade muito grandes 
para ter acontecido, da maneira que aconteceu. No fundo, tal como 
tudo na vida, resumiu-se ao amor.

Atingida 75% da capacidade de internamento para doentes COVID 
no CHUA, houve necessidade de abrir esta estrutura de retaguarda 
para não sacrificar (ainda mais) os restantes serviços. Foi política  

do CHUA, desde o início da pandemia, garantir a segurança dos 
profissionais e dos doentes, acreditar que era possível continuar 
a tratar e a cuidar dos demais. Mais ainda: em Janeiro de 2021 
percebeu-se que era preciso ajudar outros doentes, outros colegas e 
outros hospitais que estavam, à data, sobrelotados.

Recebemos, no total, 170 doentes, sendo que a maioria foi da região 
da ARS Lisboa e Vale do Tejo. Desses, 40 provieram do Hospital 
Fernando da Fonseca, 22 do Hospital Garcia de Orta, e os restantes 
de Faro e Portimão, Vila Franca de Xira, Loures, Barreiro, Setúbal, 
Santiago do Cacém, Portalegre, Elvas e Beja. 

Este é o espírito das pessoas que são este centro hospitalar e me 
fazem ter orgulho em trabalhar aqui todos os dias. Este altruísmo, 
esta paixão que dedicamos ao que fazemos, esta vontade de ajudar 
e nós médicos, de honrar o Juramento de Hipócrates. Este dizer 
presente quando o país nos pede. Este acudir à distância de uma 
vontade. Destes 170 doentes, devolvemos 117 às suas famílias, 
transferimos 31 para outros serviços do CHUA por necessidade de 
outras especialidades (cardiologia, gastroenterologia, UCI) e demos a 
dignidade merecida, no fim de vida, a 22 pessoas.

Ao longo dos 35 dias em que se manteve aberto, houve 
necessidade de adaptar o serviço às necessidades da região, e não 
só. Inicialmente como internamento de retaguarda, fomos vendo 
tornar-se num local para internamento de doentes ‘mais’ agudos, 
com alguns chegados, inclusivamente, sob ventilação não invasiva, 
num dia em que acudimos ao Hospital Fernando da Fonseca que viu, 
assustadoramente, as suas reservas de oxigénio limitadas.

O trabalho desenvolvido no dito Hospital de Campanha foi muito 
isto: um dedicar de tempo a doentes e famílias, a cuidar muito deles 
e uns dos outros que trabalhámos lá. Fácil perceber que fizemos 
a diferença e que nos destacámos no combate à COVID-19 a nível 
nacional, conseguindo melhorar, dignificar, humanizar e alterar o 
rumo dos cuidados e da vida destas 170 pessoas. 

Esta é, como se vê, mais uma história que merece ser contada. Aliada 
a medicina racional à científica, Hipócrates não conseguiu, afinal, que 
ao longo dos tempos esta se desligasse na totalidade da religião. 
Continuará sempre, também, a ser pautada por muita magia. Com 
aquela que é, para mim, a mais romântica das profissões, fez-se 
cumprir esta premissa, e esta promessa, de que em consciência 
e com toda a dignidade, a saúde dos nossos doentes, e de todos 
os outros que neste país precisaram de nós, será sempre, e para 
sempre, a nossa primordial prioridade.

Reencontro de casal onde o marido de Tavira tinha 
pensado que nunca mais voltaria a ver a Mulher.
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Algarve e resposta à pandemia Covid-19 

Daniel Cartucho1,2,3 
 
1. Editor da Revista Algarve Médico 
2. Serviço de Cirurgia II – Centro Hospitalar Universitário do Algarve 
3. ABC - Algarve Biomedical Center 
 
dcartucho@gmail.com 
 

Estamos em plena pandemia e não é 
ainda claro para onde caminhamos. Este 
quadro de Amadeu de Sousa Cardoso 
como que resume a nossa situação: 
há́ nele uma espécie de turbilhão que 
atinge a chalupa, mas, em simultâneo, 
aparentemente há́ um trajeto por onde 
seguir. É como que uma metáfora, como 
que uma antevisão, de que no meio do 
tumulto, há́ sempre um caminho por 
onde seguir. 

Essa antecipação do caminho que 
deveremos seguir pode ganhar 
perspetiva através de exemplos do que 
está a ser bem feito. É com esse propósito 
que a revista Algarve Médico publica este 

dossier temático onde são destacadas 
algumas das mais importantes iniciativas 
do combate à pandemia, nesta que foi 
a resposta dada pelo Algarve, não só à 
região mas a nível nacional.

Desta vez, e isto é impressionantemente 
importante, verificamos que nesta 
resposta não nos confrontámos com o 
que por tantas vezes ouvimos e lemos 
associado aos cuidados de saúde na 
região – a falta de recursos humanos ou 
até mesmo algo que não tivesse corrido 
bem. Desta vez na resposta do Algarve 
à pandemia covid-19 confrontamo-nos 
com uma série de boas práticas e de 
iniciativas que fazem a diferença. 

São iniciativas que podem ser 
apresentadas com o correspondente 
orgulho das ações que estão fazendo 
uma imensa diferença. E essa diferença, 
que apresentamos neste dossier, através 
dos textos dos próprios intervenientes, 
reportando-se às correspondentes 
realidades, chegou a mais do que apenas 
à região Algarvia. Alcançou todo o país. 
O Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve (CHUA), o Algarve Biomedical 
Center (ABC), o Curso de Medicina (MIM) 
da Universidade do Algarve (UAlg), no 
terreno, fizeram toda uma diferença.

O CHUA Arena - Hospital de Campanha 
de Portimão - resultando de uma parceria 

entre a Câmara Municipal, a Proteção 
Civil e o Centro Hospitalar, constituiu, 
e constitui, uma dessas ações que tem 
um merecido destaque. Trata-se do 
tornar real, na prática, uma antecipação 
possível de um problema que, quando se 
iniciou há cerca de um ano, muito poucos 
previam alcançar esta imensa magnitude 
que a pandemia atingiu. Felizmente 
houve visão que permitiu este Hospital 
estar operacional quando foi preciso. 
Dentro dos textos que se reportam a esta 
resposta no Algarve verificamos desde o 

testemunho do médico recém-formado, 
e da perspetiva da natureza da medicina 
que obteve, à presidente do Conselho 
de Administração do CHUA que, sendo 
médica, esteve na linha da frente neste 
combate com uma presença clínica. 
Também a perspetiva da Presidente 
da Câmara Municipal de Portimão 
vem enriquecer este dossier com o 
testemunho de quem também esteve no 
terreno com ações que foram para lá da 
intervenção do poder político local.

Da estruturação mais focada na Unidade 
de Faro, mas com abrangência a todo o 
centro hospitalar temos o testemunho 
desta luta sem tréguas de quem trabalha 

em intensivismo, bem como de quem 
coordena o Grupo Operativo Institucional 
para a Pandemia de COVID-19, 
apresentando-se números do que temos 
vividos nestes “dias”.

Outra componente fundamental deste 
dossier são algumas iniciativas do ABC e 
do Curso de Medicina da Universidade 
do Algarve que resultaram fundamentais. 
Se nos lembrarmos de como estávamos 
há uma ano e da onda em crescimento, 
temos uma visão da importância da 
Linha SNS 24.  Na altura as chamadas 
caiam incessantemente e para que a 
linha funcionasse melhor houve uma 
mobilização onde estes alunos foram 
a pedra basilar, importantíssimos no 
arranque destas ações.
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Figura 1. A Chalupa, c. 1914-15, óleo sobre tela, Amadeu de Souza-Cardoso (1887-1918) - Museu de Arte Moderna, Fundação Caloust Gulbenkian, Lisboa. Pintor que morreu durante a 
pandemia de “Gripe Espanhola” em 1918.
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Daniel Cartucho

Como refere a diretora do Curso de 
Medicina da UAlg no início olhávamos 
uns para os outros e apercebemo-nos 
que a grande “mão de obra” eram os 
alunos. Verificamos que, com o nosso 
pedido, eles disseram imediatamente 
que Portugal precisa do Algarve e eles 
estavam disponíveis. Começaram nas 
atividades de Call Center, que durante 
quatro meses esteve assente só nos 
alunos de Medicina aqui da Universidade 
do Algarve. 

Estavam no SNS 24, ponto perfeito para 
terem noção das necessidades, daquilo 
que podia ser feito e fazer a diferença, 
e começaram a propor projetos que, 
naturalmente, o MIM e o ABC deram 
o suporte necessário. Com a visão de 
futuro do presidente do ABC a criação 
do Drive Thru de Estádio do Algarve foi 
fulcral. Deu corpo a vontades que juntos 

tornaram operacional uma infraestrutura 
absolutamente fundamental, na 
multiplicidade das respostas em toda esta 
ação do ABC em resposta à pandemia. 

Outra ação do ABC igualmente vital neste 
processo foi a criação do Laboratório 
Teste Covid-19. Laboratório para 
realização de Análises Deteção de Infeção 
por COVID 19, Laboratório autorizado e 
validado pelo INSA. Em março desenvolve 
a atividade necessária como a realizar 
extração de RNA (passo mais limitante) 

para implementação durante finais 
desse mês da realização dos testes RT 
PCR COVID 19. Não seria possível dar 
operacionalidade às múltiplas tarefas a 
que nos propusemos, com os números 
com que nos confrontávamos se não 
alargássemos muito a capacidade de 
testagem na região.

Da série de projetos com origem nos 
alunos do curso de Medicina do Algarve 
uma muito boa parte destes ganharam 
forma e no terreno foram fundamentais 
neste primeiro período de confinamento. 
O CovidAlgarve foi um desses projetos 
propostos pelos alunos e que saiu para 
a rua quando as pessoas começavam 
a precisar de esclarecimentos e ajuda. 
Dez estudantes uniram-se e dando 
ensinamentos, e muito mais do que isso, 
dando apoio a populações carenciadas. 
Com esse objetivo foram contactadas 

as autarquias algarvias para fazerem 
a referenciação dos bairros sociais, 
acampamentos de pessoas de etnia 
cigana, ou pessoas que estavam bastante 
isoladas, e contactado o comércio para 
o aprovisionamento de bens alimentares 
e de higiene/desinfeção. Com o apoio 
das autarquias, com os donativos, com 
as carrinhas colocadas à disposição, 
concretizou-se um projeto que nasceu de 
uma proatividade extraordinária. Os alunos 
fizeram visitas aos bairros explicando o que 
era a covid-19 quais as atitudes a tomar, 
os cuidados a ter com as desinfeções dos 
espaços, a lavagem das mãos, o uso da 
máscara. Em suma, informando oferecendo 
ferramentas para combater a pandemia, 
desmitificando o medo. 

Também a Formação para os Funcionários 
de Lares em gestão de surto Covid-19 
foi uma das necessidades encontradas 
pelos alunos na progressão do ano 
de 2020. Uma vez realizada toda esta 
sequenciação de ações reportadas, o 
Algarve começou a dar corpo a múltiplas 
ações fundamentais para a manutenção 
daquele registo de “normalidade” que 
mantem as atividades económicas em 
funcionamento, sendo outro dos textos a 
que este dossier se reporta, uma destas 
ações selecionadas de grande relevância.

Naturalmente que estas iniciativas 
mostram que no Algarve existe algo 
que previamente não era tão expressivo: 
liderança, antevisão e ações bem 
estruturadas. Que nos saibamos manter 
neste caminho.



10

Algarve Médico, 2021; 15 (5): 10 – 12 

CHUA e resposta na pandemia
Ana Varges Gomes1 
 
1. Presidente do Conselho de Administraçao do Centro Hospitalar Universitário do Algarve

ana.varges.gomes@chalgarve.min-saude.pt 
 

Os profissionais que se apresentavam ao 
serviço vinham inseguros, mas com muita 
vontade de ajudar para que tudo corresse 
bem. Profissionais de vários serviços 
diferentes que nunca se tinham cruzado 
formaram uma equipa. Médicos internos 
das mais diversas especialidades, bem 
como alunos de medicina do 6º ano da 
Universidade do Algarve, vieram prontos 
a servir os doentes. Estávamos lá todos 
pelos que mais precisaram de nós, e 
nesse mesmo dia, 09.01.2021, recebemos 
os primeiros doentes vindos do Hospital 
Fernando da Fonseca. Atender os 
telefonemas dos colegas deixava-nos 
sempre angustiados, uma vez que todos 
nos imploravam por uma vaga, e um a um 
fomos enchendo as nossas camas.

Diariamente fazíamos um briefing com 
a equipa para passarmos os doentes, 
darmos as indicações de como o serviço 
funcionava e quais as nossas limitações 
e preocupações. 

Às 8 horas da manhã decorriam as 
reuniões com as equipas de Faro e 
Portimão, onde eram monitorizados 
os casos diários, as necessidades de 
internamento previstas, para que no 
final dessa reunião pudéssemos ligar aos 
colegas dos diferentes hospitais para 
lhes dar as vagas e, por sua vez, para que 
pudessem transferir os seus doentes.

Estávamos em Janeiro de 2021, e o 
aumento do número de casos de infecção 
por SARS-Covid 19 fazia anunciar a 3ª 
vaga desta epidemia.

Estando previamente definido o plano 
de contingência do CHUA, estávamos 
preparados para o pior esperando 
sempre o melhor. O Portimão Arena 
fazia parte da 4ª fase de expansão do 
hospital. Tudo foi operacionalizado 
em colaboração com a Proteção Civil e 
com o Município de Portimão, e dia 9 
de Janeiro, com os doentes a aumentar 
a nível nacional, e as notícias de falta 
de vagas em vários hospitais de Lisboa 
e do Sul do país, abrimos as portas do 
CHUA Arena Portimão.

DOSSIER TEMÁTICO 
FEATURE ARTICLE
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Figura 1. Alguns intervenientes que deram expressão aos ativos no terreno no hospital campanha Portimão Arena

Figura 2. Internamento CHUA Arena de Portimão
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DOSSIER TEMÁTICO 
FEATURE ARTICLE

A vinda dos doentes para esta unidade 
improvisada gerou inicialmente alguma 
desconfiança, não sabiam para onde os 
seus familiares tinham sido transferidos 
nem que condições teríamos para os 
receber, mas as visitas virtuais que 
iniciámos desde o primeiro dia, e que 
mantivemos até ao encerramento, 
permitiram que todos pudessem gerir 
melhor a distância e a ansiedade, fazendo 
bem aos doentes e às famílias.

A população local fez-nos sempre 
sentir acarinhados, levando-nos 
aquilo que tinham, mas sobretudo 
demonstrando a sua gratidão pelo 
esforço que fazíamos diariamente.

No último dia, com a transferência do 
último doente, cerca de um mês depois 
da abertura desta unidade, fecharam 

as portas, e fizeram-se as contas: foram 
170 doentes que passaram por nós 
e que nos deixaram um bocadinho 
deles. Ficámos com muitas histórias 
para contar, e tantas outras que nunca 
iremos partilhar. O espírito de equipa 
que se criou fez com que aquela equipa, 
até hoje, sinta que seremos todos, para 
sempre, CHUA Arena.

Figura 3. Uma pequena amostra do que foi o apoio da comunidade aos profissionais de saúde
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a fio, a exaustão física, o medo do 
desconhecido, a agonia dos doentes, 
o relato dos colegas médicos 
impotentes perante o avanço da 
mesma, a falta de recursos para fazer 
face a uma nova realidade para a qual 
ninguém estava preparado nem nunca 
se tinha equacionado. 

A OMS declara pandemia mundial a 12 
de março de 2020, governos delineiam 
estratégias no sentido de dar resposta 
a esta situação pandémica com grande 
enfoque na sobrecarga dos sistemas de 
saúde. Olhando retrospetivamente, penso 
que fomos ligeiramente beneficiados 
com o que os nossos colegas italianos, 
franceses, espanhóis, ingleses 

vivenciaram, pois, sendo estes os mais 
fustigados e apanhados desprevenidos, 
os seus relatos deram-nos algum tempo 
e conhecimento para começar a delinear 
estratégias no que concerne a recursos 
materiais, humanos e infraestruturais.

 A propagação é rapidíssima, não 
conhece fronteiras, e nós Portugal, 
em particular o Algarve, também não 
fomos diferentes, os tentáculos da Covid 
acabaram por se alastrar e aqui chegar… 
a 11 de março de 2020 dá entrada na 
UCIP de Faro o primeiro doente, que 
alocamos no único quarto de isolamento 
respiratório com pressões negativas que 
temos no serviço.

Nesta fase apenas contamos com 14 
camas de perfil de cuidados intensivos 
e 10 camas de cuidados intermédios, 
16 ventiladores, equipamento técnico 
(bombas infusoras, seringas, monitores) 
específico para estas unidades. O 
material de proteção individual, para os 

profissionais de saúde, (fatos integrais, 
capacetes, mascaras FFP2, entre outros) 
é escasso, é o tempo de ir as compras, 
corremos a por fatos de pintor, viseras e 
capacetes de soldadores...

Para além da falta de recurso materiais 
com que duramente somos confrontados, 
percebemos que o tratamento destes 
doentes passa maioritariamente 
pela ventilação mecânica invasiva e 
oxigenoterapia nasal de alto fluxo. 
Verificamos também que estes doentes 
são “especiais”, devem ser observados de 
forma isolada, sem contato com outros 
doentes, em áreas específicas e seguras. 

Primeiros dias de janeiro de 2020, 
férias em família no estrangeiro, 
desconhecendo que estas seriam as 
últimas férias em que desfrutaríamos da 
sensação plena de liberdade, um conceito 
para nós perfeitamente normal e um 
dado adquirido. 

Em meados de dezembro de 2019, 
os media relatam pela primeira vez 
uma doença respiratória com origem 
numa pequena aldeia da China e que 
aparentemente estaria aí circunscrita, 
que não chegaria até nós, tratando-se 
de uma gripe aparentemente normal. 
Rapidamente o cenário muda, a 
europa e os  nossos países vizinhos 
começam a ser assolados por esta 

doença avassaladora, começamos a 
ver nos noticiários a agonia que se 
vive em Itália, os doentes espalhados 
em macas nos corredores,  em 
Espanha a mesma realidade, os 
profissionais de saúde equipados 
com fatos tipo escafandros por 
se tratar de um doença altamente 
transmissível…vemos o medo nos 
seus rostos, as feridas nas suas faces 
pelo uso de mascaras durante horas 

Resposta Covid no Algarve, uma luta sem tréguas
Daniel Nuñez1,2 
 
1. Diretor do Departamento de Urgência, Emergência e Cuidados Intensivos, Centro Hospitalar Universitário do Algarve 
2. Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Centro Hospitalar Universitário do Algarve
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Figura 1. Um toque de humor, num período de grande exigência técnica

Várias questões são colocadas e 
prendem-se com os circuitos de 
admissão de doentes no hospital com 
sintomatologia compatível com Covid, 
onde serão alocados, se necessitarem de 
terapêutica intensiva quem os poderá 
tratar, onde estão os ventiladores para 
os ventilar e se a própria equipa de 
profissionais de saúde ficar doente 
atendendo ao elevado nível de 
transmissibilidade, quem vai manter os 
cuidados. É o tempo das dúvidas  
e dos medos.

Importa referir que nesta altura o 
conhecimento era limitado a todos os 
níveis e continua a ser uma aprendizagem 
continua a nível mundial. Assim no dia 
13 de março é elaborado o primeiro 
Plano de Contingência que delineia os 
circuitos exteriores ao hospital para 
doentes com critérios de gravidade/
sintomatologia sugestiva de Covid, sendo 
operacionalizado em meados de abril com 
a alocação dos doentes na “aldeia Covid”. 

Ultrapassado o problema inicial de 
onde alocar os doentes e circuitos, 
constatamos que as nossas necessidades 
são transversais a todos as instituições 
do país e de outros países. A aquisição de 
ventiladores é premente, contudo após 
noites inteiras de negociações para a 
compra dos ventiladores com mercados 
estrangeiros (China), percebemos, a 
duro custo, que esta fase é uma luta 
pela sobrevivência, a procura é maior 
que a oferta e fomos ultrapassados 
na aquisição dos mesmos, por países 
com maior poder económico, os 
equipamentos sofreram incremento 

nos preços chegando a triplicar o seu 
valor inicial. Foram dias frustrantes, 
extenuantes e angustiantes, onde não 
parecia existir uma luz ao fundo do túnel 
podendo constatar a falta de ética e a 
solidariedade do ser humano.
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Nesta altura, juntam-se esforços a nível 
nacional, em que elementos das várias 
unidades de cuidados intensivos do 
país, criam uma Task Force, onde são 
definidas as recomendações que a nível 
local as instituições devem adotar e 
surge aqui o conceito da expansão da 
medicina intensiva como resposta a 
esta calamidade. 

No nosso caso, a região do Algarve 
expandiu triplicando fisicamente a 
capacidade instalada prévia ao Covid, 
alcançando o número de 70 camas de 
medicina intensiva. 

Outro problema que se colocava nesta 
fase era, observando o panorama 
nacional em que as regiões de centro 
apesar da expansão encontravam-se a 
transferir doentes por falta de camas, 
seriam estas camas suficientes para a 
nossa região? E os recursos humanos, 
seriam considerados suficientes?

A nível governamental foi declarado 
o Estado de Emergência e 
consequentemente o confinamento da 
população, isto ajudou a controlar a 
expansão do vírus.

 A nível hospitalar a atividade assistencial 
cirúrgica não urgente foi cancelada o que 
permitiu que os recursos humanos destes 
serviços de ponta (bloco operatório, 
Unidade de Cirurgia de Ambulatória) 
fossem alocados aos cuidados intensivos, 
permitindo aumentar a capacidade de 
resposta humana. 

Estariam estes elementos capacitados 
para tratar do doente crítico?

Conscientes da limitação destes 
profissionais a nossa abordagem passou 
por planos de formação intensiva, com 
sessões “on line” nas várias vertentes 
básicas na assistência ao doente critico. 

Finais de 2020 e início de 2021, com a 
esperança da vacina, enfrentamos a nossa 
grande primeira vaga, que conseguimos 
ultrapassar com grande resiliência e com 
o apoio de todos os profissionais. 

Entretanto, abril de 2021, encontramo-nos 
atualmente a enfrentar outra vaga e sem 
um vislumbre de um final.

 Durante todo este tempo, tivemos 
que nos reajustar a nossa capacidade 
de resposta em prol do aumento ou 
diminuição do número de casos Covid, 
sem esquecer o regresso à normalidade 
dos doentes não Covid.

No final qual a lição aprendida?

Teremos que saber conviver com este 
vírus, adaptar o nosso modo de vida 
enquanto esperamos que os avanços 

científicos possam definitivamente 
exterminar esta ameaça à vida humana.

Daniel Nuñez
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Um ano de Covid-19 em Portimão
Isilda Gomes1 
 
1. Presidente da Câmara Municipal de Portimão

 
isilda.gomes@cm-portimao.pt 

O próprio Centro Municipal de Proteção 
Civil e Operações de Socorro de Portimão 
passou a ser escritório e casa de tanta 
gente! Recorde-se o exemplo da Unidade 
de Saúde Local, que se mudou de armas 
e bagagens para este Centro, permitindo 
uma monitorização quase ao minuto do 
evoluir da pandemia na comunidade.

Desde o dia 9 de março de 2020, fomos 
forçados a adaptarmo-nos a uma 
realidade impensável, para atenuar e 
combater esta terrível pandemia.

No dia 10 de janeiro de 2021, aos 69 
anos de idade, tive o privilégio de iniciar 
uma experiência que me marcou para o 
resto da minha vida. Com a ativação de 
um hospital de campanha no Portimão 
Arena, exclusivamente dedicado a 
doentes Covid, surgiu a oportunidade de 
implementar pessoalmente, em regime 
de voluntariado, o projeto das Visitas 
Virtuais, onde, com o recurso a tablets, 
intermediei chamadas entre os pacientes 
e os seus familiares e amigos.

O objetivo era muito simples, mas de 
profundo alcance, nomeadamente o de 
atenuar os sintomas de abandono que 
muitas vezes tomavam conta dos doentes 
covid, face às restrições de isolamento 
impostas pela doença, aliando-se ao 
facto de a maioria dos internados ser de 
outras zonas do país. Recorde-se que, 
em 35 dias de funcionamento, foram 
admitidos 170 pacientes com Covid-19, 
oriundos de oito unidades hospitalares 
de diferentes regiões do país.

Fiz questão de estar presente em 34 
desses dias, que foram vividos a uma 
intensidade profunda, num carrocel de 
emoções impressionante, onde a alegria 
dos reencontros familiares alternava, por 
vezes, com a profunda tristeza de um 
último adeus.

A nossa missão foi muito gratificante, 
ao conseguirmos restaurar laços de 
esperança entre pacientes e os seus 
familiares. Os próprios médicos dizem 
que este tipo de reencontro é, às 
vezes, mais eficaz do que o próprio 
medicamento.

Mas, justiça seja feita, o sucesso do 
Hospital de Campanha do Portimão 
Arena deve-se sobretudo ao empenho 
de 80 profissionais de saúde e de apoio, 
aos quais se juntaram técnicos do 
Serviço Municipal de Proteção Civil e 

Nunca me cansarei de o referir e todas 
as ocasiões serão parcas para exprimir 
um obrigado coletivo, salientando 
a enorme dívida de gratidão que a 
nossa comunidade tem para com os 
profissionais de saúde, que ao longo 
deste último ano  têm estado na linha da 
frente deste combate contra a pandemia.

São e serão sempre estas as primeiras 
palavras que se me oferecem a dizer, 
quando me convidam a falar sobre 
Covid-19 em Portimão.

Como certamente é do vosso 
conhecimento, fomos a primeira cidade 
algarvia a registar um resultado positivo 
do coronavírus.

Hoje, posso confessar que na altura as 

perspetivas eram muito preocupantes!

A situação obrigou-nos  
a agir rapidamente!

A tomar muitas decisões num curto 
espaço de tempo.

A antecipar as melhores respostas para 
os piores cenários que se perspetivavam.

A ativar todos os recursos que dispomos 
ao nível da proteção civil e a investir na 
compra de outros.
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Isilda Gomes

operacionais dos Bombeiros de Portimão. 

Este grupo de trabalho, que revelou 
elevado espírito de missão, conseguiu 
dar corpo a uma obra dirigida às pessoas 
que mais precisavam, num momento de 
extrema complexidade.

Testemunhei a estoicidade de quem, 
não pensando em horários ou na 
gestão do seu esforço, permitiu que 
148 vidas fossem salvas. Estes sim, 
foram os verdadeiros heróis deste 
marco na vida do Município de 
Portimão, constituindo motivo de 
orgulho para os portimonenses, devido 
a uma ajuda nunca antes vista, não só 
à região do Algarve, mas – sobretudo 
– ao país, porque esta foi mais uma 
prova da solidariedade deste concelho 
e da capacidade de extrapolar 
quaisquer expetativas.

A pandemia tem vindo a evoluir, assim 

como as exigências e as respostas que 
as instituições locais devem assegurar às 
suas comunidades.

Quis a ciência que hoje seja comum, 
entre os cidadãos, um sentimento de 
esperança responsável, acreditando que 
o confinamento já não é a única arma que 
dispomos para combater este inimigo.

Hoje, sabemos que, se escolhermos 
cumprir, se escolhermos o uso de 
máscara, a higienização frequente das 
mãos, o distanciamento recomendado, 
a etiqueta respiratória, a vacinação 
e a autotestagem, então poderemos 
recuperar as nossas liberdades e 
poupar os serviços hospitalares da 
pressão dos internamentos.

Da parte da autarquia de Portimão, 

assumo que estaremos sempre 
preparados para proporcionar uma 
resposta de proximidade e assegurar os 
direitos fundamentais das pessoas.

Garantiremos o bem-estar, a segurança 
e a dignidade de todos os cidadãos de 
Portimão e a sustentabilidade económica 
e social da nossa terra, para que esta 
possa resistir ao impacto da Covid.

Figura 1. Visitas virtuais nestes dias que foram vividos com uma intensidade profunda em cenários inéditos.
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CHUA - H. Portimão e membro do Comité 
Institucional do Plano de Contingência 
COVID 19, com o acordo da direção do 
Internato Médico e aprovação de Direção 
Clínica, decide convidar todos os IFG´s 
a colaborar com a equipa médica da 
Unidade de Internamento COVID 19, 
tendo posteriormente feito o comentário 
que dá título ao texto escrito. 

A resposta destes Colegas não podia 
ter sido mais célere e positiva e 
rapidamente foram integrados. Das suas 
tarefas diárias consistiam:

- a inscrição no SINAVE prévia à execução 
do teste SARS-CoV-2;

- a comunicação de resultados aos 
doentes ambulatórios, vigilância clínica 
dos casos positivos sem internamento 
ou após alta, através de contacto 
telefónico diário, com supervisão; 
registo posteriormente destes casos 
na plataforma TRACE COVID, com 
transferência de responsabilidade para os 
médicos do ACES;

- a discussão de doentes internados 
suspeitos ou confirmados e planeamento 
de atividades diárias;

- o contacto com o ACES do Barlavento 
sempre que justificado, quer com os 
colegas de Saúde Pública, quer de 
Medicina Geral e Familiar;

- o contacto com a ARS Algarve, com 
envio diário dos dados de internamento 
COVID em Portimão, através do 
preenchimento de formulário eletrónico 
fornecido para o efeito;

-  a colaboração com o GCL PPCIRA 
na receção diária dos resultados e na 
divulgação dos mesmos aos respetivos 
serviços e registo em diário clínico 
no caso de doentes internados após 
o inicio dos rastreios sistemáticos em 
doentes internados, doentes oncológicos, 
grávidas ou prévio à execução de 
cirurgias ou exames invasivos.

Na nossa opinião, a participação dos 
internos nesta fase da pandemia foi 
muito bem-sucedida, sendo que, de 
entre todas as ações realizadas, a 
mais relevante foi o fornecimento, 
em tempo útil, do resultado do teste 
de pesquisa para ajudar a controlar 
surtos e cadeias de transmissão, além 

A pandemia SARS-CoV-2 provocou em 
todas as instituições de saúde alterações 
na sua dinâmica funcional, instigando 
ainda mudanças a nível organizativo, 
estrutural e de formação, entre outros. 
O Serviço de Cirurgia do Hospital de 
Portimão, onde iniciamos o Internato 
Formação Geral (IFG), não foi exceção 
verificando-se a suspensão de todas as 
cirurgias programadas não essenciais, 
a suspensão de consulta externa em 
regime presencial. Naturalmente os IFG 
não estavam livres de serem afetados 
durante o seu Módulo Formativo em 
cirurgia. O cancelamento da maioria 
das ações formativas para os IFG, 
somada à necessidade do cumprimento 
de regras sanitárias (distanciamento 
físico e lavagem constante das mãos), à 
gestão de recursos (máscaras e outros 
PPI´s), à preocupação com a saúde dos 
profissionais (risco de exposição ao 
vírus vs retorno formativo) e à ausência 
de vacinação à data, inevitavelmente 
conduziu à reorganização dos estágios e 
à diminuição do tempo de permanência 
em serviço dos IFG´s. 

É durante a primeira vaga de pandemia 
que, Domitília Faria, Assistente Graduada 
de Medicina Interna, Coordenadora da 
Unidade de Internamento COVID 19 

“Vocês mandaram-nos para casa  
e quando os fui buscar foi a melhor coisa que fiz!” 
Vando Figueiredo1, Maria Margarida Rosado1, Domitília Faria2,3 
 
1. Interno de Formação Geral – Centro Hospitalar Universitário Algarve 
2. Coordenadora Unidade de Internamento COVID 19, Unidade de Portimão – Centro Hospitalar Universitário Algarve 
3. Serviço Medicina Interna, Unidade de Portimão - Centro Hospitalar Universitário Algarve 
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de assegurar a necessária orientação 
e informar corretamente os doentes 
positivos. Ressalvamos também algumas 
dificuldades inerentes a todo o processo, 
como a falta de meios tecnológicos 
para a realização do trabalho, o excesso 
de telefonemas a realizar, a falta de 
atendimento telefónico dos pacientes 
e a barreira linguística em contacto 
com estrangeiros, dificuldades estas 
ultrapassadas com base na interajuda 
entre as equipas. 

De toda esta experiência retiramos 
como aprendizagens a importância 
da comunicação entre as equipas 
hospitalares, de Saúde Pública e cuidados 
de saúde primários, a experiência em 
gestão de carga de trabalho, o contato e 
conhecimento profundo das normas de 
orientação clínica Covid19 e ressalvamos 
a relevância do correto preenchimento do 
inquérito epidemiológico no momento 

da comunicação de informação aos 
delegados de saúde (diminuição do 
erro e maior eficiência do processo). 
No entanto, verificamos, com alguma 
preocupação o pouco ou inexistente 
contacto clínico com doentes infetados 
com SARS-CoV-2, que consideramos que 
seria uma mais-valia no nosso futuro 
(agora presente) profissional. 

Fazendo um balanço sobre os efeitos 
desta fase no internato de formação geral, 
não temos dúvidas de que foi afetado 

negativamente, considerando que as 
circunstâncias diminuíram a prática clínica, 
fundamental nesta fase de aprendizagem 
e autonomização profissional.

Em modo de reflexão, o Internato de 
Médico de Formação Geral tem como 
objetivo preparar o médico para o 
exercício autónomo e responsável 
da medicina, através da formação 
tutelada e de um aprofundamento de 
conhecimentos adquiridos durante o 
Mestrado em Medicina1. É determinante 
para a sua integração numa equipa clínica 
e para a aquisição de competências 
clínicas, através da experiência acumulada 
no meio e na prática clínica. Constitui 
uma etapa profissionalizante essencial 
para obtenção de conhecimentos 
técnicos, científicos, operacionais e 
éticos necessários à boa prática da 
medicina. Com a disrupção do normal 
funcionamento da formação médica, não 
só especializada, mas também geral, é 
objeto de atual discussão a expectável 
diminuição da sua qualidade. 

Referências:
1. Diário da República Portaria nº268/2018. Disponível em: https://dre.pt/dre/detalhe/
portaria/268-2018-116460405. Acesso a 26-03-21.

2. Público 07-12-2020. Covid-19: estudantes de medicina alertam para efeitos sobre a 
qualidade da formação. Disponível em:

https://www.publico.pt/2020/12/07/sociedade/noticia/
covid19-estudantes-medicina-alertam-efeitos-qualidade-formacao-1942046

3. Ferreira MA, Carvalho Filho MA, Franco GS, Franco RS. Profissionalismo Médico e o 
Contrato Social: Reflexões acerca da Pandemia de COVID-19. Acta Medica Portuguesa, 
2020; 33(6):362-364

De facto, para muitos colegas, o “ano 
comum” será a última oportunidade de 
formação, uma vez que nem todos poderão 
e/ou decidirão enveredar para uma 
especialidade, juntando a esta questão a 
possibilidade de um “desvio” de médicos 
internos para o combate à pandemia. 

Para muitos será uma conjugação entre a 
suspensão de estágios clínicos no último 
ano de curso de medicina e a alteração 
do internato de formação geral por 
vicissitudes pandémicas2. 

Por fim não podemos deixar de 
mencionar o papel do profissionalismo 
médico na pandemia Covid 19. Ele 
tem como base um “contrato social” e 
engloba os direitos e deveres médicos 
com o objetivo de promover o bem-estar 
do paciente e da sociedade, estando na 
base do código deontológico médico. 
É dever do médico estar ativamente 
presente em momentos de crise, 
demonstrando responsabilidade e 
prontidão a enfrentar a situação atual, 
visando ao máximo o benefício de todos3. 
Ficou assim demonstrado (como sempre) 
a total disponibilidade dos internos para 
o SNS, colocando em segundo plano o 
seu percurso formativo, em detrimento 
da saúde da população.

Vando Figueiredo et al
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Nos preparativos, há muito a fazer para 
receber doentes com uma patologia por 
um agente não previamente conhecido, 
apesar das observações iniciais na China 
e respectivo relato.

No estabelecimento da estrutura 
de atendimento cria-se uma área 
externa ao serviço de urgência para o 
atendimento a todos os utentes com 
sintomas respiratórios, com capacidade 
para colheita de testes de PCR para 
SARS-CoV-2, contando com contentor 
modulado, com 10 quartos individuais 
e estrutura para oxigenioterapia para 
atender os doentes em espera dos 
resultados dos testes.

Para o internamento escolhe-se o 4º 
piso do edifício do ambulatório, com 
previsão de expansão para o 5ª e 3ª pisos, 
conforme o plano de contingência da 
instituição, sendo também criada a UCIP 
COVID para o tratamento  
dos doentes críticos.

A equipa médica constituiu-se à época, 
com base em 3 serviços: Infecciologia, 
Pneumologia e Medicina Interna; todos 
acudiram com a máxima presteza, 
apropriada à situação, mesclando jovens 
especialistas e séniors. Era possível notar 
a ansiedade, e ao mesmo tempo, alguma 
excitação, pelo pioneirismo de estarem 
envolvidos na resposta inicial a uma 
pandemia que iria mudar o mundo.

Muitas foram as dificuldades enfrentadas 
nos meses iniciais. Além da inexistência 
de dados científicos confiáveis acerca do 
novo vírus (muitas informações foram 
extrapolados de pesquisa anterior com 
outros coronavírus), convivemos também 

com escassez crítica de inúmeros 
materiais (EPIs, roupas, aparelhos, etc.), 
causada pelo desabastecimento  
no mercado.

A famigerada pandemia de SARS-CoV-2 
assola já vários países da Europa 
com grande número de infectados, 
sobrelotando os hospitais, com 
expressivo número de internamentos  
e óbitos.

Em Portugal prepara-se o terreno para 
a resposta à evolução da pandemia em 
território nacional, passando da fase de 
contenção alargada para a fase  
de mitigação.

São nomeados os hospitais de referência 
de cada região, onde ocorrerá o 
atendimento dos doentes suspeitos e 
infectados, assim como o internamento 
dos pacientes que assim o necessitarem, 
definindo o Hospital de Faro como a 
referência para o Algarve.

Da famigerada pandemia de SARS-CoV-2  
e da nossa organização
Rui Pereira1,2 
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Associa-se a tudo isto alguma confusão 
causada por parte dos próprios 
profissionais devida à ainda limitada 
informação específica sobre o vírus e a 
sua plêiade de manifestações, que só foi 
ficando disponível nos meses  
que se seguiram.

De início, a necessidade de fazer 
protocolos terapêuticos, gerou a 
utilização de drogas supostamente 
úteis em estudos “in vitro” com outros 
coronavírus. A utilização da associação 
de fármacos como Lopinavir/ritonavir e 
cloroquina, constituiu-se na 1ª tentativa 
terapêutica, tendo sido abandonada 
“à posteriori” após os resultados dos 
primeiros estudos controlados para 
avaliação de eficácia.

Ao longo do 1º ano de pandemia, muito 
se aprendeu. O fluxo de internamentos, 
maior inicialmente, passou por período 
de acalmia entre Junho e Outubro de 
2020, verificando-se a partir de então, 
aumento progressivo até meados de 
Fevereiro/2021, quando alcançámos 
a marca recorde de cerca de 200 
internamentos no Hospital de Faro 
(Figura 1), tendo passado várias vezes por 
situações de quase rutura. 

Felizmente conseguimos atravessar esta 
fase sem quebra do atendimento, às 
custas do esforço extremo de todos os 
profissionais envolvidos, aos quais, com 
certeza, não faltou resiliência.

Nessa fase difícil é importante 
também lembrar o papel do Hospital 
do Barlavento Algarvio, integrado ao 
atendimento desde Março de 2020, e do 
espaço do “Portimão Arena” criado com 

o intuito de suporte básico aos doentes 
já em fase de defervescência de COVID-
19, permitindo este último uma margem 
de gestão de camas de internamento no 
CHUAlg , que não teria sido possível sem 
a sua existência. 

Sumarizando, o 1º ano da pandemia 
no Hospital de Faro foi recheado 
de incertezas, trabalho exaustivo, e 
até, talvez, alguma excitação pela 
participação direta num momento único 
da história da medicina mundial.

Há sempre que ressaltar o grande esforço 
de todos os profissionais envolvidos 
neste processo, sem o qual o nosso 
“sucesso” nesta tarefa não teria sido 
possível; e que com certeza vai continuar 
a ser necessário nestes tempos  
ainda incertos.

Rui Pereira

Figura 1. Variação de doentes internados no Hospital de Faro onde se verifica que em Fevereiro/2021 alcançámos cerca de 200 internamentos
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No início tudo parecia relativamente 
normal, iniciamos o nosso estágio 
de Cirurgia Geral, mas rapidamente 
começaram as mudanças: primeiro, 
a diminuição a atividade cirúrgica e 
consequentemente do número de 
doentes internados, a dispensa de 
passar largas no serviço de urgência e 
depois veio a redistribuição dos internos 
de formação geral por outros serviços 
cirúrgicos. Todas estas mudanças tinham 
como objetivo a diminuição do risco 
de exposição e proteção dos “novos” 
internos, no entanto, porque não se 
pode ser completamente protegido 
para sempre, chegou finalmente o 
recrutamento para o Hospital de 
Campanha. Tudo isto se deu em cerca de 
duas semanas do mês de Janeiro, e da 
terceira vaga da pandemia. 

Foi no Hospital de Campanha (HC), o 
Arena, onde começou uma das mais 
marcantes e produtivas fases do nosso 
ano de IFG. Durante mais de dois 
meses, uma semana era passada no 
“covidário” e a seguinte no estágio 
da especialidade cirúrgica em que 
nos encontrávamos, de modo a não 
comprometer a nossa formação. 

O HC recebeu doentes de todo o país, 
vindos de áreas e hospitais onde a 
situação era verdadeiramente dramática, 
e os recursos estavam há muito tempo 
esgotados. Estes doentes necessitavam 
de cuidados clínicos básicos, e por vezes 
de oxigenoterapia, sendo, portanto, 
doentes estáveis. No HC estávamos 
inseridos em equipas de duas ou três 
pessoas, tendo sempre um médico mais 
diferenciado a trabalhar connosco (por 
norma um interno de especialidade). 
Assim, dentro da zona vermelha (área 
contaminada), havia sempre trabalho 
a fazer, e foi aqui que nós, os “novos”, 
começamos a ver os primeiros laivos 
de independência. No início da manhã, 

Janeiro de 2021 – o mês em que iniciamos 
o nosso percurso nas enfermarias como 
médicos, ou melhor dizendo Internos 
de Formação Geral, que é como quem 
diz médicos ainda em formação e que 
carecem de supervisão. Éramos, ainda 
assim, os “novos” internos, e chegávamos 
no meio de uma pandemia. Vale a pena 
referir que apesar de ter tido o (tão 
aguardado) ano de finalista afetado pela 
pandemia do vírus Covid-19, ainda não 
tinha tido contacto direto com a mesma, 
pois, enquanto estudantes de medicina, 
tínhamos abandonado as enfermarias 
nove meses antes, mais exatamente, duas 
semanas após a chegada do primeiro 
caso a Portugal. 

Ser Interno de Formação Geral em Tempos de Covid 
- semana passada no “covidário”
Laura Gomes1 
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Laura Gomes

Figura 1. Hospital de Campanha, CHUA Arena de Portimão

depois da passagem, vestíamos o EPI 
(equipamento de proteção individual), e 
em cerca de 3 horas víamos cerca de 8 
a 10 doentes (sem possibilidade de tirar 
apontamentos escritos, o que provou 
ser um valioso exercício de memória), 
fazíamos gasometrias, quando necessário 
colheitas de sangue na veia femoral 
e, se por sobrecarga de pessoal de 
enfermagem, colhíamos também sangue 
para análises e amostras de urina. Mais 
tarde, com a experiência, avançamos para 
tarefas mais diferenciadas, ajustávamos 

oxigenoterapia, alterávamos soroterapias 
e fazíamos as nossas próprias sugestões 
e alterações terapêuticas. Cheguei até a 
abordar uma dor torácica pela primeira 
vez, com indicações dos colegas que se 
encontravam na zona verde. A verdade 
é que apesar de sermos médicos 
em formação, todo o trabalho que 
conseguíamos fazer, aliviava o peso sobre 
os ombros dos nossos superiores. 

O ambiente que se vivia no HC pode ser 
descrito como um misto de emoções, 
ansiedade, alegria, amizade, mas era 
repleto acima de tudo de entreajuda 
e trabalho de equipa. Hoje, mais do 
que lembranças do calor que se sentia 
dentro do EPI, das gotas de suor 
a correr pela testa, do cansaço, da 
vontade de tirar a máscara P2 e respirar 
ar puro, permanecem lembranças do 
apoio dos colegas, da tolerância, e 
permanece o conhecimento que adquiri 
e tive a oportunidade de adquirir e pôr 
em prática. 
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1. “Desinfetar o Algarve”, que consistia 
na distribuição gratuita de frascos 
para uso individual de uma solução 
alcoólica preparada de acordo com 
as normas da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e Direção Geral de 
Saúde (DGS). Para além disso, foram 
também explicadas e exemplificadas 
as medidas de higienização das 
mãos, etiqueta respiratória e de 
distanciamento social, bem como 
a correta utilização e lavagem 
da máscara, de forma a informar 
esta população e contribuir assim 
para a prevenção da contração e 
transmissão do covid-19.

2. "Forno do Dia", consistia na 
distribuição gratuita de unidoses 
de pão, fruta, conservas, leite, 
bolachas, arroz, massa e mais 
alguns bens alimentares que 
conseguimos adquirir, através da 
contribuição voluntária de recursos 
da comunidade, que apoiaram a 
nossa iniciativa face à crise gerada 
pela situação da pandemia.

3. "Companhia Algarvia" consistia em 
fazer companhia aos idosos que se 
encontravam isolados, minimizando 
os efeitos do isolamento social 
enquanto colocávamos em prática 
esta iniciativa.

4. Redes sociais: "COVID_Algarve" 
página de facebook e instagram 
onde divulgámos fotografias, vídeos 
das ações de sensibilização que 
realizámos. Esta página envolve 
ainda o “COVIDizer” que consiste no 
esclarecimento de “mitos”, conceitos 

e dúvidas sobre esta temática com 
base na OMS e DGS, bem como a 
divulgação de informação pertinente 
e atualizada.

Prevenção, controlo e combate à 
COVID-19, foram os três pilares que 
motivaram o desenvolvimento do 
projeto COVID Algarve que decorreu 
em território nacional. 

Tudo começou a 13 de Abril de 2020 
com um grupo de estudantes do 5º ano 
do Mestrado Integrado em Medicina da 
Universidade do Algarve, constituído 
por, Marisa Alves, Nelson Carvalho, 
Jaime Inglez, Inês Piscalho, Rita Lopes, 
Rúben Jacinto, Mariana Jordão, Roxanne 
Henk, Rui Oliveira, António Gonçalo 

Oliveira e Daniela Silva, que se juntou 
e, sabendo da imensa necessidade 
de ajuda que diversos concelhos do 
Algarve apresentavam, criou o projeto 
COVID Algarve, que consistiu no 
desenvolvimento de várias ações no 
âmbito da pandemia  
da COVID-19, nomeadamente: 

Covid Algarve - uma resposta necessária 
Marisa Alves1, Nelson Carvalho1 
 
1. Alunos do Mestrado Integrado de Medicina, Universidade do Algarve 
 
marisalp93@hotmail.com 
 



Marisa Alves et al

25

Figura 1. Fundações que apoiaram o projeto COVID Algarve

O projeto COVIDALGARVE foi também 
integrado em iniciativas já delineadas 
por alguns municípios, de forma a atuar 
numa equipa multidisciplinar constituída 
por: GNR, proteção civil, Cruz Vermelha, 
assistentes sociais, representantes 

das autarquias locais e estudantes de 
medicina (equipa COVIDAlgarve). 

Pudemos contar com a contribuição 
voluntária do Banco Alimentar, 
Continente, Recheio, Conserveira do 
Sul, Câmara Municipal de Lagos, Faro, 
Albufeira, Algarve Biomedical Center, 
Universidade do Algarve, Associação 
Académica da Universidade do Algarve 
(AAUALG), Agrupamento de escolas 
professor Paula Nogueira, União das 
Freguesias de Faro, COMBRIFUEL, 
REPSOL, NBG sistem, Câmara Municipal 

de Faro, Neutroplast, Incopil Temperos 
e as várias autarquias, que apoiaram a 
nossa iniciativa face à crise gerada pela 
situação da pandemia.

Esta iniciativa dirigiu-se à população 
residente em bairros sociais e 
carenciados, idosos isolados e 
comunidade cigana, referenciados pelas 
autarquias do Algarve, nomeadamente 
do município de Lagos, Bensafrim, 
Espiche, Olhão, Faro, Loulé, São Brás de 
Alportel e Albufeira. Assim, ao longo de 
37 ações de sensibilização, conseguimos 
alcançar e apoiar cerca de 900 famílias e 
200 idosos isolados nesta luta contra a 
atual pandemia.

O projeto COVID Algarve foi premiado 
com o primeiro lugar do prémio “Eu 
Participo”, da Rede de Autarquias 
Participativas, que se dirigem a jovens 
entre os 14 e os 30 anos e que se destinam 
a reconhecer e valorizar iniciativas 

de cidadania ativa que fomentem a 
solidariedade e a entreajuda. Foi ainda 
reconhecido no Município de São Brás 
de Alportel, tendo-nos sido atribuída a 
insígnia municipal de valor e altruísmo, 
pela dinamização deste projeto voluntário.
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Figura 2.  Equipa do Algarve Covide bem como ações no terreno, bem como patrocinadores das ações desenvolvidas. 
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Em todos os contextos experienciados 
nesta nova realidade que ainda estamos 
a vivenciar, todos nós crescemos ao 
sermos confrontados com uma situação 
pandémica, sendo que a proximidade 
entre diferentes pessoas, com diferentes 
culturas, diferentes religiões e diferentes 
níveis socioeconómicos, conduziu-nos 

inevitavelmente a refletir sobre o que nos 
define individualmente, a apreciar o que 
nos distingue e a valorizar o que temos em 
comum, tendo sempre presente a premissa 
de que “ juntos somos mais fortes”!

O fortalecimento de laços, o trabalho em 
equipa, a união e o bom ambiente de 
trabalho foram também aspetos que nos 
motivaram diariamente para continuar 
nesta caminhada.

Fomentar a solidariedade e a 
entreajuda, bem como aliviar a solidão 
e o isolamento social da população no 
contexto da atual crise provocada pelo 
novo coronavírus; tornar a população 
mais informada, com meios e recursos 
para prevenir a transmissão e contração 
do covid-19; diminuir a carência em 
bens alimentares, unindo esforços num 
momento crítico para o País e para o 
Mundo, foram alguns dos resultados 
alcançados com todas estas iniciativas. 

É durante estes momentos que temos 
a oportunidade de conhecer realmente 
a pessoa em todas as suas dimensões, 
compreender além da doença, interpretar 
o contexto em que a pessoa se 
desenvolve e que tanto influencia a vida 
de todos nós. 

Este projeto veio ainda reforçar a ideia 
de que um médico pode ser vínculo de 
mudança, capacitou-nos para uma visão 
mais integrativa, tornando-nos médicos 
mais completos, mais atentos, mas 
principalmente mais humanos.

Figura 3. O apoio das autarquias foi importante, nesta imagem elementos presentes a 17/04/2020, na Urbanização Municipal de Bensafrim, Lagos, numa ação levada a cabo junto das populações.
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Na segunda semana de Abril o 
laboratório é pioneiro na implementação 
da metodologia de “pooling” das 

amostras de SARS-CoV-2, tendo por base 
o artigo de Yelin & Kishony. Pela primeira 
vez em Portugal, é possível juntar várias 
amostras de ARN na análise, sobretudo a 
de casos assintomáticos, amplificando a 
capacidade de resposta. No final de Maio 
o laboratório atinge a capacidade de 
realizar 250 testes diários de diagnóstico 
à COVID-19, sendo que o pico diário de 
testes realizados durante 2020 ocorre a 
23 de Dezembro com 940 testes.

O ABC contou ainda com apoio através 
do programa MAREES para a capacitação 
de recursos humanos necessários 

para estas atividades. A instalação do 
LabABC foi fundamental para o reforço 
e garantia de capacidade instalada 
para dar resposta à região do Algarve e 
Alentejo. Foi também essencial a parceria 
estabelecida com a Unidade de Saúde 
Local do Baixo Alentejo (ULSBA) que se 
iniciou em Agosto de 2020. A equipa 
do LabABC articulou com a equipa de 
patologia clínica do ULSBA uma resposta 
diária que se traduziu em 43108 testes 
realizados até Março de 2021.  
O que a par da produção em consórcio 
com o Instituto Superior Técnico (IST) e a 

O Laboratório ABC iniciou a sua 
atividade em Março de 2020, altura em o 
laboratório se encontrava a ser planeado 
para ser um laboratório de genética 
e biologia molecular, suplantando 
um deficit que existe na região sul de 
Portugal. O surgimento da pandemia 
vem acentuar as dificuldades na saúde 
da região, essencialmente na capacidade 
de resposta ao aumento de testes de 
diagnóstico à COVID-19. O ABC tinha, e 
mantem, investigadores absolutamente 
capacitados para resolução de muitos 
dos problemas existentes que sendo 
regionais eram os mesmos a nível 
nacional. Com um espírito de cooperação, 
uniram-se esforços e 26 pessoas 
formaram as primeiras equipas do que é 
hoje o LabABC. 

Havia que arregaçar as mangas e 
encontrar as soluções possíveis, mas 
que respondessem ao que faltava na 
prática. Em Março adquire o material 
necessário e implementa o processo de 
extração manual de ARN (passo mais 
limitante) e deteção do material genético 
do SARS-CoV-2. No início de Abril obtém 
a validação por parte do INSA, o que 
lhe permite obter o licenciamento pela 
Entidade Reguladora de Saúde (ERS) e 
iniciar atividade. 

Laboratório ABC- Teste de diagnóstico à COVID-19
Bibiana I. Ferreira1,2, Ana Matias1 
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Figura 1. Evolução de testes realizados no Laboratório no contexto da pandemia Covid-19.
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Hidrofer de kits de colheita de COVID-19, 
a atividade deste laboratório refletiu-se 
na prestação de serviços, através da 
realização de testes à COVID-19, de 
forma protocolada com o Instituto de 
Segurança Social para os lares e para 
outras atividades da região. O laboratório 
foi essencial para realizar mais de 126000 
testes de diagnóstico à COVID-19 entre 
Abril de 2020 e Março de 2021. 

O gráfico reflete a distribuição do número 
de testes de diagnóstico à COVID-19 
realizados pela metodologia de RT-PCR 
em cada mês. 

Este esforço não seria possível sem 
a contribuição de várias pessoas. 
Muito obrigada à Marta Vitorino, Vítor 
Fernandes, Margarida Neto, Sofia 
Calado, Ricardo Matos, Joana Mendes, 
Rita Drago, Rita Monteiro, Carolina 
Gonçalves, Gonçalo Pinheiro, Gil Carraco, 
Inês Grenho, Filipa Esteves, Margaret 

Soares, Marinella Ghezzo, Rafael Costa, 
Carlos Matos, André Soares, Adriana 
Marcelo, Leonardo Silva, Ana Guia, 
Diogo Teixeira, Ana Sofia Gonçalves, 
Marta Fernandes, David Sousa, Bruno 
Várzea, Fábio Monteiro, Beatriz Santos, 
Inês Baião, Rebekah Koppenol, Inês 
Afonso, Daniel Duarte

Figura 2, 3. Laboratório a certa altura teve necessidade da sua expansão passando para outro espaço físico mais adequado.  
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Drive Thru - Estádio do Algarve 
Francisco Magalhães1, José Chibebe1,2 
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O centro de testes do Estádio Algarve 
foi um dos pioneiros a nível nacional a 
trazer a testagem para fora das cidades 
(e consequentemente para fora das 
instituições de saúde), o que permitiu 
que as mesmas mantivessem as suas 
atividades sem que houvesse colapso. 
Desta forma, os doentes com sintomas 
ligeiros à covid - 19 eram testados sem 
sair das suas viaturas podendo continuar, 
se fosse o caso, a quarentena ou período 
de isolamento no seu domicílio. 

Isto em termos estratégicos é muito 
importante e foi implementado muito 
mais cedo aqui no Algarve, relativamente 
a outras zonas e isto ajudou na rapida 
resposta à pandemia.

Foi um marco que se apresentou 
estruturante para toda a continuidade 
de iniciativas que se seguiram. Implicava 
no imediato um aumento da resposta 
possível ao número de testes na região 
com tudo o tipo de atividades que este 
efeito permitiu. 

No dia 15 de março de 2020 fazíamos o 
seguinte ponto da situação:

- “Estamos em Faro a funcionar sem 
intercorrências (ontem foram colhidos 93 
amostras - ou seja, menos 93 doentes nas 
urgências hospitalares).

- Estamos com Portimão praticamente 
prontos para arrancarmos (Aguardamos 
indicação da data da ARS Algarve para 
finalizarmos os detalhes)

3- Estamos a dar apoio à Câmara 
Municipal da Figueira da Foz e da Covilhã 
para montarem os seus num modelo 
semelhante ao nosso.

4- Estamos a produzir um Guião, para 
fornecermos ao Ministério da saúde, para 
poderem remeter às câmaras municipais 
ou outras entidades públicas que queiram 
montar DT”.

O Centro de Testes localizado no Estádio 
Algarve é o local onde são efetuadas 
colheitas para a Saúde Pública do Algarve 
e para o CHUA, dando ainda resposta 
a algumas colheitas efetuadas para 
testes a realizar no laboratório do ABC. 
O financiamento do Drive Thru para as 
atividades de colheitas para o Laboratório 
de Saúde Pública Laura Ayres é garantida 
pelo CHUA à AD-ABC. 

Conta com mais de duas centenas 
de colaboradores, desde Médicos, 
Enfermeiros, TSDT, administrativos, alunos, 
e que no seu máximo esforço têm sido um 
motor de força nesta operação. Graças à 
sua colaboração e empenho, no ano de 
2020 contabilizaram-se mais de 26 000 
testes realizados no âmbito do Drive-Thru.

O Drive Thru para colheita de amostras no 
Estádio do Algarve, abriu a 12 de março 
de 2020, vindo na sequência de etapas 
atrás referenciadas. Ao responsável, Dr. 
José Chibebe, foi dado a tarefa de, em dois 
dias, montar o DT do estádio no Algarve. 
Com a iniciativa do Presidente do ABC, o 
Dr. Nuno Marques, e em pareceria com o 
CHUA, ARS e as Camaras Municipais de 
Loulé e Faro, foram proporcionadas as 
condições para que se iniciasse a testagem 
de forma rápida e segura. 

Foi então criado em tempo record o 
centro de testes no estádio do Algarve, 
que reunia condições excelentes para 
que se iniciasse a operação, desde a 
localização, ao espaço necessário para 
a realização do circuito de Drive-Thru, 
à instalação das tendas, com espaço 

suficiente para testagem massiva, 
e incluído o espaço ideal para staff, 
como a sala de Call-Center aos amplos 
balneários onde permitiu a criação de 
circuito para “limpos” e “sujos”, espaço de 
armazenagem de material e lavandaria, de 
forma a garantir a segurança dos utentes e 
dos profissionais.
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já experientes do Drive Thru, utilizando 
ambulâncias com células sanitárias às 
instituições por todo o Algarve, envolvendo 
uma maior logística, mas garantindo 
sempre com rigor os protocolos de 
segurança e transporte de amostras.

Posteriormente, e tendo como base a 
Centro de testes do Estádio Algarve, 
assim como equipas formadas pelo 
ABC, o protocolo evoluiu e as mesmas 
começaram a deslocar-se para o baixo 
Alentejo e o litoral alentejano nos mesmos 
moldes, passando a dar resposta para 
além da região do Algarve. No início 
de outubro de 2020, reformulou-se o 

protocolo instituído e iniciou-se em 
formato Walk-Thru, numa testagem 
semanal a todos os funcionários dos lares 
em pontos estratégicos de vários distritos, 
tendo-se alargado para as regiões do Alto 
Alentejo e Setúbal.

Com o avançar do tempo, foram criados 
um total de 13 pontos de testagem, 
envolvendo 395 lares, contabilizando 
no ano de 2020 mais de 15 000 testes. 
Elementos referenciados neste relatório 
mais à frente no capítulo correspondente.

 

O DT enquanto espaço físico no Estádio 
do Algarve tem vindo a ser fundamental 
ao permitir que as equipas ABC em 
coordenação com diversas instituições 
como Autarquias, Lares e outros, pudessem 
constituir uma importante base para as 
iniciativas que se seguiram e só possíveis 
com o enquadramento deste local em 
articulação com as forças de Protecção 
Civil, bem como do Laboratório Teste 
Covid-19. Numa parceria com o Instituto 
da Segurança Social, o ABC e o Centro de 
Testes do estádio do Algarve, passou a 
deslocar equipas formadas por elementos 

Figura 1. A criação do Drive Thru de Estádio do Algarve foi fulcral uma vez que que permitiu tornar operacional uma infraestrutura absolutamente fundamental, na multiplicidade das 
respostas à pandemia. 
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LINHA SNS24 - os aprendizes que acederam ao 
chamamento de um juramento que ainda nem 
tinham concretizado
Jorge Miguel Mimoso1, João Pires Santos1, Isabel Malta1

 
1. Aluno do curso de medicina da Universidade do Algarve 
 
jorge_mimoso@hotmail.com 

Como estudantes de medicina não 
podíamos, nem queríamos, ficar de 
braços cruzados enquanto os nossos 
professores e futuros colegas de 
profissão se debatiam para se adaptarem 
e reinventarem perante um inimigo 
que ainda agora tinha começado a 
sua guerra contra a humanidade. 
Sentimos que era nosso dever agir, e 
desde cedo tentamos perceber de que 
forma poderíamos intervir e ser úteis, e 
assim o fizemos. Fomos 150 alunos de 
medicina da Universidade do Algarve 
que, motivados pela direção do curso, 
prontamente acedemos ao chamamento 
de um juramento que ainda nem 
tínhamos concretizado. Após poucos 
dias de intenso planeamento por parte 
de um grupo de 10 alunos voluntários, 
inauguramos o primeiro callcenter nas 
instalações da Altice em Faro. O primeiro 
callcenter formado unicamente por 
estudantes de medicina.

Tudo começou quando a 9 de Março de 
2020, no final de um dos nossos exames, 
a nossa Diretora da Faculdade, Professora 
Doutora Isabel Palmeirim, nos lançou 
o desafio de colaborar na luta contra a 
pandemia através do atendimento de 
chamadas sobre a COVID-19. Sem hesitar 
todos se ofereceram a ajudar, mesmo 
sem sabermos bem ao que íamos. No 

dia seguinte já estávamos a planear todo 
o processo, desde reunir os voluntários, 
preparar as salas de atendimento 
e organizar as formações com os 
enfermeiros supervisores do centro de 
contacto de Lisboa. Mais importante ainda 
para nós, estava a segurança de todos os 
colaboradores, pelo que investimos muito 
do nosso tempo e esforço na preparação 
dos espaços físicos de forma a garantir 
uma adequada circulação de ar fresco, 
distanciamento entre operadores e a 
elaboração de protocolos para desinfeção 
constante dos postos de atendimento e 
dos espaços comuns.

Após dois dias intensos de formação, 
foi no dia 15 de Março que, num 
total de 30 postos de atendimento, 
começámos a atender as primeiras 
chamadas provenientes de todo o país. 
O atendimento, que decorria diariamente 
das 6h às 24h, consistia em realizar a 
triagem dos casos suspeitos de infeção 
por SARS-COV-2 com base em novos 
algoritmos criados para o efeito. Não 
obstante, muitas das chamadas tinham 
como objetivo o aconselhamento e 
esclarecimento de dúvidas relativas à 
COVID-19 num momento em que, perante 
o desconhecido, era evidente a ansiedade 
e medo na voz daqueles que usavam 
a linha SNS24. Ao longo das semanas 
seguintes foram feitas várias atualizações 
dos algoritmos de triagem, numa tentativa 

“A convicção mais difícil de entrar na 
mente de um iniciante é que a educação 
na qual ele está envolvido não é um 
curso universitário, nem um curso de 
medicina, mas um curso de vida, para o 
qual o trabalho de alguns anos com os 
professores é apenas uma preparação”.

Assim se referiu aos alunos William Osler, 
tido por muitos como o pai da medicina 
moderna. Em tempos em que cada vez 
mais a humanização do tratamento e a 
procura por melhorar as competências 
não técnicas fazem parte da prática 
clínica, este é um exemplo claro em que 
os aprendizes acederam ao chamamento 
da missão do “ser médico”.

Decorria o mês de Março de 2020 
e a pandemia chegava a Portugal. 
A circulação foi limitada, serviços, 
estabelecimentos, escolas e universidades 
foram encerradas. A vida normal a que 
estávamos habituados deixou de o 
ser, num ápice. Todos ficámos em casa 
fechados com medo de um inimigo que 
ninguém via, que ninguém conhecia.

Algarve Médico, 2021; 15 (5): 32 – 33DOSSIER TEMÁTICO 
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almoços oferecidos por restaurantes 
locais, às pessoas que apenas quiseram 
mostrar o seu agradecimento, até às 
mensagens de apoio que carinhosamente 
afixámos nas nossas salas de 
atendimento e nos deram mais ânimo 
para continuar. Mas acima de tudo pela 
prontidão dos nossos colegas em aceitar 
este desafio desconhecido.

Mas afinal nós éramos estudantes de 
medicina e tínhamos que coordenar esta 
atividade com os momentos académicos. 
Alguns trabalhos tiveram que ser 
entregues, algumas apresentações foram 
feitas, aulas foram lecionadas online 
e até alguns exames foram realizados. 

No entanto, e justiça seja feita a quem 
dela é merecedora, toda esta “ginástica 
académica” só foi possível graças ao 
apoio incondicional por parte da direção 
do curso. Enquanto alunos aprendemos 
que não é apenas de competências 
técnicas que se fazem bons médicos. 
Muitas aprendizagens positivas foram 
retiradas de toda esta experiência. Desde 
o planeamento à concretização de um 
projeto desta magnitude, à coordenação 
de equipas, formações e técnicas de 
comunicação. Mas acima de tudo 
aprendemos o quanto somos capazes 
de fazer com coragem, determinação e 
esforço. Um bem-haja a todos alunos de 
medicina da Universidade do Algarve que 
deram tudo por esta missão.

de adaptação ao que se ia aprendendo 
sobre o vírus, e que levou à necessidade 
constante de novas formações e ajustes 
do “modus operandis”.

Paralelamente ao trabalho que íamos 
realizando dentro daquelas quatro 
paredes que ecoavam os toques 
incessáveis de telefones, havia uma 
onda de solidariedade que nos fez ver 
o lado bom da humanidade, o quanto 
somos capazes de dar de nós para o bem 
de todos, para um bem comum. Nós 
vimos acontecer. Desde a fruta e doces 
oferecidos por pequenas empresas, aos 

Figura 2. Redes sociais do Serviço Nacional de 
Saúde - https://www.facebook.com/sns.gov.pt/phot
os/a.275005196343874/867228837121504

Figura 1. Equipa de alunos supervisores do callcenter SNS24, em Faro. Cortesia de João Pires Santos

https://www.facebook.com/sns.gov.pt/photos/a.275005196343874/867228837121504
https://www.facebook.com/sns.gov.pt/photos/a.275005196343874/867228837121504
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Enfermeiros especializados.  
Considerando a importância de minimizar 
contatos físicos, o modelo de formação 
instituído é o B-Learning, apresentando uma 
componente à distância e uma componente 
presencial/prática. A componente à 
distância, que totaliza 21h (3 dias/7 horas 
diárias), conta com uma monitorização 
e apoio contínuo. Para além da sessão 
assíncrona, onde os formandos acedem à 
plataforma e consultam o material didático 
disponível, conta também com 3 sessões 
síncronas com um formador (Médico ou 
Enfermeiro) para discussão dos temas 
apresentados e esclarecimento de dúvidas. 

Os temas desta componente, dividem-se da 
seguinte forma:  
- Dia 1: SARS-CoV-2 e a COVID-19; 
Transmissibilidade e noções gerais sobre 
prevenção: 
- Etiqueta respiratória e higienização em 

contexto de ERPI;  
- Dia 2: Abordar o trabalho numa ERPI: O 
plano de contingência e a influência nos 
turnos de trabalho; Limpeza e desinfeção. 
Gestão de resíduos; Gestão de circuitos. 
Gestão de visitas;  
- Dia 3: Equipamentos de proteção individual; 
A componente presencial é, essencialmente, 
treino prático. Totaliza 14h (2 dias/7 horas 
diárias) e é colocado em prática o que foi 
abordado em regime de E-Learning, ficando 
distribuído da seguinte forma:  
- Dia 4: Lavagem e desinfeção das mãos; 
Etiqueta respiratória;  
- Dia 5: Equipamentos de proteção 
individual. Fardamento. Circuitos. O primeiro 
dia de trabalho. 

Para além da formação ser ministrada a 
funcionários de ERPI, esta foi também dirigida 

a ativos desempregados identificados pelas 
Delegações do IEFP do Algarve, Lisboa e Vale 
do Tejo e Centro, de forma a que facilitasse 
a sua inclusão nas ERPI. Uma das grandes 
dificuldades encontradas pelas instituições 
foi a falta de mão de obra disponível para 
colmatar faltas/incremento das suas equipas 
de trabalho. Com isto, não só se desmistificou 
e ultrapassou o receio que pudesse existir nas 
pessoas para trabalhar nestes locais, como 
as capacitou com as ferramentas necessárias 
para integrar estas equipas no imediato, 
garantindo a sua segurança e segurança de 
quem por eles seriam cuidados.

O feedback obtido por parte das instituições 
é extremamente positivo. A sua maioria 
revela-nos, de facto, que a formação nesta 
área é manifestamente insuficiente. Quase 
sempre fazem o apelo para que num pós 
pandemia não nos esqueçamos disso, e 
que entidades como o ABC continuem 

a prestar o seu apoio nesta vertente. 
Verificamos que entidades com residências 
para pessoas com deficiência, mostraram 
interesse em poderem ser também incluídos 
nas instituições ilegíveis para usufruir 
desta formação, tendo sido considerado 
pertinente e importante esta solução, pelo 
que foi proposto a sua execução. 

O presente projeto só foi possível e só 
atingiu esta dimensão graças aos vários 
colaboradores que garantiram ambas as 
componentes, E-Learning, e a formação 
presencial, palmilhando milhares de 
quilómetros pelo nosso país. Não posso 
deixar de agradecer o esforço de todos, ao 
Enf. Mauro Mota, Dr Pedro Julião, Enf. Nita 
Simone, Enf. Gisélia Braga, Enf. Lénia Ferreira, 
Enf. Elisabete Espinheira, Enf. Cristina Santos.

Em contexto de pandemia no final de 2020 
teve início o projeto “Formação de Curta 
Duração de Capacitação ara Trabalho em 
Estruturas Residenciais Para Idosos em 
Contexto de Pandemia”. Este surge no âmbito 
das respostas do Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social na gestão 
da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, 
nas Estruturas Residenciais Para Idosos (ERPI) 
e outros equipamentos sociais similares. 

Neste sentido, foi solicitado ao Algarve 
Biomedical Center (ABC) a elaboração de 
uma proposta formativa, uma vez que 
a formação dos profissionais das ERPI é 
considerada uma importante estratégia de 
combate à pandemia e, beneficiando do 
know-how que o ABC tinha vindo a acumular 
desde o seu início, com os vários projetos que 
tem no terreno dirigidos a estas estruturas, 
foi desenvolvida esta ação de formação que 
pudesse incrementar os níveis de segurança 

nestas instituições e criar ambientes de 
trabalho mais seguros e psicologicamente 
mais tranquilizadores. 

A formação capacita os formandos com 
as competências técnicas e psicossociais 
essenciais ao desempenho das suas 
funções, incluindo a possível interação com 
residentes potencialmente/infetados pelo 
vírus SARSCoV-2. Estabeleceu-se, portanto, 
uma parceria com o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional (IEFP) e o Instituto 
Nacional de Emergência Médica (INEM) 
de modo a beneficiar dos seus recursos 
humanos e da sua capacidade instalada a 
nível de todo o território nacional, uma vez 
que o objetivo é abranger ERPI de Norte 
a Sul do país. Esta ação tem a duração de 
35 horas, ao longo de cinco dias, sendo 
gratuitas e ministradas por Médicos e 

Formação de Curta Duração de Capacitação para 
Trabalho em Estruturas Residenciais para idosos 
Filipe Correia de Melo1 
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filipe.melo@abcmedicalg.pt
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Farmacovigilância no Algarve  
e Baixo Alentejo em 2020 
César Costa¹

¹. Unidade de Farmacovigilância do Algarve e Baixo Alentejo

farmacovigilancia.ufalba@gmail.com

Introdução
A Unidade de Farmacovigilância do 
Algarve e Baixo Alentejo (UFALBA) foi 
inaugurada a 12 de dezembro de 2016, 
dando continuidade ao processo de 
descentralização do Sistema Nacional 
de Farmacovigilância, com o objetivo de 
promover uma maior proximidade do 
mesmo com os notificadores e combater 
o assumido problema da subnotificação. 
A UFALBA resulta de uma parceria entre 
o INFARMED, I.P. e o ABC – Algarve 
Biomedical Center e funciona sob 
coordenação da Direção de Gestão do 
Risco de Medicamentos  
(DGRM – INFARMED). 

A UFALBA é responsável pela recolha 
sistemática da informação relativa 
a suspeitas de reações adversas a 
medicamentos (RAM) nos distritos de 
Faro e Beja (cerca de 593.296 habitantes), 
bem como do processamento e análise 
científica dessa informação, nos termos 
resultantes das normas e diretrizes 
nacionais e comunitárias, designadamente 
pela sua comunicação aos outros Estados 
Membros e à Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA).

É também competência da UFALBA a 
implementação das medidas de segurança 
adequadas de modo a minimizar os riscos 
e proceder à comunicação e divulgação 
de outra informação pertinente aos 
profissionais de saúde, doentes e público 
em geral. A UFALBA providencia também 
formação no âmbito da Farmacovigilância 
e segurança dos medicamentos, no 
sentido de sensibilizar e consciencializar 
todos os formandos para a importância e 
impacto desta atividade na saúde pública.

2020 – O ano da pandemia
NNinguém – absolutamente ninguém 
conseguiria prever um ano tão atípico 
como o de 2020. A pandemia provocada 
pelo novo coronavírus, detetado numa 
cidade chinesa (Wuhan) no final de 
2019, rapidamente espalhou-se pelos 
quatro cantos do planeta, provocando 
um autêntico terramoto a nível social, 
económico e financeiro, cujas réplicas 
estão ainda hoje a ser sentidas. Foi 
absolutamente assombroso assistir à 
forma como um agente infecioso invisível 
mudou tão abruptamente o nosso 
quotidiano, criando novas necessidades, 
alterando valores materiais e modificando 
as prioridades de povos e nações inteiras.

Esta nova realidade criou, 
obrigatoriamente, uma necessidade de 
adaptação quase imediata de todos os 
setores a esta nova forma de quotidiano. 
As atividades de Farmacovigilância não 
foram exceção e foi necessário, em tempo 
record e sem planeamento prévio, adotar 
medidas rápidas e eficientes para garantir 
a continuidade das notificações de 
suspeitas de reações adversas e restantes 
atividades de formação e divulgação do 
Sistema Nacional de Farmacovigilância.

Concretamente, as reuniões internas 
foram substituídas por videoconferências, 
as visitas aos diversos estabelecimentos 
e instituições foram substituídas por 
chamadas telefónicas e e-mails e as 
atividades formativas foram adaptadas 
em formato de webinars. Foi também 
reforçada a presença da UFALBA nas redes 
sociais (através das diferentes ferramentas 

de social media), de modo a transmitir 
ao máximo de pessoas possível que as 
atividades de Farmacovigilância também 
estavam “On”. 

As diversas plataformas das redes sociais 
desenvolveram um papel importante na 
disseminação de informação credível 
e cientificamente correta relativa à 
segurança dos diversos medicamentos 
que foram sendo utilizados no combate 
à pandemia. No entanto, as mesmas 
redes sociais foram também fonte 
de muita desinformação, teorias de 
conspiração e fake news que certamente 
provocaram um impacto negativo no 
controlo desta pandemia.

Ao contrário do que seria esperado e 
tendo em conta todos os fatores externos 
e adversidades, os indicadores e resultados 
de atividade da UFALBA mantiveram-se 
estáveis. Um desse indicadores é, por 

exemplo, o n.º de notificações mensal, que 
verificamos na figura 1. 

Adicionalmente, verifica-se uma linha de 
tendência ligeiramente crescente, estando 
em linha com o crescimento constante 
da UFALBA. Os resultados positivos que 
foram obtidos são, possivelmente, fruto 
da combinação da rápida adaptação 
da UFALBA a este novo paradigma e da 
preciosíssima contribuição de todos os 
Profissionais de Saúde que, apesar das 
dificuldades que certamente sentiram nos 
seus locais de trabalho, não esqueceram a 
importância de notificar suspeitas de RAM 
(representaram cerca de 96% do total de 
notificações rececionadas na UFALBA).

SHORT COMMUNICATION Algarve Médico, 2020; 15 (5): 36 - 37
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Figura 1. Ação de formação de SBV-DAE num grupo de formandos da Guarda Nacional Republicana.

2021 – O desafio das vacinas
2021 será um ano de enormes e variados 
desafios, sendo que talvez o maior desafio 
global se prenda com a descoberta, 
produção, distribuição e administração 

de vacinas contra a COVID-19 a toda a 
população mundial. Será igualmente 
desafiante efetuar a monitorização da 
segurança e efetividade destas vacinas 
que, inevitavelmente, serão alvo de um 
escrutínio absolutamente rigoroso e 
contínuo das autoridades reguladoras: e de 
outra forma não poderia ser. 

Embora estas vacinas sigam exatamente 
todos os passos de qualquer medicamento 
sujeito a aprovação pelas entidades 
reguladoras globais, o sistema 
regulamentar europeu prevê um sistema 
de autorização condicional, adequado para 
fazer face a situações emergentes e de 
extrema necessidade de medicamentos. 
Este mecanismo possibilita que os estados 
membros tenham um acesso antecipado às 
vacinas, garantindo o acesso de todos os 
cidadãos da União Europeia a uma vacina 

com a mesma qualidade, segurança e 
eficácia que outras vacinas já autorizadas, 
permitindo assim a planificação de 
campanhas de vacinação em massa.

Neste contexto, a Farmacovigilância tem 
um papel absolutamente fulcral na garantia 
da segurança e da monitorização das 
RAM associadas às vacinas contra COVID-
19, existindo para o efeito um Plano de 
Farmacovigilância Ativa elaborado pelo 
INFARMED e articulado com as diversas 
Unidades Regionais de Farmacovigilância. 

Tal como qualquer outro medicamento, 
as vacinas contra COVID-19 podem causar 
efeitos indesejáveis, conhecidos (descritos 
no RCM) ou desconhecidos. Geralmente, 
as reações adversas às vacinas são 
ligeiras e temporalmente autolimitadas, 
desaparecendo alguns dias após a 
vacinação. Os sintomas mais comuns, após 
a inoculação, podem passar pelos sinais e  
sintomas expressos na figura 2.

Os médicos, farmacêuticos, enfermeiros 
ou outros profissionais de saúde 
devem de comunicar ao INFARMED, 
logo que possível, estas e quaisquer 
outras suspeitas de efeitos indesejáveis 
experienciados pelos doentes. Por sua 
vez, os doentes, familiares ou cuidadores 
podem também notificar todos os 
efeitos indesejáveis que suspeitam 
estar associados às vacinas COVID-
19. As notificações poderão ser feitas, 
preferencialmente, através do Portal RAM.

Em alternativa, as notificações podem ser 
dirigidas diretamente à UFALBA, através 
do e-mail ufalba@abcmedicalg.pt ou por 
via telefónica, através do 912 926 965.

A mensagem final é, definitivamente, 
a seguinte: em caso de dúvida não 
hesite, notifique!

César Costa

Figura 2. No geral as reações adversas às vacinas são ligeiras e temporalmente autolimitadas, desaparecendo alguns dias após a vacinação, podendo passar pelos sinais e sintomas 
presentes na figura.
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Síndrome de Nutcraker posterior
Posterior Nutcracker syndrome
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Uma mulher de 59 anos, seguida em consulta por 
hipotiroidismo, desenvolve episódios de hematúria 
intermitentes, de causa desconhecida. Sem sintomas nem 
alterações de relevo no estudo laboratorial efectuou ecografia, 
inconclusiva para a causa da hematúria. Foi então realizada 
Uro-TC demonstrando trajecto retro-aórtico da veia renal 
esquerda (V). O principal achado imagiológico é a redução do 
calibre da veia renal esquerda entre a aorta e a coluna vertebral 
(seta vermelha), com índice de compressibilidade de 3,5 (razão 
do diâmetro ântero-posterior da veia pré-compressão sobre 
o mesmo da veia renal pós-compressão). Note-se ainda o 
desenvolvimento de veia colateral (seta azul).

Alguns autores concluem que um índice de compressibilidade 
superior a 2,25 tem uma sensibilidade e especificidade de 91% 
para o diagnóstico.1

Esta entidade é dividida em fenómeno de nutcracker (sem 

sintomas) ou síndrome de nutcracker (com sintomas). A 
compressão da veia renal esquerda pode ser anterior ou 
posterior, dependendo do trajecto da veia renal esquerda.2

A compressão da veia renal leva a hipertensão venosa renal 
esquerda com desenvolvimento de veias colaterais, sendo 
a principal manifestação clínica hematúria microscópica ou 
macroscópica, com ou sem dor no flanco esquerdo.3

O diagnóstico é invariavelmente difícil e outras causas de 
hematúria têm de ser excluídas.2

IMAGENS EM MEDICINA
IMAGES IN MEDICINE

Algarve Médico, 2021; 15 (5): 38 - 39
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A 59-year-old woman who has been under medical follow-up 
for hypothyroidism develops episodes of intermittent hematuria, 
the cause of which is unclear. With no symptoms or significant 
changes on laboratory analysis, an ultrasound was performed but 
was inconclusive. Subsequently, a uro-CT was performed showing 
the retro-aortic course of the left renal vein (V). The main imaging 
finding is the reduction in the diameter of the renal vein between 
the left renal vein and the spine (red arrow), with a compression 
ratio of 3.5 (anteroposterior diameter of the precompressed vein 
divided by that of the compressed vein). Note the formation of the 
collateral vein (blue arrow).

Some authors point out that a compression ratio over 2.25 has 
91% specificity and sensitivity for diagnosis.1

This entity is divided into nutcracker phenomenon (no symptoms) 
or nutcracker syndrome (with symptoms). Compression of the left 
renal vein may be anterior or posterior, depending on the course of 

the left renal vein.2

Renal vein compression leads to left renal venous hypertension 
with development of collateral veins, and the main clinical 
manifestation is microscopic or macroscopic hematuria with or 
without left flank pain.3

The diagnosis is always difficult and other causes of hematuria 
must be excluded.2 
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Figura 1 e 2. As variantes anatómicas da árvore biliar podem ter relevância clínica, mostrando-se na figura 1 as variantes anatómicas mais prevalentes de inserção do canal cístico no 
hepático. Na figura 2 as percentagens quando existem anomalias de inserção baixa no cístico.



40

Hemorragia torácica pós-trauma
Post-traumatic chest hemorrhage
Rui Nascimento1, Pedro Pereira1, Daniel Cartucho2

1. Serviço de Radiologia – Centro Hospitalar Universitário do Porto 
2. Serviço de Cirurgia, II – Centro Hospitalar Universitário do Algarve 

 
rui.nascimento.9594@gmail.com 

A 74 years old male was admitted to the emergency service as a result 
of right-sided thoracic blunt trauma after falling from a ladder.

Upon stabilization, the patient went through a computed 
tomography (CT) scan with intravenous (IV) contrast 
administration which revealed multiple fractured right ribs, 
associated with a large hemothorax (asterisk) and some focal 
areas of contrast extravasation (arrow) within, in a jet, suggesting 
active bleeding.

A chest tube was placed with immediate blood output. The 
hemothorax was drained during hospitalization and the patient 
was discharged after 17 days.

For screening/characterization of active bleeding in a hematoma, 
a CT study with IV contrast administration, at least three-
phase, must be performed. The findings include the presence 
of spontaneously hyperdense areas in the non-contrast study; 
Hyperdense foci or jets in the arterial phase suggest contrast 
extravasation, confirming active bleeding; In the venous 
phase, there is “pooling”/contrast accumulation fading into the 
hemorrhagic foci, but this phenomenon may only be evident on an 
additional delayed phase in cases of low output bleeding.1,2

Due to their location in the costal groove, the intercostal vessels 
are particularly susceptible to lesion in traumatic rib fractures. In 
this context, bleeding may lead to an extrapleural hematoma or 
hemothorax, depending on the degree of pleural involvement.3

Homem de 74 anos deu entrada no serviço de urgência após 
queda de escadote com trauma torácico à direita.

Após estabilização, o doente realizou tomografia computorizada 
(TC) com administração endovenosa de contraste (AEC) que 
revelou fratura de múltiplos arcos costais direitos, associado a um 
hemotórax volumoso (asterisco) com extravasamento de contraste 
no seu interior (seta), em jato, sugerindo hemorragia ativa.

Foi colocado dreno torácico com saída imediata de conteúdo 
hemático. Procedeu-se à drenagem do hemotórax durante o 
internamento e o doente teve alta clínica após 17 dias.

Para despiste/caracterização de hemorragia ativa num 
hematoma, deve ser realizado estudo TC com AEC, pelo 
menos trifásico. Os achados incluem a presença de conteúdo 
espontaneamente hiperdenso no estudo sem contraste; Focos 
ou jatos hiperdensos na fase arterial traduzem extravasamento 
de contraste, confirmando hemorragia ativa; Na fase venosa 
os focos hemorrágicos condicionam “pooling”/acumulação de 
contraste, podendo este fenómeno ser evidente apenas numa 
fase tardia adicional em casos de hemorragia de baixo débito.1,2

Na presença de fratura traumática dos arcos costais, os vasos 
intercostais estão particularmente suscetíveis a lesão dada a sua 
localização no sulco costal. Neste contexto, a hemorragia pode 
levar ao desenvolvimento de um hematoma extrapleural ou 
hemotórax, dependendo do envolvimento pleural associado.3

IMAGENS EM MEDICINA
IMAGES IN MEDICINE

Algarve Médico, 2021; 15 (5): 40 – 41
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Resumo

A brucelose é uma zoonose provocada principalmente pela 
bactéria B. melitensis que pode ter um curso agudo, sub-agudo 
ou crónico. A transmissão ocorre principalmente por ingestão 
de laticínios não pasteurizados. Por ter um vasto leque de 
expressão a brucelose é uma doença de difícil diagnóstico, 
sendo essencial uma boa história clínica com contextualização 
epidemiológica, associada a serologia positiva ou  ainda melhor, 
a cultura da bactéria em meio apropriado. 

Devido ao aumento do turismo para as regiões endémicas 
desta bactéria, torna-se necessário o conhecimento das suas 
manifestações clínicas e ainda da sua prevenção.

Neste artigo apresenta-se o caso de uma criança de 14 anos 
avaliada no Serviço de Urgência Pediátrica do CHUA-Portimão 
e é feita uma revisão da literatura para chamar a atenção a esta 
pouco frequente mas relevante doença. 
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Abstract

Brucellose is a zoonotic disease caused mainly by B. melitensis ans 
that can have an acute, sub-acute or chronic course. Transmission 
occurs most often by ingestion of non pasteurized dairy products. 

Because of its protean clinical expression it is a difficult diagnoses, 
needing an excellent clinical history looking for an epidemiological 
link, and the serological diagnosis or better yet, the culture of the 
offending bacterium on appropriate medium. 

The rise in tourism to endemic areas makes necessary to know it´s 
clinical manifestations and it´s preventive measures.   

We describe a case in a 14 year old girl that was evaluated on the 
Pediatric ER of the CHUA-Portimão. Recent literature was revised 
to highlight this relevant, yet infrequent disease. 
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Introdução

A interação, ao longo dos tempos, entre o Homem e os 
animais trouxe grandes  benefícios. Contudo, este contacto 
tem como consequência a possibilidade da transmissão de 
doenças, as zoonoses, que podem ser fatais1. A brucelose é a 
zoonose mais comum em todo o mundo, contando com cerca 
de 500.000 infeções por ano, e é um grave problema de saúde 
pública em muitos países em desenvolvimento2. Os países 
da bacia mediterrânica (nos quais se inclui Portugal) fazem 
parte das áreas endémicas da distribuição geográfica desta 
zoonose3 que afeta ambos os sexos e todos os grupos etários 
de forma igual, tornando-se assim num importante problema 
de saúde pública4,5.

Caso clínico

Doente de 14 anos, sexo feminino, que recorre ao SU Pediátrica 
do CHUA Portimão por cefaleia e dor epigástrica persistente 
de um dia de evolução, sem fatores de alívio/agravamento, 
sem irradiação, associada a um episódio de palidez e tonturas 
coincidente com intensificação da dor.  Nega febre, vómitos 
ou outros sinais de alerta. Nega utilização de produtos de 
ervanária ou outra medicação de venda livre. Nega ingestão de 
queijo não pasteurizado. 

Como antecedentes relevantes tinha tido Paralisia facial 
periférica direita há 2 meses, medicada com aciclovir e 
corticóide oral. Por cefaleias persistentes localizadas à região 
frontal direita, ouvido direito e região cervical iniciou terapêutica 
com metamizol (575 mg 1x/dia, manhã) e gabapentina (100 mg 
1x/dia). Na véspera do internamento foi observada em Consulta 
de Fisiatria e, por persistência das queixas, aumentou dose de 
gabapentina (100 mg, q8h) e associou amitriptilina (10 mg/noite) 

À entrada apresentava-se apirética, alerta, pálida, eupneica, sem 
dificuldade respiratória. Auscultação cardíaca com tons rítmicos, 
com taquicardia. Auscultação pulmonar normal. Abdómen 
globoso, RHA+, timpanizado, mole e depressível,  doloroso 
à palpação do epigástrio, bordo hepático a cerca de 1cm 
(difícil valorizar por panículo adiposo); sem outras massas ou 
organomegálias palpáveis. Exame neurológico normal. 

Exames complementares 
Hemoglobina 13.0 g/dL, Leucócitos 11.6 10E3/uL, Neutrófilos 
62.6%, Linfócitos 17.5%, Plaquetas 210 10E3/uL, TP 19 seg, INR 
1.64, aPTT 27.6 seg, ureia 27 mg/dL, creatinina 0.65 mg/dL, sódio 
137.0 mmol/L, potássio 4.06 mmol/L, BT 0.2 mg/dL, AST 261 U/L, 
ALT 451 U/L, GGT 50U/L, amilase 42 U/L, PCR 39.1 mg/L,  
VS – 52mm 1ªh.

Doseamento de paracetamol normal

PCR SARS-CoV2 (rápida): negativa

Eco abdominal (à entrada): "Pequena lâmina liquida peri-
hepática. Ligeira a moderada quantidade líquido livre 
intraperitoneal na pélvis...Vesícula biliar pouco distendida, de 
paredes difusamente espessadas, sem sinais de litíase…"

A doente foi internada no Serviço de Pediatria, suspendeu 
gabapentina e amitriptilina e fez Vitamina K IM. Foi medicada 
com  Metamizol em SOS. Durante o internamento a dor 
abdominal, anorexia e palidez melhoraram gradualmente. Teve 
melhoria progressiva dos picos febris  até ficar apirética no final 
de uma semana de internamento. Por IgM positiva para Brucela 
iniciou terapêutica com gentamicina (10 dias)  e doxiciclina (6 
semanas). Após início de terapêutica verificou-se melhoria clínica 
e laboratorial. Teve alta após de 23 dias de internamento, para 
seguimento na consulta externa.
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Discussão 
 
A Brucelose é uma doença pouco frequente com uma incidência 
de 0,24 a 0,36 casos/100,000 Hab6. 

Os meios de transmissão mais comuns da brucelose para 
humanos são através de consumo de produtos lácteos (não 
pasteurizados) oriundos de animais infetados; contacto com a 
pele ou mucosas de fluidos infetados (como placenta, sangue, 
urina ou leite); inalação de partículas aerossolizadas7,8,9,10.

De entre as espécies já descobertas da família Brucellae [11], a 
infeção por B. melitensis é a mais comum8,10,12,13. 

As primeiras manifestações clínicas surgem em média 2 a 8 
semanas9 após a inoculação podendo contudo ser mais tardias, 
com um intervalo de vários meses14.

A sintomatologia é regra geral inespecífica15,16,17, pelo que 
uma história detalhada, incluindo local de residência, viagens, 
exposição e animais e hábitos alimentares é extremamente 
importante. Febre, com ou sem arrepios, tipicamente com um 
padrão ondulante cefaleias, sudorese (por vezes com um cheiro 
peculiarmente forte), anorexia, fadiga e perda de peso são os 
sinais e sintomas mais referidos. Nas crianças, a sintomatologia 
é, regra geral menos grave, sendo classicamente descrita a 
tríade: febre, artralgia/artrite18,19 e hepatosplenomegalia. Em 
30% dos casos, a doença manifesta-se de uma forma localizada, 
sendo a artrite a mais frequente (10-40%)20,15. Na criança o 
envolvimento das grandes articulações pode atingir 58% dos 
casos: coxo-femural, joelho e sacro-ilíacas. A espondilite é 
uma manifestação rara na criança. Para além destes podem 
ocorrer lombalgia, cefaleia, tontura, anorexia, perda de peso, 
dor abdominal, dispepsia, tosse e depressão21.O atingimento 
neurológico ou neurobrucelose manifesta-se, na maioria das 
vezes, por um quadro meningoencefalítico subagudo, em 
regra provocado pela B. melitensis. O envolvimento do sistema 
nervoso nas crianças é raro, correspondendo a menos de 1% 
das situações. Apesar da elevada frequência de bacteriemia, a 
endocardite é rara, sendo contudo a causa major da mortalidade 
da doença14. 

Os achados físicos são igualmente variáveis e inespecíficos, 
podendo observar-se linfadenopatia, esplenomegalia  
e hepatomegalia22. 

Quando há suspeita de um caso de brucelose, a abordagem clínica 
passa pela conjugação de uma boa história clínica com um quadro 
de sinais e sintomas já abordados. O diagnóstico definitivo é feito 
com cultura do organismo ou identificação de anticorpos1. Em 
termos de hemograma, este é pouco útil pois pode haver anemia, 
neutropenia, leucócitos normais ou baixos, linfocitose reativa e 
trombocitopenia. A proteína C reativa está habitualmente elevada, 
e a velocidade de sedimentação apresenta valores variáveis, não 
tendo estes muita importância diagnóstica23.

Caso haja suspeita de brucelose focal, isto é, confinada a um órgão 
específico, pode ser feito um exame de imagem, como radiografia 
(no caso de lesão do sistema osteoarticular), ecocardiograma (no 
caso de lesão cardíaca – endocardite) ou até mesmo tomografia 
axial computorizada (no caso de febre de etiologia incerta, a 
TAC pode , por exemplo, revelar doença hepatosplénica com 
calcificação localizada)24. 

Segundo as recomendações da Secção de Infecciologia Pediátrica 
da Sociedade Portuguesa de Pediatria o tratamento de crianças 
com menos de 8 anos deve incluir:

1. Rifampicina (15-20 mg/kg/dia de 12/12 ou 24/24h) + doxiciclina 
(5 mg/kg/dia, máx. 200 mg de 12/12h), 6 semanas. Nota: a 
doxiciclina, embora não isenta de efeitos colaterais tem a vantagem 
menor ligação ao cálcio o que acarreta menor descoloração da 
dentição.

2. Cotrimoxazol (TMP-SMX) (10 mg/kg/dia de TMP, máx. 480 mg 
e 50 mg/kg/dia de SMX máx. 2,4 g, de 12/12 horas) + rifampicina 
(15-20 mg/kg/dia de 12-12h), 6 semanas.

3. Regime alternativo: gentamicina (5-6 mg/kg/dia, máx. 300 mg, 
dose única diária I.d_m.), 7 dias + cotrimoxazol, 6 semanas. Nota: 
elevado grau de resistência ao cotrimoxazol nas estirpes isoladas 
em Portugal; os esquemas 2. e 3. só devem ser instituídos após 
comprovação da sensibilidade ao cotrimoxazol.

Em criança com mais de 8 anos o tratamento recomendado é:

1. Rifampicina (15-20 mg/kg/dia, máx. 600-900 mg) + doxiciclina (5 
mg/kg/dia, máx. 200 mg, de 12/12h), 6 semanas.

2. Doxiciclina (5 mg/kg/dia, máx. 200 mg de 12/12h), 6 semanas 
+ estreptomicina (20-30 mg/kg/dia, máx. 1 g, I.d_m.) 14 dias, ou 
gentamicina (5-6 mg/kg/dia, máx. 300 mg, dose única diária I.d_m.), 
7 dias14. 
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Evolução 

Cerca de 1/3 dos doentes apresenta aumento da temperatura 
e da sintomatologia geral nas primeiras 24-48h de terapêutica, 
traduzindo uma rápida destruição bacteriana (Efeito Spink). A 
apirexia surge em regra nos primeiros 7 dias de terapêutica. A 
recidiva manifesta-se clinicamente pela recorrência dos sinais e 
sintomas da doença e laboratorialmente pelo aumento para o 
quádruplo dos títulos de seroaglutinação e/ou cultura positiva 
em líquidos orgânicos. O método Elisa parece ser o mais 
sensível para a detecção das recidivas. As recidivas ocorrem 
mais frequentemente nos primeiros 6 meses após a terapêutica, 
mas podem ocorrer até 2 anos depois de um tratamento 
aparentemente eficaz. Com raras excepções a recidiva não se 
relaciona com a emergência de estirpes resistentes, pelo que a 
terapêutica poderá ser feita com o mesmo esquema antibiótico.

Prevenção 

Evitar o consumo de produtos lácteos sem pasteurizar, 
especialmente em zonas endémicas onde as condições de 
higiene são por vezes precárias. 

Conclusões

A Brucelose é uma doença pouco frequente com clínica 

inespecífica e potenciais complicações graves se não é 
atempadamente tratada. É uma zoonose com tratamento eficaz 
mas sem profilaxia vacinal. 

Para a diagnosticar o mais importante é pensar nela e tentar 
estabelecer, com uma excelente historia clínica, um elo 
epidemiológico. O diagnóstico definitivo se depreende da 
cultura da bactéria num meio adequado ou, no seu defeito, de 
estudos serológicos.

Embora hoje em dia, com a vacinação animal, a Brucelose se tem 
tornado menos frequente em alguns países, devemos ter em 
conta esta hipótese diagnóstica. 
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Caso Clínico 
 
Homem de 77 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e 3 
episódios anteriores de cólicas biliares autolimitadas apresentou-se 
no Serviço de Urgência com queixas de desconforto abdominal e 
obstipação, com 3 dias de evolução. Ao exame objetivo apresentava 
abdómen mole e depressível, sem sinais inflamatórios, mas com 
sinal de Murphy vesicular positivo. Analiticamente, apresentava um 
padrão de colestase e lesão hepática, sem leucocitose (Bil t 7.7, Bil d 
6.5, FA 817, AST 67 e ALT 77).

Realizou ecografia abdominal que revelou dilatação das vias 
biliares intra e extra-hepáticas, sem verificação VBP distal por 
interposição de aerocolia.  Em colangiopancreatografia por 
ressonância magnética, evidenciou coledocolitíase com dois 
cálculos no interior do ducto biliar comum distal (16 e 17 mm). 
Após análise mais detalhada, com o apoio da radiologista, 
observou-se uma dupla variante anatómica que condicionava 
a presença da litíase no ducto cístico: um curso em espiral com 
inserção medial associado a uma inserção baixa, figura 3 e 4.

Comentário

Estas variações anatómicas merecem a atenção do cirurgião, 
não só por estarem relacionadas com o aumento de incidência 
de coledocolitíase (15.7% vs. 2.1%; P<0.01)4, icterícia e 
pancreatite5, mas também para uma melhor avaliação objetiva na 
eventualidade de um possível ato cirúrgico.
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Introdução 
 
As variantes anatómicas do corpo humano são tema de 
discussão intemporal, não só como alvo de interesse académico, 
mas também pelas suas implicações clínicas. As variações 
descritas do ducto cístico, figura 1 e 2, são relativamente 
comuns (18-23%)1 e incluem, entre outras, uma inserção anterior 
ou posterior (22-32%), um curso em espiral com inserção medial 
(16-18%) e uma inserção baixa (9%) ou alta (5.5%) no ducto 
hepático.2,3

Os autores apresentam um caso clínico onde, aparentemente, 
uma dessas variantes anatómicas, contribui para uma icterícia 
obstrutiva por litíase.
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Figura 1 e 2. As variantes anatómicas da árvore biliar podem ter relevância clínica, mostrando-se na figura 1 as variantes anatómicas mais prevalentes de inserção do canal cístico no 
hepático. Na figura 2 as percentagens quando existem anomalias de inserção baixa no cístico.

Figura 3 e 4. CPRM em corte coronal que revela variação anatómica presente com curso em espiral e inserção medial associado a uma inserção baixa (ver setas). A imagem à es-
querda representa um segmento mais posterior que o direito

As percentagens correspondem  
à frequência de ocorrência na população

a) 75% b) 20% c) 5%

47



CASO FLASH
FLASH CLINICAL CASE

Algarve Médico, 2021; 15 (5): 48 – 51

Clinical case  
 
A 32-year old nulliparous woman was referred to a gynecology 
appointment due to the suspicion of having an adnexal mass 
and primary infertility. A history of a systematic vaginal bleeding 
during the tampon use was reported. 

The gynecological examination showed a longitudinal non-
obstructive vaginal septum and the presence of two cervix, 
figure 1.  A two-dimensional ultrasound (2D US) in the secretory 
phase and a three-dimensional ultrasound (3D US) showed a 
complete bicorporeal uterus, normal ovaries and confirmed the 
presence of two uterine cervix, figure 2. According to the ESHRE/
ESGE1 Classification System, this malformation is classified as 
a complete bicorporeal uterus with double “normal” cervix 
and a longitudinal non-obstructive vaginal septum - U3bC2V1 
(Didelphys uterus according to the AFS2 classification). A 
magnetic resonance imaging (MRI) confirmed the malformation 
and revealed the presence of kidneys with the usual location 
and preserved dimensions, raising the suspicion of right pyelo- 
ureteral junction syndrome with a 22mm renal pelvis dilatation. 

Introduction 
 
A complete bicorporeal uterus with double cervix and a 
longitudinal non-obstructive vaginal septum is a rare congenital 
Müllerian anomaly. The clinical case we report is from an infertile 
woman who was referred to our consultation due to suspicion 
of an adnexal mass. The investigation identified a congenital 
uterine anomaly (CUA) and a concomitant renal abnormality. 

Uterine malformations could be associated with negative 
obstetric outcomes. A careful gynecological examination 
combined with a two-dimensional ultrasound led to a suspicious 
diagnosis which should be confirmed. 

A complete bicorporeal uterus – case report 
Ana Patrícia Dias Soares1, Carla Bahia2, Carla Granja1  
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Discussion 

The complete bicorporeal uterus with double cervix constitutes 
8% of congenital uterine anomalies (CUA)3; this malformation 
results from a fusion defect of the Müller's Canals during the 9th 
and the 10th week of embryogenesis4. 

In general female population, the prevalence of CUA is 5.5%, 
rising to 8.0% in infertile women and 13.3% in those with a 
history of miscarriage5. 

The diagnosis result from the investigation of primary 
amenorrhea, chronic pelvic pain, pelvic mass, infertility, obstetric 
complications, recurrent miscarriages or may constitute an 
incidental finding in an asymptomatic patient6. 

Combined renal and urological abnormalities are common 
in patients with müllerian defects and some of them can be 
clinically relevant. Anomalies such as an unilateral renal agenesis, 
a pelvic kidney, a horseshoe kidney or a duplex collecting 
system can be found. Spine and skeletal abnormalities were also 
reported4. 

Figura 1. Gynecological exam revealing a longitudinal non-obstructive vaginal septum and the two-dimensional transvaginal ultrasound showing two separate uterine cavities.
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Figura 2. T2-weighted axial image showing a complete duplication of uterine horns and cervix.

A complete bicorporeal uterus – case report 
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In this case, a history of a persistent vaginal bleeding during the 
tampon use and some findings on physical examination such as 
vaginal septum with the presence of two cervix rised a suspicion 
of a congenital uterine malformation6,7. 

The presence of a longitudinal non obstruted septum in the 
vagina may cause dyspareunia and other difficulties during 
sexual intercourse; the surgical treatment involve the ressection 
of the vagina septum for syntomatic patients6. 

In this type of CUA, concerning to the obstetric outcomes 
there is an increased risk of intrauterine growth restriction, 
malpresentation (e.g. breech, transverse) at delivery, preterm 
birth (<37 weeks) and neonatal birth weight of less than 2500g8. 

Regarding contraception, the intrauterine methods are 
generally contraindicated to patients with a bicorporeal uterus; 
considering the patient preferences, other contraceptive 
methods could be elected9. 

When there is a suspicion of a congenital malformation 
of the female genital tract, the gynecological examination 
combined with 2D US and 3D US are essential in the diagnosis. 
Hysterosonosalpingography, hysteroscopy, and laparoscopy can 
also be useful. In cases of suspected complex anomaly or if a 
3D US is not clear, a MRI should be performed; the study of the 
urinary tract is mandatory7. 
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Experiência médica portuguesa  
vs a internacional nos inícios do covid-19  
Portugal vs Internacional MD Experiences in Covid-19 first fase
Gabriela Valadas1
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Medscape is a website with contents that 
provides me with relevant information 
for my clinical practice. Their website is 
a leading online global destination for 
physicians and healthcare professionals 
worldwide, offering the latest medical 
news and expert perspectives1. 

As a physician, I participated in an inquiry 
that looked into physical and mental 
health issues at risk, as we battle the 
coronavirus pandemic. In this COVID-19 
survey, physicians from several countries 
told Medscape about their universal — yet 
also varied — struggles to save patients 
while perhaps also dealing with loneliness, 
strife in their personal lives, and a changed 
view of medicine and their career2. 

The participation of physicians from 
Portugal was significant enough to allow 
an analysis of their opinions in the context 
of the rest of the panel. It was possible to 
verify that in this survey there is a global 
answer that does not vary in amplitude. 
Generally speaking,  we followed the 
analysis of the conclusions of this survey 
(2) and  verified where Portugal deviates 
from the mean average of answers.

The methodology for this survey was to 
invite active physicians to participate in an 
online survey conducted in English.  A total 
of 7414 responses were obtained fulfilling 
criteria to complete the survey: Portugal 
(n=382), Brazil (n=400), France (n=152), 
Germany (n=273), Mexico (n=400, Spain 
(n=400)), United Kingdom (n=402), USA 
(n=5005). The recruitment period ran from 
9 June to 20 July 2020.

It is possible to verify that, broadly 
speaking, in this survey there is a global 
answer that does not vary extremely  
in amplitude. 

In all eight countries surveyed, a 
noteworthy proportion of physicians 
either sometimes, often, or always lacked 
appropriate personal protective equipment 
(PPE) when treating patients with COVID-
19. The USA (54%), Portugal (50%), 
Germany (46%), and the United Kingdom 
(45%) had the highest proportions of 
physicians who said they never treated 
patients with COVID-19 without 
appropriate PPE.

Portugal has one of the lowest percentages 
in the question "have you personally 
treated patients with covid-19?", with 57% 
being positive among all positive responses 
in person or telemedicine. As of August 

2, 2020, COVID-19 deaths per 100,000 
population (3) for various countries are 
as follows: United Kingdom, 69.6; Spain, 
60.9; United States, 47.2; France, 45.2; 
Brazil, 44.7; Mexico, 37.6; Portugal, 16.9; 
Germany, 11.0.

Portuguese physicians who contracted 
COVID-19 was 6%, one of the countries 
with the lowest rate, as countries ranged 
from a minimum of 5% (USA) to a 
maximum of 20% (Spain).

Physicians in the seven countries surveyed 
saw a large decrease in income. (This 
question was not asked in the United 
Kingdom). Over 60% of physicians in 
the United States and Brazil experienced 
a decline in income. The percentage of 
physicians in Mexico (56%) and Portugal 
(49%) whose incomes decreased were also 

substantial. In the countries where this 
question was asked, small percentages 
of physicians saw their income increase: 
United States, 3%; Germany, 4%; Portugal, 
9%; Brazil, 14%; France, 16%; Mexico, 17%; 
Spain, 20%.

About two thirds of Portuguese physicians 
say their burnout has become more 
intense. Increases in burnout in the Brazil, 
Mexico, Spain, United Kingdom  and USA 
are similar to that. In Germany, only 45% 
of physicians report more intense burnout. 

Because humans are social animals, 
distancing and restricting social activities 
has had a profound impact on people's 
mental state. Increased loneliness is 
widespread; Germany is among the 
countries with the smallest proportion 
of physicians experiencing this 32% and 
Portugal is in the top with 51% of answers 

being “more lonely”. 

Physicians reported significant grief and 
trauma that arose from treating patients 
with COVID-19. 

Physicians in most countries surveyed have 
a strong sense of ethics when it comes to 
putting themselves on the line for patients 
in need. Doctors in France are most likely 
to feel that it's their obligation compared 
with their peers in all other countries 
except Spain. Still, not everyone agreed. 
"Altruism must take second place where a 
real and present threat exists to my own 
personal existence," said one US internist.

In the period of the survey there was 
ongoing and potentially promising 
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research that physicians and the general 
population worldwide hoped would lead to 
a vaccine. About half or more physicians 
in all countries believed that this would 
happen at the end of 2021.

There is general alignment with feelings 
that are global. However, in Portugal, the 
largest contingent of female responses 
stands out (60%), as well as the largest 
percentage of positive responses to “Are 
you lonelier owing to stay-at-home 
guidelines and social distancing?”.

https://www.medscape.com/public/about
https://www.medscape.com/public/about
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Alunos de Medicina  
criam Guia Prático da COVID-19

Quatro alunos do Mestrado Integrado de Medicina da Universidade do Algarve criaram um Guia Prático para a 
doença Covid 19, destinada ao público em geral, onde explicam conceitos, fazem cronologias e desmistificam ideias.

No âmbito de um trabalho académico, Carolina Malhão, Diogo Rama, Duarte Próspero e João Cardoso, estudantes 
do 5º ano do Mestrado Integrado em Medicina (MIM) da Universidade do Algarve (UAlg), criaram este Guia com 
o objetivo de educar, sensibilizar e reunir informação relevante para a população sobre esta temática que está na 
ordem do dia e sobre a qual há tanta informação a circular.

Este guia foi publicado no passado mês de fevereiro e aborda as mais variadas temáticas desde o vírus em si, 
passando pelas formas de transmissão, os tipos de contacto, as medidas de prevenção, os sintomas da doença, 
a vacinação, mas também os apoios sociais disponíveis neste âmbito. Contempla ainda um “capítulo” dedicado a 
explicar com factos científicos alguns mitos relacionados com a pandemia. 

Os alunos de Medicina da Universidade do Algarve têm tido um papel bastante ativo no combate à pandemia, 
desde a primeira hora, como voluntários no SNS24, no apoio a rastreios e seguimento de contactos de alto risco, 
e até no tratamento de doentes covid-19 como aconteceu no Hospital de Campanha “CHUA Arena” que recebeu 
doentes de todo o país.

https://dcbm.ualg.pt/sites/default/files/documentos/2021-02/guia-guia-covid-19.pdf 
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