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Da pandemia covid e dos alunos de medicina da 
Universidade do Algarve 
Ana Marreiros, Sofia Nunes, Daniel Cartucho

Que estamos vivendo tempos fora do normal, a muitos níveis, 
é uma observação óbvia. No entanto, algumas respostas a esta 
situação pandémica, mostram a natureza das coisas e a resposta 
dos alunos de medicina da Universidade do Algarve tem vindo a 
ser notável a vários níveis. 

O Mestrado Integrado em Medicina (MIM) da Universidade do 
Algarve (UAlg) utiliza uma abordagem diferenciadora, inclusiva 
e humanista e muito característica do ensino da Medicina pois 
formam médicos com conhecimento técnico, mas, também, 
treinados para a empatia com o doente. Para além disso o 
MIM dá aos seus alunos a oportunidade de construir o seu 
percurso académico, escolhendo as suas áreas de investigação 
laboratorial e clínica, áreas de intervenção e atuação na 
comunidade, contribuindo ativamente para a construção do seu 
ser “social, humano e profissional”.

Com uma duração de quatro anos curriculares, esta formação 
junta a vertente teórica à prática, tendo como referência os 
métodos de ensino do Reino Unido, Canadá e Austrália. O 
plano de estudos do MIM proporciona aos seus alunos e 
futuros médicos um contato privilegiado, e único no país, com a 
investigação básica e clínica, desde o primeiro ano. Através das 
unidades curriculares de Módulo de Escolha do Estudante (MEE) 
os alunos são envolvidos numa partilha de conhecimentos, na 
participação em projetos de investigação laboratorial e clínica, a 
nível nacional e internacional, assim como na colaboração com 
professores, especialistas internos e externos e na comunidade. 

No último ano do curso os alunos realizam a unidade 
curricular de Opção, mais conhecida por “Eletivo”, onde têm 
a oportunidade de realizar um estágio de 8 semanas numa 
área do seu interesse, preferencialmente fora de Portugal, de 
modo a que o aluno alargue a sua experiência de prática clínica, 
permitindo adquirir e implementar boas práticas. 

Ao longo dos últimos anos os alunos escolheram realizar os mais 
diversos estágios nas mais diversas áreas, desde a floresta da 
Amazónia aos campos de refugiados, dos magníficos centros 
Hospitalares dos EUA, Austrália e Canadá, ao desenvolvimento e 
participação em projetos comunitários de combate à pandemia 
que nos assolou globalmente em 2020. Num momento em que 
o nosso país e a nossa região precisaram, os alunos do MIM 
foram os primeiros a chegar-se à frente no combate à pandemia, 
na criação de projetos de apoio direto às necessidades da 
população, na “montagem” e participação na linha SNS 24 e 
COVID 70+, na integração das equipas de saúde pública, no 
desenvolvimento de projetos de cariz humano de aproximação 
dos internados com Covid e as suas famílias, entre muitos 
outros. Escolheram com a cabeça e com o coração, mas todos 
eles partilham do mesmo sentimento “crescimento pessoal e 
profissional” e, tal como referiu o Prof. José Ponte, fundador do 
MIM, “Na UAlg queremos formar homens e mulheres com elevado 
grau de humanismo na sua relação profissional com os doentes, 
atuando sempre com empatia e compaixão”.

A preparação e maturidade destes alunos, que já são detentores 
de um curso prévio, dá-lhes uma outra postura que se traduz 
nas opções tomadas e que este Algarve Médico traz, em dossier 
temático, algumas dessas ações em concreto. 
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A saúde e a doença nos países em desenvolvimento  
tem consequências para o mundo inteiro 
Catarina Garcia1 
 
1. Aluna do Mestrado Integrado de Medicina – Universidade do Algarve 
 
a46845@ualg.pt 
 

Se me questionar, para além do 
contexto de pandemia que vivemos, 
qual o impacto deste Eletivo na carreira 
médica, penso que devo dividir em duas 
grandes componentes.

1. Duas lições importantes a retirar do 
estágio em Radiologia são que a história 
clínica é o fio condutor da interpretação 
de qualquer exame imagiológico e que o 
doente é sempre a prioridade. A relevância 
dos achados radiológicos tem sempre que 
ter em conta a história clínica de forma a 
não comprometer a utilidade do exame 
para o diagnóstico. Para além disso, a 
explicação do exame ao doente – que deve 
incluir benefícios, riscos e procedimento - e 
a sua adequação às particularidades do 
indivíduo é fulcral para o estabelecimento 
de uma relação médico-doente efetiva, 
bem como para diminuir a iatrogenia e os 
gastos em saúde. 

2. Devido à falta de especialistas em São 
Tomé e Príncipe (STP), o funcionamento 
dos serviços do hospital é assegurado 
principalmente por médicos santomenses 
indiferenciados que se empenham 
diariamente na melhoria contínua dos 
cuidados ao doente. A presença de 
equipas médicas internacionais no país 
e a frequente rotatividade dos médicos 
especialistas estrangeiros representam 
uma barreira à comunicação e à criação 
de espírito de equipa. No entanto, essa 
multiplicidade de vivências contribui 
para a tolerância cultural e fomenta 
o debate de ideias e a discussão de 
diferentes abordagens clínicas. Uma 
das convicções reforçadas durante o 

estágio foi de que um bom médico não 
resulta apenas da experiência clínica, mas 
também da capacidade de reconhecer e 
ultrapassar limitações (no conhecimento 
e nas competências) e de comunicar 
eficazmente com os membros da equipa. 

O Eletivo representa uma experiência 
diferenciadora na formação do estudante 
de medicina ao permitir-lhe alargar 
horizontes, confrontar-se com realidades 
distintas e desenvolver-se como indivíduo. 
A vivência de STP e a interação com 
a comunidade foi indubitavelmente o 
aspeto mais impactante neste Eletivo, pelo 
contacto com uma identidade cultural 
diferente, com uma visão própria da 
doença e da morte. O contexto de uma 
população não pode ser descurado, pois 
tem consequências na sua relação com os 

cuidados de saúde. 

Aqui as clínicas de radiologia são 
entidades privadas que garantem a 
realização dos exames imagiológicos 
dos cuidados de saúde primários, uma 
vez que as instituições públicas não 
a conseguem assegurar. Contudo, 
nalgumas situações estão limitadas no 
seu trabalho. Por inexistência de equipas 
médicas específicas – que apenas existem 
nos hospitais – não estão habilitadas 
a realizar sedação de doentes (muitas 
vezes necessária na população pediátrica) 
ou administração de radiofármacos 
em doentes com maior risco de reação 
anafilática. Estes casos são encaminhados 
para os hospitais públicos. Contudo, os 
próprios serviços de imagiologia públicos 
estão assoberbados e sem capacidade 

de assegurar a realização atempada dos 
exames hospitalares. É importante refletir 
sobre este tema e questionar se a área de 
atuação das clínicas de radiologia terá de 
ser alargada de forma a dar uma resposta 
a todos os cidadãos. 

Olhando para os cuidados de saúde de STP 
é difícil não observar semelhanças com a 
realidade portuguesa de há décadas atrás. 
Hoje curam-se condições patológicas 
que há 50 anos não tinham qualquer 
opção terapêutica, o que é possível 
graças à evolução técnico-científica e 
ao investimento feito na saúde. Há que 
reconhecer que apesar das falhas do SNS 
português - que devem ser avaliadas 
e, sempre que possível, corrigidas 
– este garante a todos os cidadãos, 
independentemente dos seus recursos, 

acesso a cuidados de saúde de qualidade. 
Por falta de recursos, em STP, algumas 
condições médicas relativamente comuns, 
como a insuficiência renal ficam sem 
resposta. Para um estudante de medicina 
português esta é uma realidade chocante. 
Felizmente, as missões internacionais de 
cooperação fazem um importante trabalho, 
respondendo às maiores necessidades 
da população e limitando estas situações. 
Contudo, esta ajuda também deve 
fornecer ferramentas aos governos para 
que continuem este trabalho e invistam 
na saúde. Importa não esquecer que a 
saúde – ou melhor, a doença – nos países 
em desenvolvimento tem consequências 
para o mundo inteiro. Esta é uma das lições 
aprendidas com a COVID-19. 

O Eletivo foi desenvolvido durante 8 semanas em duas instituições: 
Clínica de Radiologia de Albufeira e Hospital Dr. Ayres de Menezes, 
Hospital Central de São Tomé e Príncipe.
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“Perdido aqui no Algarve”
Ana Marques1 
 
1 Aluna do Mestrado Integrado de Medicina – Universidade do Algarve 
 
a_claudiammarques@hotmail.com

Algarve Médico 2021; 16 (5): 8-9       

Este trabalho, feito no enquadramento 
referenciado acima, foi inicialmente 
intitulado “Terapêutica individualizada do 
molecular ao humano”. No entanto face à 
pandemia que atravessamos refiz o texto 
dando enfase à componente da vivência 
do hospital de campanha. 

Era janeiro de 2021, e com o atingimento 
da terceira vaga da pandemia por 
SARS-CoV-2, e dos números de casos 
diários e de internamentos a atingirem 
novos máximos, o Algarve entrou na 
quarta fase do plano de contingência, 
com a abertura do Hospital Campanha 
no Algarve, no Portimão Arena. Quem 
imaginaria que um dia seria necessária a 
existência de hospitais de campanha  
em Portugal?

Este Hospital Campanha, que abriu 
então com o objetivo de apoiar o Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve 
e evitar o colapso do sistema, com o 
aumento abrupto de doentes internados, 
tinha uma capacidade inicial para 100 
doentes e uma unidade de doentes 
agudos com capacidade para 6 pessoas. 
Após a sua abertura rapidamente 
começou a receber pacientes, mas devido 
às extremas necessidades em outros 
hospitais por todo o país, a maioria 
destes acabou por vir de fora da região 
do Algarve. Durante os 37 dias em que o 
Hospital Campanha no Portimão Arena 
esteve em funcionamento, recebeu 170 
pacientes, dos quais 105 vieram  
de outros distritos.

No Hospital Campanha, havia pessoas 
com doença ligeira ou moderada, mas 
a maioria, com uma média de idades 
de 80 anos, apresentava doença grave, 
com necessidade de oxigenoterapia. 
Infelizmente, uma percentagem destas 
apresentou doença crítica, tendo  
22 falecido.

Com a falta de camas em internamento 
regular, algumas das pessoas que eram 
transferidas do hospital da sua zona de 
residência para o Hospital Campanha, não 
sabiam para onde estavam a ir. Algumas, 
a falar com familiares, diziam que tinham 
estado várias horas em viagem e que 
estavam algures “perdidos no Algarve”. 

Estas eram pessoas que, pela gravidade 
da sua doença, tiveram de sair da sua 
casa, do seu ambiente, e ir para um 
internamento em que na maioria das 
horas apenas tinham a companhia dos 
seus colegas de quarto, alguns dos quais 
viam falecer, e outros que na manhã 
seguinte já não estavam lá. Eram ainda 
visitados por pessoas das quais apenas 
conseguiam ver os olhos, parecendo 
saídas de um filme sobre uma realidade 
distópica. Distopia esta que não era 
ficção, mas sim o seu novo dia-a-dia. 
Muitas das pessoas internadas não 
sabiam se iriam voltar a ver os seus 
familiares, sentimento este que estava 
replicado nos que deixaram. 

Após um curto período de ajustamento 
ao hospital que seria a sua casa durante 
dias a semanas, foram subitamente 
transferidos para outra cidade e para um 
internamento pouco convencional. Um 

internamento com paredes desmontáveis, 
um teto a 17 metros de altitude e sem 
televisão, que para muitos era a sua 
única forma de entretenimento. Apesar 
disto, mantinham-se como constantes 
os agentes mascarados e os colegas de 
quarto que desapareciam sem dizer adeus.

Uma destas pessoas com equipamento 
de proteção pessoal completo era eu, 
aluna do 5º ano do Mestrado Integrado 
em Medicina (MIM) da Universidade 
do Algarve. Como este novo Hospital 
de Campanha precisava de pessoal 
para lá trabalhar, a Direção do MIM 
prontamente disponibilizou a ajuda 
dos seus estudantes que, devido à 
situação pandémica, tinham os estágios 
temporariamente cancelados. 

O meu tempo no Hospital Campanha foi 
extremamente valoroso para a minha 
formação médica. Ao ver os meus 
estágios clínicos interrompidos por causa 
da pandemia, fiquei preocupada com 
o prejuízo que isso poderia vir a ter na 
minha aprendizagem, mas, felizmente, o 
impacto acabou por ser muito positivo. 

No início ainda não o sabia, mas esta 
seria, não apenas a minha primeira 
experiência com turnos de 12 horas, mas 
também a primeira vez que teria grande 
parte da responsabilidade de tratar dos 
“meus” doentes e a primeira vez que os 
acompanharia enquanto alguns perdiam 
a batalha contra a doença. Estas situações 
mais tristes, apesar de emocionalmente 
difíceis, foram também de  
grande aprendizagem.

Hospital Campanha no Portimão Arena - De 17-01-2021 a 13-02-2021.
Serviço de Genética Médica do Hospital Dona Estefânia, Lisboa - De 
07-06-2021 a 02-07-2021.



Figura 1.  Alguns dos elementos presentes na equipa do Hospital Campanha Arena. 
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Ana Marques

Ainda me lembro de, numa chamada 
com a minha mãe, lhe contar que 
tinha um senhor que tinha piorado 
repentinamente e não estava a responder 
aos tratamentos instituídos. Naquele 
momento em que as camas de cuidados 
intensivos estavam reservadas para os 
que tinham mais chances de sobreviver, 
não havia muito mais disponível que 
pudéssemos tentar. Ela perguntou-me se 
eu estava preparada para a eventualidade 
de ter de assistir ao seu falecimento, 
e eu garanti que sim. A verdade é que 
ainda sinto o peso do momento e esse 
ainda hoje me acompanha, com questões 
repetidas de “será que isto teria mudado 
o desfecho?”.

Apesar destas dúvidas, retirei várias 
lições destas minhas semanas. Uma das 
principais foi a importância de encorajar 
o doente para juntos trabalharmos para 
a sua melhoria. Ouvi-los, entender as 
suas preocupações e as necessidades 
individuais de cada um, são fatores tão 
importantes para o seu tratamento como 
qualquer fármaco que lhes possamos dar. 

Um modo de tentar motivar os doentes 
e combater a solidão destas pessoas 
retiradas do seu ambiente familiar, foram 
as videochamadas diárias com os seus 
entes queridos. Este era sem dúvida o 
momento alto dos seus dias, em que 
viam os companheiros, os filhos, os netos, 
e em alguns casos os amigos. Acredito, 
de facto, que foi a força que muitos 
precisaram para melhorarem e voltarem 
para os seus lares. 

Adicionalmente, no Hospital Campanha 
vi o quão fundamental é trabalhar 
em equipa. Num ambiente em que 
há áreas em que é necessário ter-se 
o equipamento de proteção pessoal 
completo, muitas vezes é precisa a ajuda 
de outra pessoa e, no Arena Portimão, 
a união fazia sem dúvida a força. Nas 
alturas em que não tínhamos acesso a 
análises especificas, ou não tínhamos 
seringas de gasometria, ou fármacos dos 
quais precisávamos, havia sempre alguém 
com uma solução. Quando os dias eram 
longos e pesados pelo sentimento de 
impotência perante os doentes que 
estavam a piorar e as famílias que 
tínhamos de reconfortar através de um 

telefone, havia sempre um ombro amigo 
e alguém que compreendia exatamente o 
que estávamos a sentir. 

O que aprendi no Hospital Campanha 
vai ser extremamente importante para 
a minha futura carreira médica, porque 
foi uma lição sobre o tipo de médica que 
quero ser: uma médica que não desiste 
de quem está a tratar e tenta de tudo 
para os ajudar, nunca esquecendo de 
ver a pessoa completa, e não apenas a 
sua doença. Tão importante ainda, foi 
começar a perceber que por vezes é 
preferível parar e tomar como prioridade 
o conforto da pessoa, apesar da vontade 
de insistir até ao último momento. 

Neste momento, quando olho para 
trás, sinto que não podia ter tido uma 
experiência mais valorosa, não só para 
mim enquanto futura médica, mas 
também enquanto ser humano. 
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Há esperança! - Do Hospital de Campanha  
à vacinação em Cabo Verde
Sílvia Saraiva1 
 
1 Aluna do Mestrado Integrado de Medicina – Universidade do Algarve 
 
a63515@ualg.pt

Algarve Médico 2021; 16 (5): 10-11       

A 19 de janeiro, ingressei voluntariamente 
na equipa do Hospital de Campanha, até 
ao encerramento do hospital, a 15 de 
fevereiro de 2021 e 4 semanas no Hospital 
Dr . Agostinho Neto, principal hospital 
público de Cabo Verde. 

A Pandemia 
O meu eletivo foi realizado em dois 
ambientes complexos, desafiadores, mas 
com contextos diferentes. O primeiro 
em Portugal, durante o terceiro pico 
da pandemia de COVID19, no Hospital 
de Campanha do Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve (CHUA) em 
Portimão. O segundo em Cabo Verde (CV), 
inserido num projeto da Organização Não 
Governamental Médicos do Mundo, onde 
acompanhámos os projetos e desafios na 
área da saúde na ilha de Santiago e mais 
profundamente na cidade da Praia, capital 
do país, desde a saúde primária até a 
diferenciada, desde os centros de saúde, 
hospital, saúde pública, formação em 
saúde e vacinação COVID19. 

Contexto do eletivo em Portugal: com 
o agravamento do número de casos 
COVID19 no início de 2021 em Portugal, 
o conselho de ministros, a 14 de janeiro 
decide instituir o estado de emergência e 
novo confinamento geral. 

Os doente no Hospital campanha 
poderiam ser divididos em três grandes 
blocos: estáveis que aguardavam a 
negativação do teste COVID ou a data de 
cura, definida de acordo com os critérios 

da DGS; casos sociais, que aguardavam 
definição de lares ou estabilidade 
familiar; e doentes que atingiram o teto 
terapêutico e que receberiam cuidados de 
enfermaria ou paliativo. 

Um conforto familiar ... e, algumas vezes, 
um último adeus... 
 
Os turnos eram de 12 horas. A nossa rotina 
era similar à da restante equipa médica 
e, equiparada a “medicina de guerra”. 
Isto implicava um olho clínico às queixas 
principais e que alterariam o prognóstico 
do doente. Todas as queixas e patologias 
“secundárias” seriam acauteladas após 
a alta. De forma a minimizar a nossa 
exposição na zona COVID, toda a 
preparação para a avaliação dos doentes 
era realizada na zona limpa: análise da 
medicação em uso, histórico clinico, 
patologias prévias, análises realizadas. 
Após a preparação com o EPI necessário, 
entrava na zona COVID, realizava um 
exame objetivo completo aos doentes. 

Sob a nossa responsabilidade estava uma 
parte muito relevante: A comunicação. 
Desde chamadas telefónicas aos familiares 
para informar o estado do doente até 
as vídeo chamadas... Neste caminho, 
acompanhei muitas lágrimas e sorrisos, 
palavras de conforto e força, declarações 
de amor, mensagens de agradecimentos, 
logística do dia a dia, como o pagamento 
de contas ou compras de mercado.... E 
algumas despedidas.... 

Foi um mês de grandes aprendizagens: 
notas de entrada, transferência, alta e 
óbito, exames, tratamentos, articulação 

com hospital e serviço social num 
momento ímpar da saúde no país. Um 
orgulho estar na linha da frente! 

Contexto do eletivo em Cabo Verde 
O objetivo do projeto seria integrar, 
através da ONG Médicos do Mundo, o 
projeto governamental “Menos Álcool, 
mais vida”, numa vertente de Saúde 
Pública. Teríamos também uma parte 
clínica, com um estágio 

A Semiologia nunca fez tanto sentido. A 
falta de recursos humanos e financeiros 
fazem com que o ditado “a clínica é 
soberana” seja utilizado constantemente. 
E é lindo observar, escutar/auscultar de 
verdade um doente a espera da resposta 
à sua angústia. Não há lugar para análises 
clínicas sem fundamento. 

O reverso da moeda é quando a 
semiologia aponta para um tratamento 
ou um exame indisponível por falta 
de recursos... Ou, também por falta de 
recursos, quando o tratamento da dor é 
negligenciado... 

A literacia em saúde é sempre necessária 
e os profissionais foram recetivos. Foi-nos 
solicitada uma formação de Suporte 
Básico de Vida. Realizámos formações 
na Cruz Vermelha para 35 pessoas, além 
de workshops nos centros de saúde, 
num total aproximado de 60 pessoas. 
Foi enriquecedora a troca de experiência 
e uma surpresa ver que os materiais 
estão disponíveis, e só falta mão de obra 
especializada. Inclusive, a mesma situação 
foi observada nos centros de saúde, 

A 19 de janeiro, ingressei voluntariamente na equipa do Hospital de 
Campanha, até ao encerramento do hospital, a 15 de fevereiro de 
2021 e 4 semanas no Hospital Dr . Agostinho Neto, principal hospital 
público de Cabo Verde.



Figura 1 e 2. Contraste evidente dos dois cenários onde decorreu o Electivo.
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havia equipamentos, salas de radiologia, 
estomatologia, fisioterapia, mas não 
recursos humanos especializados. 

E, por fim, a vacinação! Tão esperada! 
Tivemos a oportunidade de ajudar 
os centros de saúde com a vacinação 
COVID19, um momento de vitória, onde 
a população estava sedenta pela vacina, 
seja da origem/marca que for. Um grande 
contraste com o que se passa em países 
de renda mais alta. 

Eletivo na contribuição para a formação 
médica 
Tive a sorte e a oportunidade de viver, 
como estudante de medicina, um 
momento histórico da sociedade atual. 
Vivenciar, na linha da frente, os desafios 
de uma pandemia, “a medicina de guerra”, 
a tensão de uma zona COVID, a seleção 
e otimização de recursos, a “soberania” 
clínica, a diferença da literacia em saúde. 
Serão ensinamentos que guardarei para 
toda a minha vida. 

Como reflexão final. A opção por mudar 
a minha vida, já estável, por esta grande 
“aventura” na medicina estava muito 
indexada em fazer alguma diferença 
na vida de pessoas. Nestes dois meses, 
sinto que dei este passo. Como fizemos 
simbolicamente em Cabo Verde: 
plantámos uma semente. 
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O meu estágio de Eletivo foi composto 
por dois projetos distintos. 
O primeiro projeto decorreu entre os dias 
19 de janeiro e 13 de fevereiro (160 horas) 
e teve lugar no Hospital de Campanha 
Portimão Arena. Este primeiro estágio 
surgiu de forma imprevisível, em plena 
Pandemia COVID-19, num momento em 
que a incidência da infeção causada pelo 
vírus SARS-CoV-2 tomava proporções 
críticas. Na sequência do cancelamento 
do meu estágio hospitalar curricular 
programado para este período, e após 
um pedido de colaboração endereçado 
pela Dr.ª Maria Inês Simões, aos alunos 
dos últimos anos do mestrado integrado 
em medicina da Universidade do Algarve, 
no sentido de reforçar a equipa deste 
hospital, foi iniciado este projeto. 
O segundo mês de Eletivo  compreendeu 
a realização de um estágio observacional 
em emergência médica pré-hospitalar. 
Tive a oportunidade de acompanhar 
dois meios do INEM, designadamente, 
a Ambulância de Suporte Imediato 
de Vida (SIV) de Lagos e a Viatura 
Médica de Emergência e Reanimação 
(VMER) de Portimão, tendo realizado, 
respetivamente, 4 e 16 dias de estágio 
(160 horas). Adicionalmente, através de 
uma palestra online tive oportunidade de 
assistir a uma apresentação explicativa 

sobre as atividades realizadas no Centro 
de Orientação de Doentes Urgentes 
(CODU), dada a impossibilidade de visitar 
as suas instalações por constrangimentos 
relacionados com a Pandemia COVID-19. 

Qual a contribuição deste Eletivo para 
uma melhor formação médica  
O projeto do CHUA Arena Portimão 
deu-me a oportunidade de estar pela 
primeira vez num hospital de campanha. 
Adicionalmente, permitiu-me integrar 
uma equipa de profissionais de saúde 
de uma enfermaria dedicada à doença 
COVID-19. Tive a oportunidade de realizar 
inúmeras tarefas relacionadas com a 
prestação de cuidados de saúde ao 
doente com a doença COVID-19, sempre 
sob orientação da tutora. Destaco, a 
colheita de histórias clínicas, a realização 
dos exames objetivos, a participação 
na elaboração de diagnósticos e 
prognósticos, o pedido, realização e 
interpretação de meios complementares 
de diagnóstico e terapêutica, a prescrição 
e realização de protocolos terapêuticos, 
a transmissão de informação clínica aos 
familiares e a promoção do contacto 
entre o doente e os seus familiares 
através de videochamada. Este primeiro 
estágio de eletivo contribuiu ainda para 
melhor compreender a doença causada 
pelo vírus SARS-CoV-2 no seu todo, 
no impacto que tem no doente, na sua 
família, nos profissionais de saúde que 
trabalham diariamente nestas enfermarias 

e na nossa sociedade. Possibilitou-me 
ainda colocar em prática e consolidar 
conhecimentos anteriormente adquiridos 
ao longo do curso. 

O segundo estágio de eletivo trouxe-me 
a oportunidade de contactar com uma 
área médica que não está contemplada 
no nosso currículo de rotações clínicas, 
a emergência médica pré-hospitalar, 
que sempre me fascinou. Tive a 
oportunidade de obter uma visão global 
da estrutura, organização e função do 
INEM, observar a articulação da SIV e 
VMER com o CODU e com os restantes 
meios de socorro, designadamente, 
helicóptero, ambulâncias e bombeiros 
e ainda conhecer a atuação pré-
hospitalar na abordagem, estabilização 
e encaminhamento das vítimas críticas e 
não críticas. Adicionalmente, permitiu-me 
perceber a capacidade de coordenação, 
rapidez e versatilidade destes 
profissionais de saúde, tendo em conta 
a reduzida disponibilidade de recursos 
humanos e materiais e a imprevisibilidade 
das ocorrências em meio extra-hospitalar. 

Qual o impacto que o eletivo poderá vir 
a ter na minha carreira médica  
Considero que ambos os projetos me 
ajudaram a crescer enquanto futura 
médica. 
O estágio no Hospital de Campanha 
proporcionou-me de forma muito clara 

Nos dias 19 de janeiro a 13 de fevereiro no Hospital de Campanha 
Portimão Arena; Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de 
Lagos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de 
Portimão, com total de 160 horas.
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e, por vezes, cruel uma visão holística da 
doença, desde a sua vertente mais clínica 
até à sua componente social. 
Relativamente ao 2º mês do meu eletivo, 
considero ter sido uma experiência 
bastante interessante que redobrou o 
meu interesse pela emergência pré-
hospitalar e pela integração da equipa do 
INEM durante o meu percurso médico. 

O que mais gostei no Eletivo  
O que mais gostei durante o estágio no 
Hospital de Campanha foi sentir que 
estava a fazer a diferença. Apesar do 
receio inicial que tinha deste vírus, o 
que fez desta uma experiência singular 
para mim foi sentir que simples ações, 
como são o abraço, o olhar ou o escutar, 
ainda que ofuscados por todos os 
equipamentos de proteção necessários, 

podem melhorar o dia destes doentes. 
Adicionalmente gostei bastante de 
experienciar na prática tudo o que no 
ano anterior tinha lido e ouvido debater, 
sobre a doença COVID-19. 

Relativamente ao estágio em meio 
pré-hospitalar, gostei particularmente 
das situações mais complexas, que 
exigiam aos profissionais de saúde maior 
capacidade de adaptação à evolução 
clínica do doente. Destaco assim, uma 

ativação ocorrida durante um turno na 
VMER, de uma doente do sexo feminino 
com 39 anos de idade, sem antecedentes 
pessoais conhecidos, que entrou em 
paragem cardiorrespiratória, e que 
após retorno da circulação espontânea 
e estabilização da vítima, levou ao 
acionamento do helicóptero do INEM. 

Reflexão pessoal sobre o Eletivo  
O Eletivo tem como objetivo principal 
oferecer ao estudante a oportunidade 
de aprofundar uma área da medicina 
do seu interesse. Neste sentido, e 
após uma mudança inicial inesperada 
motivada pela Pandemia do COVID-
19, tive a oportunidade de integrar 
dois projetos especiais, o Hospital de 
Campanha Portimão Arena e o estágio 
em Emergência médica pré-hospitalar. 

O projeto do Arena Portimão, apesar de 
não ter estado nos meus planos iniciais, 
rapidamente se revelou uma surpresa 
bastante agradável e gratificante, que 
recordarei como uma das experiências 
mais marcantes que tive ao longo do 
meu percurso académico, e que me 
demonstrou que até os pequenos gestos 
podem impactar de forma positiva o dia 
dos nossos doentes. 

O estágio na VMER de Portimão e na SIV 
de Lagos, apesar de ter sido composto 
por um número reduzido de ativações, 
deu-me a possibilidade de observar 

na prática a atuação de equipas de 
emergência pré-hospitalar perante uma 
diversidade de situações emergentes, 
algo que ainda não tinha tido a 
oportunidade de contactar de forma 
regular durante os estágios em meio 
hospitalar. 

Ambos os projetos se revelaram 
importantes do ponto de vista da minha 
formação e carreira médica, uma vez que 
proporcionaram o desenvolvimento das 
minhas capacidades de raciocínio clínico, 
de comunicação com os doentes e seus 
familiares e de trabalho em equipa. 

Por fim, gostaria de destacar a simpatia e 
disponibilidade de todos os profissionais 
de saúde com quem tive a oportunidade 
de contactar, características que 
considero terem sido facilitadoras da 
minha aprendizagem nestes dois meses. 
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O primeiro lado da Esperança:  
A Saúde Pública 
Datava o dia 14 de janeiro de 2021, 
quando perante a crescente e exponencial 
subida do número de casos de infetados 
por SARS-CoV-2, cerca de 10.000 
casos confirmados, os estágios que se 
encontravam planeados no decorrer do 
ano letivo foram cancelados. Viviam-se 
novamente tempos de sobressalto. Na 
impossibilidade de realizar estágios 
clínicos, fui obrigada a cancelar um dos 
meus eletivos e deparei-me com a decisão 
de qual o projeto que queria abraçar nesta 
fase tão complicada. Embarquei no projeto 
que me pareceu encontrar-se com número 
mais deficitário de recursos humanos, o 
Trace COVID-19. 

O Trace COVID-19 é uma plataforma que 

visa a vigilância clínica e epidemiológica 
de doentes infetados por SARS-CoV-2. 
Por esta altura, a região do país mais 
afetada era sem dúvida Lisboa e Vale do 
Tejo, com quase 50% do total de casos 
a nível nacional. Assim, a Instituição que 
nos acolheu para este projeto foi a USPAS 
(Unidade de Saúde Pública Arnaldo 
Sampaio) – Pólo do Barreiro, que é uma 
das Unidades do ACES de Arco Ribeirinho 
pertencente à ARS Lisboa e Vale do Tejo. 
Esta é uma unidade que abrange toda 
a população do concelho do Barreiro, 
onde dados provisórios dos Censos 2021 

remetem para uma população total de 
78.362 habitantes. A população alvo deste 
projeto consistiu em doentes com todas 
as idades, de ambos os sexos e recém 
diagnosticados com Covid-19 que residiam 
na região referida. 

De forma concreta, o meu papel durante 
estas 4 semanas consistiu em realizar 
inquéritos epidemiológicos a casos 
positivos para SARS-CoV-2 (em média 
5-6 doentes diários); identificação, 
acompanhamento e determinação de 
isolamento profilático dos contactos de 
alto risco (em média 4 contactos por caso 
positivo). Em adição, realizava promoção 
da saúde pública através da divulgação de 
informação sobre as medidas de prevenção 
e controlo de infeção. 

Refletindo... 
Na verdade, o desafio mostrou ser 
francamente superior ao que idealizava. 
Recordo-me do primeiro contacto ter 
sido realizado a uma senhora idosa que 
vivia sozinha e que ainda não havia sido 
notificada do resultado do seu teste. Os 
medos e incertezas desta doente eram 
tantos que também eu os partilhava por 
ela, por mim e pela minha família. Esta 
foi de facto uma das minhas maiores 
dificuldades, ao par da gestão das 
expectativas e frustrações dos doentes. 
Com o tempo, fui desenvolvendo 
ferramentas de comunicação, capacidade 
de antever dificuldades e sugerir soluções, 
de forma a conseguir ser a esperança que 
estes doentes precisavam. 

Este processo foi também extremamente 
útil no desenvolvimento de capacidades 
interpessoais, nomeadamente a empatia, 
que consistiu sem dúvida na ferramenta 
mais útil dado o lábil estado psicológico 
em que estes doentes se encontravam. Não 
tendo sido um estágio em meio hospitalar 
com uma alta componente técnica, este 
projeto surpreendeu-me pela enorme 
quantidade de valências que são necessárias 
para uma comunicação e orientação eficazes 
com os doentes sem um único contacto 
presencial com os mesmos. 

Foram tempos difíceis, mas de muita 
superação. De facto, este eletivo 
permitiu-me o testemunho e intervenção 
direta numa das fases mais difíceis que 
Portugal e o nosso sistema de saúde 
enfrentaram, mesmo sendo apenas uma 

simples aluna de medicina. 

O segundo lado da Esperança: A oncologia 
Médica  
O segundo período de eletivo teve uma 
abordagem completamente diferente 
do primeiro no que concerne à sua 
planificação, uma vez que foi um objetivo 
meu desde que iniciei este curso. Este 
período foi passado no Serviço de 
Oncologia Médica do Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD). Este Serviço encontra-se 
sediado na Unidade Hospitalar de Vila 
Real, organizando-se em 4 pólos: Vila Real, 

O Eletivo foi desenvolvido durante 8 semanas em duas instituições: 
Unidade de Saúde Pública Arnaldo Sampaio – Pólo do Barreiro, uma 
das Unidades do ACES de Arco Ribeirinho da ARS Lisboa e Vale do 
Tejo e Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar  
de Trás-os-Montes e Alto Douro.
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Chaves, Lamego e Macedo de Cavaleiros, 
com abrangência de 34 concelhos e 
350.000 habitantes. Este serviço trata uma 
grande variedade de tumores sólidos, 
como o colorretal, mama, ginecológico, 
urológico, hepatobiliar e pancreático, 
cabeça e pescoço, sistema nervoso central 
e esófago-gástrico. 

Durante cada estágio tive a oportunidade 
de participar em todas as valências acima 
descritas, tendo a possibilidade de realizar 
a colheita de histórias clínicas e exames 
objetivos a um grande número de doentes, 

nos 4 pólos do CHTMAD. 

Adicionalmente, dado o meu grande 
interesse na área, conheci o serviço 
de Radioncologia, no qual passei dois 
dias com a diretora de serviço, e assisti 
a consultas externas, planeamento de 
tratamentos e aquisição dos tratamentos. 
Tendo em conta que os tumores líquidos 
são da valência da Hematologia, tive o 
privilégio de passar dois dias em consulta 
externa com o respetivo Diretor de Serviço. 

Uma das principais conclusões que me foi 
permitida tirar é de que a criação deste 
Serviço, que conta atualmente com 11 
anos de existência, veio dar resposta a 
uma grande falta de recursos nesta área 
geográfica. Anteriormente, doentes de 
algumas localidades de Bragança eram 
obrigados a percorrer 3 horas para realizar 
consultas ou tratamentos diários nos 
hospitais do grande Porto. É bem verdade 
de que existe uma grande discrepância 
entre as ofertas e meios de saúde que a 
população portuguesa, estando em clara 
desvantagem a região do interior, e este 
estágio mostrou-me isto mesmo. 

Neste serviço durante este mês encontrei 
uma equipa exemplo, jovem, motivada e 
empenhada em fazer sempre o melhor 
pelo seu doente, e imensamente disponível 
para me receber, me ensinar, o que se 
traduziu num estágio muito cativante tanto 
em termos relacionais como técnicos. 

Sem dúvida nenhuma este estágio 
superou as expectativas e a sua grande 
mais-valia, foram as pessoas. Nunca 
havia experienciado um contacto tão 
direto e próximo com o doente. Neste 
serviço, muitas foram as vezes em que 
esquecendo a fase pandémica que se 

atravessava, existiam abraços. Abraços 
estes que levavam no seu silêncio a 
esperança, força e confiança que estes 
doentes tanto precisavam. Na verdade, 
aprendi que apesar do máximo esforço 
que as equipas médicas possam fazer 
para conseguir instituir a terapêutica mais 
adequada, o saber ouvir e ir de encontro às 
necessidades do doente é parte integrante 
e muito importante do tratamento. 

A força que encontrei nos doentes que vi 
e os sorrisos que tantas vezes se esboçam 
quando o futuro é tão incerto, fez-me 
acreditar na importância da persistência e 
resiliência no tratamento destes doentes. 
O maior desafio foi conseguir lidar com a 
morte de forma tão presente no quotidiano 
do Serviço, que francamente me afetou 
numa fase inicial e me fez desenvolver 
capacidades de adaptação à situação que 
me acredito serem muito úteis no meu 
futuro profissional. 

Reflexão final  
O eletivo traduziu-se num dos momentos 
mais cativantes do curso. Se com o 
primeiro fui agradavelmente surpreendida 
numa situação de aparente desilusão, 
com o segundo, solidifiquei a ideia da 
área que poderá vir a ser a minha área de 
carreira médica. Capacidades de superação, 
empatia, trabalho em equipa foram 
solidificadas. 

De facto, estes dois eletivos, apesar 
de índoles tão diferentes, fizeram-me 
reencontrar o verdadeiro motivo pelo 
qual escolhi esta área, o lado mais puro da 
Medicina e aquele que apesar de tantos 
avanços tecnológicos, perdurará para 
sempre, que é a arte de saber ajudar o 
outro. Resta-me agradecer a quem me 
tutorou durante esta temporada e me 
possibilitou esta incrível experiência. 

Figura 1. Serviço de Oncologia Médica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

15



DOSSIER TEMÁTICO 
FEATURE ARTICLE

Intervenção clínica hospitalar e pré-hospitalar no 
Algarve - aprendizagens em contexto pandémico  
Gracinda Antunes Silva1 
 
1 Aluna do Mestrado Integrado de Medicina – Universidade do Algarve 
 
gracindasil@gmail.com

Algarve Médico 2021; 16 (5): 16-17       

Dada a profundidade da experiência, 
tanto em termos formativos e 
profissionais como pessoais, acredito 
que levará algum tempo para aceder 
ao real impacto da mesma. Certamente 
que a possibilidade de atuar e 
aprender em contexto de hospital de 
campanha em pleno pico pandémico, 
imersa num ambiente hospitalar 
de cuidados respiratórios básicos e 
intermédios, rodeada por profissionais 
exímios e experientes, possibilitou uma 
enorme aquisição de conhecimentos 
médico-científicos, nomeadamente 
nas áreas de infeciologia, pneumologia 
e medicina interna, baseada na 
constante partilha dos mesmo entre os 
vários membros da equipa. 

Encontrei neste eletivo uma oportunidade 

única de aprendizagem na atuação 
médica em contexto pré-hospitalar, 
considerando-o como uma importante 
mais-valia na minha formação, 
permitindo um complementar e 
cimentar de conhecimentos previamente 
adquiridos perante a observação e auxílio 
na atuação médica no terreno. 

Estas duas áreas distintas ao terem 
proporcionado uma experiência muito 
enriquecedora posso dizer que fizeram 
deste eletivo uma contribuição muito 
relevante para uma melhor  
formação médica.

Impacto que o eletivo poderá vir a ter na 
minha carreira médica  
Sabendo que a relação médico-doente 
em muito contribui para o bem-estar do 
mesmo, vi-me confrontada com a difícil 
gestão da dicotomia “distanciamento 
físico vs. proximidade psicoafectiva”, 
tendo confirmado a necessidade que 
tenho da constante proximidade humana, 
quer com doentes como com os seus 
familiares/cuidadores. Encontrei neste 
eletivo a oportunidade para desenvolver 
capacidades que considero essenciais 

para uma vida profissional plena, 
nomeadamente a empatia, resiliência, 
autoconfiança, flexibilidade mental, 
tolerância e gestão de expectativas. 

A atuação médica pré-hospitalar tem 
características únicas, muitas das quais 
me eram desconhecidas até realizar este 
eletivo. Destaco a enorme resiliência e 
plasticidade mental necessária por parte 
dos vários membros da VMER de modo 
a garantir que, independentemente dos 
fatores ou barreiras ambientais, sociais 
ou logísticas com que se possam, sejam 
prestados os melhores cuidados de 
saúde possíveis, no contexto imediato. 
Pela partilha de valores de humanismo, 
inovação, ética, competência, eficiência e 
responsabilidade, teria todo o gosto em 
integrar o INEM no futuro profissional. 

O que mais gostei no eletivo  
A autonomia no acompanhamento 
médico e o contacto com as famílias 
durante as chamadas/videochamadas 

foi muito compensadora, 
permitindo-me observar a evolução dos 
dois lados da “batalha”, isto é, tanto do 
ponto de vista clínico e como da esfera 
pessoal/familiar do doente, o que me 
possibilitou uma aprendizagem holística 
na gestão da doença. 

O Eletivo foi desenvolvido em duas instituições: Hospital Campanha 
Portimão-Arena, 19-01-21 a 13-02-21 e Hospital Dr. Ayres de Menezes, 
Hospital Central de São Tomé e Príncipe, 05-07-21 a 30-07-21.
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A oportunidade de trabalhar diariamente 
em contextos diferentes, com 
profissionais dedicados e experientes, 
que me proporcionaram um importante 
enriquecimento não só na esfera 
formativa e profissional, como pessoal. 

Reflexão pessoal  
A experiência no Portimão-Arena 
ensinou-me a crescer com o fracasso, 
perante o inabalável progredir da 
doença e ensinou-me também que 
mesmo na derrota existem conquistas 

e que pequenas melhorias podem ser a 
esperança de que melhores dias virão. É 
aqui que surge o difícil equilíbrio entre 
o “acreditar” e o “resignar”. Subitamente 
vi-me confrontada com uma constante 
sensação de impotência. Tive que 
desenvolver estratégias para gerir o peso 
das colossais expectativas depositadas 
em nós, profissionais, pelos doentes e 
familiares. Muitas vezes tive que diminuir 
essas expectativas, abafar a esperança, 
aprender que às vezes temos que baixar 
os braços, mesmo que isso não faça parte 
da nossa personalidade... 

Também no eletivo na VMER e na SIV 
aprendi que o equilíbrio entre o “desistir” 
e o “lutar” é muito inconstante e que 
a cada momento há sempre um lado 
da balança a pender e nem sempre 
saberemos por qual nos devemos guiar. 

Figura 1. Opção por medicina em hospital de campanha e cenário pré-hospitalar
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Impacto na formação 
De um modo geral, estas 8 semanas 
serviram para conhecer melhor ambas 
as especialidades e a diversidade de 
funções que incluem. Tive, também, a 
oportunidade de ver outras formas de 
trabalhar: por um lado, o modelo da 
Unidade Local Saúde de Matosinhos, 
onde consegui avaliar de perto as 
vantagens da integração vertical de 
cuidados e, por outro, um dos maiores 
centros hospitalares do Reino Unido, o 
que me permitiu compreender melhor 
a vida atarefada de um hospital central 
gigantesco como o Queen Elisabeth 
(QE) e o que isso implica na vida de 
um médico, desde a necessidade de 
subespecialização extrema ao equilíbrio 
clínica-investigação-ensino. 

Outra aquisição que obtive com esta 
experiência foi, sem dúvida, perceber 
melhor em que situações devo referenciar 
pacientes para estas especialidades – que 
pormenores ter em atenção na anamnese 
e no exame objetivo, assim como que 
meios complementares de diagnóstico 
são os mais necessários de forma a 
agilizar o processo e correr o menor risco 
para o paciente. Estas capacidades serão 
importantes em qualquer especialidade 
médica futura, quer em meio hospitalar 
ou comunitário. 

Impacto na carreira médica 
Este electivo foi, até à data, o estágio que 
mais teve um potencial impacto na minha 
carreira. Sendo enfermeiro instrumentista 
anteriormente ao Mestrado Integrado 
Medicina, consegui confirmar 
definitivamente a minha tendência para 
as especialidades que envolvam o bloco 
operatório e para uma carreira que me 
dê diversidade – a nível das patologias, 
procedimentos e população. 

Por outro lado, ambos os serviços 
mostraram altos níveis éticos e 
empáticos, particularmente o QE, 
colocando o paciente no centro de todas 
as decisões; estes meses serviram para 
relembrar que a razão principal pela qual 
estou nesta profissão é para servir o 
próximo nas situações mais vulneráveis 

das suas vidas e que essa posição 
acarreta obrigações éticas e profissionais. 

Consegui também comparar as diferenças 
entre um hospital relativamente 
periférico, que serve uma população de 
318.000 utentes, e um hospital central, 
que serve 2.8 milhões de utentes por 
ano, o que terá uma grande ponderação 
na minha escolha profissional futura, 
assim como a experiência de comparar 
o Serviço Nacional de Saúde português 
com o NHS britânico. 

O que mais gostei no electivo  
e reflexão pessoal 
A coisa mais agradável de todo este 
estágio foi, sem dúvida, sentir que 
fazia realmente parte de uma equipa. 
Tanto o serviço de G&O como o de 
Urologia acolheram-me, não apenas 
como um aluno a iniciar o seu último 
ano, mas como um “quase-médico”. 
Foram múltiplas as oportunidades para 
participar na discussão de anamneses, 
exames objectivos, diagnósticos 
diferenciais e tratamento, assim como 
de realizar vários procedimentos 
sob supervisão. Na ginecologia, tive 
oportunidade de realizar exames 
ginecológicos, colocar e remover 
dispositivos intra-uterinos e implantes 
contraceptivos subcutâneos, realizar 
colposcopias, avaliar trabalhos de parto 
e de praticar um pouco de ecografia 
transvaginal e transabdominal. Já na 
urologia, fiquei bastante agradado com o 
facto de que muitos dos procedimentos 
que em Portugal são maioritariamente 
realizados por enfermeiros, lá são 
realizados pelos internos mais novos; 
assim, tive oportunidade de colocar 
algálias, cateteres venosos periféricos, 
colher de sangue venoso e arterial e 
realizar vários exames físicos. Nesses 
momentos, recebi bastante feedback 
positivo em como a formação na UAlg era 
da mais alta qualidade, com comentários 
recorrentes de como os nossos 
estudantes são diferentes dos outros e 
destacam-se sempre pela positiva, quer 

O Eletivo foi desenvolvido de 01-07-21 a 29-08-21 em duas 
instituições: Unidade Local Saúde de Matosinhos  e Hospital central  
Queen Elisabeth.
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na forma como executam anamneses 
e exames objetivos, quer pela destreza 
e facilidade que demonstram nos 
procedimentos clínicos e cirúrgicos. 

Desde cedo percebi o meu gosto pela 
cirurgia e posso alegremente dizer que 
tive ampla oportunidade para aumentar a 
minha experiência, tanto na ginecologia, 
como, principalmente, na urologia. Na 
ginecologia, participei como 2º assistente 
em variadíssimas cirurgias, desde 
cesarianas a histerectomias vaginais, 
laparoscópicas e por laparotomia, 
polipectomias, colporrafias anteriores 
e posteriores e realizei, sob supervisão, 
uma conização com ansa térmica. Na 
urologia, assisti em cirurgias minor, como 
cistoscopias transuretrais, colocação de 
stents ureterais e ressecções transuretrais 

da bexiga, assim como em cirurgias 
major, como ressecções transuretrais 
da próstata e nefrectomias parciais e 
totais, laparoscópicas e abdominais. 
Penso que nunca esquecerei o momento 
em que participei numa hand-assisted 
laparoscopic nephrectomy e participei 
num passo relevante da intervenção; 
foi, inequivocamente, o ponto alto dos 
últimos 2 meses. 

Uma nota particular para a experiência 
de estar no Reino Unido e, em particular, 
em Birmingham. Uma cidade um pouco 
desconhecida para a maioria de nós, 
é, junto com Londres, uma das únicas 
2 cidades britânicas com mais de 1 
milhão de habitantes e poucos outros 
sítios no mundo possuem a diversidade 
cultural que lá se encontra. Com 20% da 
população de descendência asiática e do 
médio-oriente, 6% de raça negra, 14.3% 
muçulmana, 3% Sikh e 2% Hindu, foi 
extremamente enriquecedor experienciar 
diferentes culturas, formas de estar, de 
vestir e de cozinhar. Não eram raros os 

dias em que viajava num autocarro com 
alguém com um hijab (véu islâmico) de 
um lado e um jovem skinhead do outro, 
almoçava um fish and chips na cantina 
do hospital e jantava um caril na curry 
house mais próxima. A influência indiana 
e paquistanesa é tão grande na cidade, 
que o prato típico de Birmingham é Balti, 
um tipo de caril bastante picante. 

Os últimos 2 meses foram intensos, 
com bastante esforço e dedicação, 
mas altamente recompensadores. 
Sinto-me bastante privilegiado por ter 
tido esta experiência, de integrar duas 
equipas bastantes distintas, mas que me 
acolheram com a maior das alegrias e me 
deixaram numa posição que penso não 
voltar a ter no resto da minha formação. 

E que comece a recta final. 

Figura 1. O Confronto de duas realidades também na expressão da área de influência dos hospitais, onde no caso do Hospital Central Queen Elisabeth, este serve 2.8 milhões de utentes por ano.
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O presente eletivo permitiu mostrar 
duas grandes vertentes da medicina: 
aquela aplicada num país africano vs 
num país europeu. Particularmente em 
Cabo Verde (CV), Hospital Dr. Agostinho 
Neto, os recursos eram escassos, pelo 
que era essencial ter uma abordagem 
sistematizada/focada aquando da 
escolha de meios complementares de 
diagnóstico. Já no Institut Jules Bordet 
(IJB), em comparação, os recursos eram 
virtualmente ilimitados. 

Ao nível da saúde pública, pude assistir 
e participar em várias reuniões do INSP 
de CV com o objetivo de conhecer e 
partilhar experiências entre os dois 
países, realizar ações de formação 
de suporte básico de vida e ainda 
participar na campanha de vacinação 

do país, que considero ter contribuído 
para a consolidação e enriquecimento 
da minha formação. 

Já o estágio no IJB permitiu-me 
experienciar a realidade de um 
centro de excelência. No IJB, os 
médicos podem optar por ter dias 
dedicados à investigação, muitos com 

laboratórios de investigação próprios 
e com unidades de ensaios clínicos. 
Para além disso, semanalmente eram 
efetuadas “concertations oncologiques 
multidisciplinaires”, onde pude 
assistir às mais variadas discussões 
de abordagem e propostas de planos 
terapêuticos dos doentes. 

Tanto no Hospital Dr. Agostinho 
Neto como no IJB também tive a 
possibilidade de conhecer outros 
alunos de medicina, o que contribuiu 
ainda para a partilha de diferentes 
metodologias de ensino e trabalho. 
Neste sentido este eletivo contribuiu 
para uma melhor formação médica.

Impacto na minha carreira médica 
Em ambos os locais, tive o privilégio e 
oportunidade de conhecer e integrar uma 
equipa dinâmica, disposta a ensinar e 
partilhar os seus conhecimentos. 

Sem dúvida, considero que um dos 
impactos mais importantes na minha futura 
carreira médica foi a criação de uma rede 
de contactos, que ainda hoje mantenho. 

Além disso, consegui desenvolver várias 
skills, essencialmente de comunicação, 
mas também de raciocínio clínico aplicado 
aos vários contextos, que considero de 
extrema importância para o futuro. 

O que mais gostei no meu eletivo 
Ao longo do meu percurso académico 
tenho-me identificado cada vez mais 
com a área da Oncologia Médica 

e a possibilidade de poder efetuar 
investigação nesta área. Durante o eletivo, 
e embora não estivesse originalmente 
planeada a minha passagem pela 
oncologia em CV, deu-me a oportunidade 
de conhecer esta especialidade em 
duas vertentes e formas de trabalhar 
completamente distintas. Particularmente, 
a transição de um local com poucos 
recursos, sem internamento físico e com 
apenas 8 camas de hospital de dia, para 
um centro altamente especializado com 
160 camas de internamento e que recebe 
mais de 90 pessoas por dia só em regime 
de hospital de dia, foi sem  
dúvida excecional. 

Poder ter participado na vacinação 
COVID-19 em CV, também me deu 
uma enorme satisfação pessoal, 

principalmente por ter contribuído 
ativamente na solução do combate 
à pandemia neste país. Mais ainda, a 
capacitação de voluntários da Cruz 
Vermelha em SBV e a certeza de 
que deixamos um pouco do nosso 
conhecimento junto daqueles que irão 
fazer a diferença numa vida, tornou, sem 
dúvida, esta aventura  
muito recompensadora. 

Dois meses repartidos pelo Instituto Nacional de Saúde Pública, 
Praia, Cabo Verde Hospital Dr. Agostinho Neto, Praia, Cabo Verde e 
pelo Institut Jules Bordet, Bruxelas, Bélgica. 



Figura 1 e 2. Duas realidades muito distintas na abordagem da doença oncológica.
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Reflexão pessoal sobre o Eletivo 
Durante a realização do meu eletivo, 
considero que tive uma oportunidade 
única de observar e vivenciar realidades 
opostas. Ao nível habitacional, se em CV, 
as casas possuíam ainda a fachada em 
tijolo e cimento, Bruxelas encontrava-se 
repleta de história e monumentos. Porém, 
a típica morabeza cabo-verdiana, que 
significa “amabilidade/afabilidade”, foi 
algo que nunca esquecerei. 

Durante a realização do eletivo, 
apercebi-me da importância da saúde 
pública e a diferença que poderia fazer a 
educação para a saúde neste contexto. 

Aprendi ainda a valorizar o contexto 
português no que toca ao acesso a 
cuidados de saúde. Em CV, por exemplo, 
não existia radioterapia e os doentes 
tinham de ser evacuados para Portugal 

para receberem o tratamento. Não 
obstante, apenas aqueles com melhor 
probabilidade de serem bem-sucedidos 
eram enviados, devido não só aos custos 
associados, mas também ao tempo de 
espera em Portugal, que invariavelmente 
também aumentou com a pandemia. 
Por oposição, os centros de saúde da 
delegacia da Praia eram melhores que 
muitos portugueses, o que foi uma 
agradável surpresa. 

Outro especto que me fez refletir, foi o 
socioeconómico. Dava por mim, muitas 
vezes, admirada com a capacidade 
das famílias cabo-verdianas para se 
sustentarem, quando o ordenado mínimo 
era de apenas 118 euros. 

Durante o eletivo, pude ainda vivenciar 
o problema da barreira linguística, tanto 
com o crioulo em CV (especialmente 
com os pacientes mais idosos), mas 
principalmente com o francês na 

Bélgica. Esta experiência fez-me, sem 
dúvida, refletir sobre as dificuldades de 
comunicação que existem quando se está 
num país estrageiro e o impacto que isso 
têm no dia-à-dia. 

Por fim, considero que esta foi uma das 
aventuras mais enriquecedoras que tive 
durante o curso e espero que estejam 
plantadas as sementes para um dia 
poder retornar. 
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O Electivo aqui retratado foi realizado 
em três atividades diferentes. A primeira 
iniciou-se aquando do início da pandemia 
Covid19, em que me voluntariei para um 
call center da linha SNS24 em Faro, em 
que após formação inicial, desempenhei 
funções de Operador, no atendimento 
telefónico das imensas chamadas que a 
população efetuava para a linha. A função 
era triar utentes, encaminhar para os locais 
apropriados, esclarecer as suas dúvidas e 
receios que advinham deste “misterioso 
vírus”. A outra atividade, realizada por mim 
e mais nove colegas de turma, decorrente 
do que ouvíamos no cal center como 
dificuldades da população e perante o 
cenário extremo que se estava a instalar 
no País, decidimos partir para o terreno 
com ações que ajudassem as populações 
mais carenciadas, mais isoladas ou menos 
informadas por todo o Algarve. 

A este projeto demos o nome de 
CovidAlgarve. Neste projeto criamos 
várias vertentes, sendo elas: 

• ”Desinfetar o Algarve”, em que 
com vários apoios por nós 
angariados,conseguimos a obtenção 
de centenas de litros de desinfetante, 
que escasseava emtodos os locais, 
procedemos à sua distribuição 
pela população, conjuntamente 
com ações de sensibilização e de 
formação em relação às regras de 
higienização das mãos, etiqueta 
respiratória, distanciamento 
social. Foi também pedido pelas 
autarquias que contactamos, que 
pudéssemos ingressar nos seus 

projetos. Destaco o “Apoio ao Idoso 
Isolado”. Assim percorríamos as 
zonas mais remotas do Algarve, em 
articulação com a Proteção Civil, 
GNR, Ação Social das Autarquias, 
demonstrando a estes idosos que só 
deveriam abrir as portas aquando 
da presença de elementos destas 
instituições, evitando os roubos/
burlas que iam acontecendo nestas 
populações. Aproveitando a nossa 
formação médica, ajudávamos 
e aconselhávamos nas dúvidas 
relativamente à saúde destes idosos, 
por impossibilidade de deslocação 
aos seus Centros de Saúde;

• “Forno do Dia”, aquisição de bens 
alimentares, junto das várias 
empresas da região, bem como com 

instituições credenciadas neste tipo 
de apoio (nomeadamente Banco 
Alimentar), para posteriormente 
distribuirmos pelas populações mais 
carenciadas, identificadas pelas 
autarquias. Intervimos em imensos 
bairros sociais, vários acampamentos 
de etnia cigana e em várias zonas 
remotas que a escassez de alimentos 
era já notória. 

• “Covid_Algarve”, terceira parte 
que criamos, neste projeto. Uma 
página de rede social em que 
disponibilizávamos informações 
fidedignas, apenas validadas pelas 
autoridades de saúde (DGS), bem 
como a desmitificar mitos que se iam 
criando diariamente, diminuindo a 
ansiedade que crescia dia após dia. 

A terceira atividade deste eletivo, foi 
após convite de 4 colegas, que criaram 
uma plataforma diferenciada, e que 
decidi aceitar e integrar a equipa inicial 
deste projeto. Criava-se assim então a 
plataforma Qlinic.pt. Esta plataforma 
digital é uma forma gratuita, de 
fácil acesso pela população, que é 
proporcionada uma rede de médicos 
especialistas nas variadíssimas áreas, 
disponíveis para responder aos diversos 
problemas de saúde dos utilizadores. 
A nossa função era receber as dúvidas 
enviar para o médico especialista e após 
a resposta medica devolver ao utilizador 
o que deveria fazer nessa situação. Este 
projeto nasceu, pois as doenças não covid 
foram ficando para trás, os nossos serviços 
de saúde estavam sobrecarregados e as 
pessoas ficaram sem ter quem as pudesse 
ajudar numa situação tão simples como 
um entorse. 

Influência do eletivo numa melhor 
formação médica 
Qualquer experiência que seja diferente 
do habitual, é sempre enriquecedora. 
Esta pandemia veio trazer a oportunidade 
de contactar com as desigualdades 
económicas, na saúde e a todos os 
restantes níveis. Estar no terreno foi 
fantástico para percecionar as dificuldades 
que a população enfrenta diariamente. 
Estar no telefone foi fantástico pois pode 
revelar as carências do nosso sistema 
de saúde. Assim ao ver as situações 
destes dois lados distintos, sinto que saí 
tremendamente reforçado para enfrentar 

No início da pandemia Covid-19, fui voluntário para um call center da 
linha SNS24 em Faro, desempenhei funções de Operador. Perante o 
que ouvia e pelo cenário extremo que se instalava no País, decidimos 
ajudar as populações mais carenciadas por todo o Algarve.
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o meu futuro como melhor pessoa e 
consequentemente melhor médico. 

Impacto que o Eletivo poderá vir a ter na 
minha carreira médica 

Já quando ingressei no curso de Medicina 
tinha a noção de que ser médico não é 
só prescrever medicação, fazer cirurgias, 
efetuar exames. Ser médico é algo 
especial, é ser alguém que consegue 
fazer a diferença na vida das outras 
pessoas, no seu bem-estar bio-psico-
social. Com este eletivo tive ainda mais 
a certeza que quando alguém entra no 
nosso consultório não é só a patologia 
que devemos tratar, é sim a pessoa que 
está à nossa frente, no seu global. É 
colocarmos-nos no lugar de quem entra 
pela porta e saber o que gostaríamos 
que nos fizessem a nós. É tratar todos 
por igual, pois esta pandemia veio 
mostrar-nos que ninguém é melhor que 
ninguém. Somos todos iguais. 

O que mais gostei no Eletivo 
Tal como diz o título deste eletivo, ver as 
situações de duas perspetivas diferentes 
só pode fazer de nós melhores pessoas e 
melhores profissionais. E sem dúvida que 
poder ajudar alguém pelo telefone (linha 
SNS24), é difícil e muitas vezes inglório, 
pois não observamos, não tocamos, 
apenas seguimos os tão famosos 

algoritmos, mas também nos permite ser 
mais objetivos, saber lidar com a pressão 
de um possível enfarte, por exemplo. 

Já no terreno (CovidAlgarve), olhar para as 
pessoas, tocar, ver a felicidade estampada 
nos rostos após a nossa passagem é 
muito gratificante. Poder levar uma pão a 
quem nada tem, é uma dádiva que todos 
deveriam experimentar um dia. A sensação 
de dever cumprido, de se ter feito alguém 
feliz, de saber que aquelas crianças não vão 
dormir de estômago vazio por uns dias que 
seja, não tem preço. 

Quanto ao Qlinic.pt é algo maravilhoso 
poder ajudar à distância pessoas com 
duvidas por vezes tão simples e sem 
qualquer tipo de encargos para essas 
pessoas. É um projeto em ascensão, 
e tenho a certeza que poderá a vir a 
ser um projeto enorme e de grande 
reconhecimento a nível nacional. 

Reflexão pessoal sobre o Eletivo 
Este eletivo permitiu-me ter contacto 
com uma realidade que ninguém estava 
à espera. O País e o Mundo a viverem 
uma pandemia raramente enfrentada em 
toda a história. Com tudo isto a acontecer 
houve quem tivesse receio e ficasse em 
casa e houve quem se aventurasse a ir 
para o terreno ajudar de forma consciente 
e protegida os que mais necessitavam. 
Felizmente fui dos que se aventurou. 
E que melhor decisão tomei. Foi tão 
gratificante todo o esforço, todas as noites 

não dormidas, todas as dores de corpo 
de carregar toneladas de comida, de 
quilómetros percorridos, todos as vezes 
em que ouvia do outro lado do telefone 
“muito obrigado pelo vosso trabalho”. 

Confesso que por vezes foi duro não poder 
ajudar toda a gente, não ter nas nossas 
mãos soluções para dar naquele momento 
aquelas pessoas, mas no fim de contas, 
foram tantas pessoas que colocamos 
um sorriso na cara, tantas as pessoas 
que encaminhei para os locais de saúde 
corretos, que dei uma palavra de conforto e 
de tranquilidade nos seus isolamentos. 

Com este eletivo, e faço questão de o 
frisar, não fui eu que tive impacto na 
sociedade, fomos Nós. Nós as equipas que 
se criaram (todos os meus colegas dos 
vários projetos), nós que fomentamos o 
espírito de equipa e de entreajuda. Com 
tudo isto a acontecer criaram-se laços que 
perdurarão no tempo, ficarão imagens 
gravadas nas nossas memorias que nunca 
se desvanecerão. Com tudo isto, não tenho 
qualquer dúvida em dizer que me tornei 
numa melhor pessoa e que a decisão e a 
paixão pela medicina e ajuda ao próximo 
saíram imensamente reforçadas. 

Figura 1 e 2. Da percepção das dificuldades das populações sentidas na Linha SNS 24 para soluções no terreno.
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Fundado há 281 anos, o Royal London 
Hospital (RLH) é um dos maiores e mais 
antigos hospitais universitários do Reino 
Unido (UK). O hospital está localizado 
no bairro de Whitechapel, em Londres, 
e é parte do maior centro hospitalar do 
país, Barts Trust, totalizando um total 
de 16 mil funcionários. O RLH, agora 
parte do National Health Service (NHS), 
nunca perdeu o seu cariz filantrópico 
de um hospital público, focado em 
suportar e suprir as necessidades de uma 
população especialmente carenciada. 
Paralelamente ao que tem acontecido 
com a população de Whitechapel, o 
RLH tem passado por várias etapas de 
crescimento e remodelação e assume-se 
agora como o melhor centro de trauma 
e emergência de Londres, respondendo 
a cerca de mil urgências diárias e 1,3 
milhões de consultas e cirurgias eletivas 
por ano. É também sede do London's 
Air Ambulance, o principal serviço de 
emergência helitransportada de Londres. 

O centro de neurociências do RLH é 
um serviço integrativo, composto por 
uma equipa multidisciplinar que inclui 
fisioterapeutas, terapia ocupacional, 
terapia da fala, dietistas, assim como uma 
equipa dedicada de neurocirurgiões, 
neurologistas e enfermeiros. Com uma 
equipa de neurocirurgia o serviço não 

tem mãos a medir para dar resposta aos 
pedidos de ajuda que lhe chegam. 

O RLH serve não só a população de 
Whitechapel mas também suporta com 
algumas especialidades região este de 
Londres e é o principal centro de trauma 
da região metropolitana de Londres. 
os procedimentos eletivos espelhavam 
na sua maioria a população onde o 
hospital se integra, com uma minoria e 
caucasianos (~30%) é uma maioria de 
orientais e oriente médio (~51%). De igual 
modo, é classe socioeconómica tu estou 
antes era na sua grande maioria baixa 
muito baixa. Cirurgia de crânio assumia 
um carater essencialmente urgente ou 
emergente, frequentemente devido a 
trauma, hemorragias intracranianas ou 
por necessidade de recessão tumoral. 

Reflexão acerca de que modo o eletivo 
contribuiu para uma melhor  
formação médica  
É impossível descrever por palavras o 
conjunto de experiências e emoções 
vividas durante este eletivo. Desde 
o contato com a população de 
Whitechappel que mantém características 
etnodemográficas equivalentes às de 
país de baixa renda, com baixo nível de 
formação académica, numerosas famílias 
e alta percentagem de desemprego. Foi 
evidente o esforço dos profissionais de 
saúde, não só em providenciar cuidados 
médicos de excelência, mas também 
suportar uma população carenciada 

que muitas vezes assustada, ilegal e 
sem domínio do inglês, a sentirem-se 
apoiados e compreendidos não só no 
ambiente hospitalar como no recobro. 
Pequenos gestos como reconhecimento 
das preocupações do indivíduo no 
seu contexto social e religioso e um 
serviço de tradução permitem diminuir 
a distância entre o doente e a equipa 
médica, permitindo construir uma relação 
de confiança crucial para o tratamento. 

De um modo mais pragmático, o eletivo 
permitiu-me contactar um pouco mais a 
fundo com uma especialidade com a qual 
já tinha alguma afinidade, experienciando 
as suas rotinas e dificuldades. Durante 
estas 8 semanas tive a oportunidade 
de participar em mais de 30 cirurgias e 

perceber que, apesar das dificuldades a 
nível físico, pessoal e emocional, tudo 
compensa quando vemos um doente 
regressar a casa para uma vida normal. 

O impacto do eletivo na minha formação  
Quanto me propus a fazer o eletivo em 
neurocirurgia, fi-lo não só por pensar 
que gostava da especialidade e querer 
experienciá-la, mas também para 
experienciar um outro sistema de saúde, 
o NHS, tido como um dos melhores 
do mundo. O investimento em capital 
humano e uma organização focada 
na independência e reintegração do 
doente na sua vida, sem sobrecarregar a 
família ou cuidadores informais, deixou 
alguma curiosidade sobre gestão em 
saúde. É impressionante como pequenas 

O Eletivo foi desenvolvido de 07-06-21 a 31-07-21  
no Royal London Hospital
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diferenças nos serviços podem impactar 
a vida e prognóstico do doente. 

Quanto à especialidade, a perspetiva 
holística e o contato com a sua rotina 
em toda a sua amplitude, alegrias e 
dificuldades, desde consulta à cirurgia; 
a minúcia e potencial de crescimento da 
mesma acabaram por cimentar o meu 
interessa na mesma. 

O que mais gostei  
A escolha de fazer o eletivo na sua 
totalidade não só local permitiam 
ultrapassares a barreira do “aluno” e 
integrar-me na equipa construindo uma 
relação mais próxima com os médicos 
e tutores e gerando a confiança crucial 
em cirurgia. A jovialidade da equipa e 
proximidade criada levou a um ensino 
informal, de 1 para 1, com total à 
vontade para questionar e experimentar. 
Durante o estágio tive a oportunidade 
de observar algumas cirurgias mais raras 

como foi o caso da craniotomia acordada 
para recessão de tumor e, a excisão de 
um cavernoma gigante. Este último caso 
clínico foi o foco de um poster que foi 
aceite para o British Neurovascular Group 
Meeting 2021, e posterior publicação em 
revista da especialidade. 

Conclusão  
Apesar de a neurocirurgia assentar raízes 
em procedimentos tipo trepanação 
identificados desde neolítico, a 
especialidade médica só se estabelece 
nos fins do século IXX, quando a 
tecnologia e as condições se assepsia 
permitiram o desenvolvimento de novas 
técnicas cirúrgicas. Pela complexidade 
do sistema a tratar, a especialidade 
está intimamente ligada à linda da 
frente do desenvolvimento tecnológico 
e agora, mais do que nunca, é crucial 
juntar esforços e partilhar experiência 
e conhecimento. Nesse sentido, escolhi 
um ótimo local para conhecer o que de 
melhor se faz no mundo sem máscaras 
nem pruridos. A relação de proximidade 
que cedo se criou com os profissionais de 

saúde permitiu perceber as vantagens e 
desvantagens de trabalhar num grande 
centro. A nível institucional, a insistência 
na formação contínua dos profissionais, 
com exercícios tipo OSCE regulares, um 
ambiente laboral descontraído, com 
discussão diária de casos, e inclusão de 
membros da equipa de enfermagem 
e serviço social, permitem oferecer os 
melhores cuidados possíveis a cada 
doente. A relativa Independência dos 
profissionais e horizontalidade todo 
serviço no trato fez-se também sentir 
no meu estágio, tendo me sido dada 
liberdade de acompanhar todas as 
equipas e suas subespecialidades. 
Resta-me agradecer a toda a equipa do 
RLH e à direção do MIM por me terem 
proporcionado esta experiência.

Obrigado. 

Figura 1 e 2. O bom acolhimento em equipa revela-se fundamental.
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Sumário
OBJETIVOS: (1) Avaliar a amplitude do potencial sensitivo dos 
nervos mediano e cubital, na mão dominante e não dominante 
comparando-a entre destros e canhotos; (2) fazer uma 
comparação ao nível da assimetria de amplitude, entre os nervos 
mediano e cubital e (3) entre géneros.

MATERIAIS E MÉTODOS: Avaliaram-se 75 indivíduos, voluntários, 
assintomáticos, divididos em dois grupos – destros (45) e 
canhotos (30). Dentro destes, o rácio homens e mulheres foi de 
1:1,5; realizou-se ENG em ambos os membros. Foi utilizado o teste 
t para amostras emparelhadas e o programa informático SPSS.

RESULTADOS: Observou-se que a amplitude do potencial sensitivo 
do nervo mediano na mão não dominante é significativamente 
maior do que na mão dominante, tanto nos destros como 
nos canhotos. Contudo, no nervo cubital a amplitude é 
significativamente maior no membro não dominante apenas nos 
indivíduos destros. A diminuição da amplitude do potencial foi 
mais acentuada ao nível do nervo mediano e nas mulheres.

DISCUSSÃO: A amplitude do potencial sensitivo dos nervos 
mediano e cubital na mão não dominante é significativamente 
maior, provavelmente por efeitos de sobre-uso; as diferenças são 
mais significativas nos indivíduos destros, presumivelmente pelo 
facto de os canhotos terem que se adaptar a inúmeras atividades 
pensadas para destros, fazendo com que utilizem mais a mão 
não dominante do que estes. A diminuição mais acentuada da 
amplitude do potencial sensitivo do nervo mediano para todos os 
grupos em estudo, demonstra a maior prevalência da STC (vs SCG). 

CONCLUSÕES: Os resultados obtidos levam-nos a acreditar que 
a ENG não parece ser um bom preditor do aparecimento de 
sinais de STC nem de SCG, em indivíduos assintomáticos. Deve, 
assim, salientar-se a importância da história e exame objetivo no 
diagnóstico das neuropatias periféricas focais. Tendo em conta 
que alguns indivíduos com neuropatia possuem amplitude do 
potencial sensitivo normal, a avaliação isolada da amplitude 
do potencial de um nervo não possui grande sensibilidade 
diagnóstica, sobretudo nos casos mais precoces. 

Abstract
OBJECTIVES: (1) To analyse the sensory potential amplitude in the 
median and ulnar nerves between the dominant and non-dominant 
hand in a population of right handed and left handed individuals; 
(2) to compare the amplitude asymmetry of median and ulnar 
nerves and (3) between genders. 

MATERIALS AND METHODS: 75 voluntary and asymptomatic 
individuals were tested, divided into 2 groups – right handed (45) 
and left handed (30). The ratio between male and female was 1:1,5; 
ENG was performed in both arms. SPSS program and Paired T test 
was used.

RESULTS: The sensory potential amplitude of the median nerve in 
the non-dominant hand was significantly higher when compared to 
the dominant hand. This result was achieved in both groups (right 
handed and left handed). However, the amplitude of the ulnar nerve 
was significantly higher in the non-dominant hand only in the right 
handed group. The decrease of the potential amplitude was more 
marked on the median nerve and in women. 

DISCUSSION: The sensory potential amplitude of the median and 
ulnar nerves in the non-dominant hand was significantly higher, 
probably due to overuse; the differences were more significant in the 
right handed individuals, presumably due to the adaptation of the 
left handed individuals to everyday tasks thought for right handed 
individuals. This will eventually make the left handed individuals use 
the non-dominant hand more than right handed people. The more 
pronounced decrease in the amplitude of the sensory potential of 
the median nerve for all the groups in study, reveals the prevalence 
of the CTS (vs. GCS). 

CONCLUSION: The results show that the ENG does not seem to be 
a good predictor of the early stages of CTS or CGS, in asymptomatic 
individuals. Thus, the clinical history and the objective exam 
are extremely important in the diagnosis of the focal peripheral 
neuropathies. The fact that some individuals with neuropathy 
have normal sensory potential amplitude, shows the evaluation of 
this parameter by itself does not have high diagnostic sensitivity, 
especially in the early stages cases.

Palavras Chave:
Nervo mediano e cubital, destros e canhotos

Keywords: 
Median and ulnar nerves, right handed and left handed
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Introdução

 A Síndrome do Túnel Cárpico (STC) é a neuropatia focal 
periférica mais comum, sendo causada por uma compressão 
do nervo mediano ao nível do punho, figura 11; é caracterizada 
sobretudo por aumento da latência do potencial sensitivo 
do nervo mediano,2 podendo ser classificada segundo a sua 
severidade em STC incipiente, leve, moderado, severo, muito 
severo e extremamente severo.3 Esta alteração leva ao bloqueio 
da condução, originando dor, parestesias, atrofia e, por vezes, 
fasciculações.4 A sua incidência é maior a partir dos 50 anos e os 
seus principais fatores de risco são a obesidade e o sobre-uso, 
apesar de haver evidências de uma forte predisposição genética. 
Em 55 a 65% dos casos a lesão é bilateral e inicia-se normalmente 
na mão dominante.5,6 A Síndrome do Canal de Guyon (SCG) diz 
respeito a uma neuropatia compressiva do nervo cubital, também 
ao nível do punho, figura 1. As principais causas de compressão  
deste nervo são congénitas (anomalias musculares, ossículos 
acessórios), traumáticas, inflamatórias, vasculares (trombose da 
artéria cubital) e degenerativas (osteoartrite).7

O principal meio complementar de diagnóstico destas 
neuropatias é a eletroneurografia (ENG)8, demonstrando aumento 
da latência e redução da velocidade de condução (VC), bem como 
diminuição da amplitude do potencial, sobretudo sensitivo, onde 
decorre desmielinização focal (nodal) ou segmentar (internodal), 
que representam a base fisiopatológica das neuropatias 
compressivas.9 Nos axónios desmielinizados verifica-se bloqueio 
do impulso nervoso, diminuição da VC e aumento na dispersão 
temporal (a maioria dos STC). No caso de degeneração/lesão 
axonal (como nos STC severos) verifica-se perda dos elementos 
condutivos com consequente redução da amplitude do potencial 
de ação; contudo, os axónios íntegros têm condução normal.10 
Se houver apenas bloqueio da condução nervosa a resposta é 
normal se o estímulo for abaixo da lesão e encontra-se diminuída 
se o estímulo for acima da lesão.11 O diagnóstico é feito por 
comparação da sua função ao nível do punho com outra região 

(normalmente o membro contralateral) ou por comparação com 
outro nervo; há fatores que podem levar a falsos positivos como a 
idade, género, obesidade, diâmetro do dedo, patologia sistémica 
associada e temperatura.4 Esta metodologia parte do princípio 
que os valores neurográficos em cada indivíduo serão mais ou 
menos simétricos. No entanto, de acordo com estudos efetuados 
em indivíduos saudáveis, a amplitude do potencial sensitivo ao 
nível do punho, em indivíduos destros, é significativamente maior 
na mão esquerda.12 Esta assimetria é considerada fisiológica, 
admitindo-se uma maior densidade de inervação sensitiva na 
mão esquerda em indivíduos destros.13,14 Dado que apenas 8-15% 
da população mundial é canhota, a organização do espaço e 
objetos do dia-a-dia está predominantemente orientada para 
os destros; assim, os canhotos desenvolveram, desde cedo, as 
suas capacidades de adaptação e de utilização da mão direita 
apresentando, provavelmente, maior habilidade com o uso da 
mão direita do que os destros com o uso da mão esquerda.15,16,17 
Desta forma, talvez a assimetria fisiológica verificada nos 
indivíduos destros não se verifique nos canhotos.

A ENG utiliza, preferencialmente, elétrodos de superfície para 
recolha do sinal e estimulação nervosa com estímulo elétrico, 
estudando diretamente a função nervosa. 

Assim, pretendeu-se avaliar, ao nível da população de destros e 
canhotos, a amplitude do potencial sensitivo em ambas as mãos, 
procurando uma possível assimetria na amplitude do potencial 
do nervo mediano e cubital, uma vez que essa assimetria foi já 
sugerida em estudos anteriores. Também se tentou fazer uma 
comparação percentual, ao nível da assimetria de amplitude 
quanto ao género, e comparar os dois nervos estudados (mediano 
e cubital) procurando saber se a diminuição da amplitude é mais 
acentuada na mão dominante, nas mulheres relativamente aos 
homens, e no nervo mediano em relação ao cubital.    

Ana Lucia Gomes et al
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Figura 1. Imagem da compressão do nervo mediano a nível do túnel carpico pelo ligamento transversal do carpo, verificando-se na imagem ao lado, a partir de Silva JG et al. Mobilização 
do osso pisiforme no tratamento da neuropraxia do nervo ulnar no canal de Guyon: relato de caso. Fisioterapia e Pesquisa, 2009; 4 (16):363-7

Figura 2. Representação do estudo da condução senitiva do nervo mediano e cubital 
com registos ao nível do segundo e quinto dedos e estimulação ao nível do punho.

Quadro I - Percentagem de diminuição da amplitude do potencial sensitivo, da mão dominante relativamente à não dominante, nos nervos mediano e cubital, nos três grupos de 
indivíduos, em estudo.

Quadro II -  Percentagem de diminuição da amplitude do potencial sensitivo, da mão dominante relativamente à não dominante, nos homens e nas mulheres. 

Avaliação da Amplitude do Potencial Sensitivo do Nervo Mediano e Cubital - Comparação entre destros e canhotos

Compressão

Nervo mediano

Ligamento 
transverso 
do carpo

28



Material e Metódos

Obteve-se uma amostra de 75 indivíduos, voluntários e 
assintomáticos, com idades compreendidas entre os 17 e 53 anos; 
divididos em dois grupos – destros (n=45) e canhotos (n=30); 
1,5 mulheres para um homem. Critérios de exclusão: história 
duvidosa de lesões ao nível do punho ou cotovelo, doenças 
do sistema nervoso central (SNC), diabetes mellitus (DM), uso 
excessivo de álcool (atual ou anterior), queixas de dor crónica ou 
parestesias dos membros. Todos os voluntários se dirigiram ao 
Serviço de Neurofisiologia de um hospital central para realizarem 
os testes. Foi pedida autorização à Comissão de Ética hospitalar 
e, posteriormente, todos os participantes assinaram o respetivo 
consentimento informado, sendo previamente esclarecidos acerca 
dos objetivos e procedimentos do estudo. A confidencialidade e 
o anonimato foram garantidos durante toda a investigação. As 
ENG foram realizadas num electromiógrafo da marca Keypoint, 
da Dantec. Foram utilizados elétrodos em anel e um termómetro 
digital para avaliação da temperatura da pele. A pele foi lavada 
com álcool.  

Utilizou-se uma distância interelétrodos standard de 2.5 cm. 
Obteve-se o potencial sensitivo do nervo mediano e cubital, 
figura 2, na mão dominante e não dominante. 

A lateralidade foi definida pela preferência manual ou diferença 
na performance de uma e de outra mão. A obtenção do potencial 
sensitivo do nervo mediano registou-se no segundo dedo, com 
uma distância de 12 cm do ponto de estimulação (ao nível do 
punho, entre os tendões dos músculos palmaris longus e flexor 
carpi radialis) ao ponto de registo.18,19 O potencial sensitivo do 
nervo cubital, foi registado no quinto dedo, com uma distância 

de 10 cm do ponto de estimulação ao ponto de registo. A 
temperatura das mãos foi mantida acima dos 32ºC, sendo igual 
em ambas as mãos. Colocou-se um elétrodo terra no dorso da 
mão. Foi medida a amplitude do potencial sensitivo recorrendo 
a uma intensidade supra-máxima (para estimular todas as fibras, 
mas ao mesmo tempo evitar artefactos e diminuir o desconforto 
sentido pelo paciente) de estimulação antidrómica (distal, 
contrária ao percurso fisiológico).20

O programa informático utilizado no tratamento estatístico 
dos dados foi o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 
mais concretamente, o teste paramétrico - Teste t (de student) 
para amostras emparelhadas. Este foi aplicado em três grupos 
diferentes – um primeiro que incluía o total dos indivíduos, com 
análise ao nível do nervo mediano e cubital, separadamente, na 
mão dominante e não dominante. Os outros dois grupos eram 
formados, um por indivíduos destros, e outro por canhotos. 
Foi usado o teste t para amostras emparelhadas, com α=0.05. 
Cada um dos três grupos recebeu uma análise em separado 

relativamente ao estudo dos dois nervos estudados, de forma a 
poder verificar se existiam diferenças significativas na amplitude 
do potencial da mão não dominante relativamente à mão 
dominante. Quando as diferenças foram significativas, analisou-se 
em qual das mãos (dominante ou não dominante) a amplitude 
era menor, verificando-se também se essa diminuição era maior 
no grupo de destros ou canhotos. Quando existia diminuição 
da amplitude na mão dominante, analisou-se se essa diferença 
era maior no nervo mediano ou no nervo cubital. Foi ainda 
comparada a percentagem de diminuição da amplitude do 
potencial sensitivo, em ambos os nervos em estudo, nos homens 
e nas mulheres, procurando avaliar uma possível diferença 
relativamente à percentagem de assimetria de inervação.

Resultados

No grupo total dos 75 indivíduos, considerando α=0.05, 
verificaram-se diferenças significativas entre a amplitude do 
potencial sensitivo do nervo mediano e cubital na mão não-
dominante relativamente à mão dominante. Ao analisarmos 
separadamente o grupo dos indivíduos destros (n=45), 
verificou-se que a amplitude do potencial sensitivo quer do nervo 
mediano (diferença das médias foi de 11.60 μV) quer do cubital 
(diferença das médias de 6.82 μV) é maior na mão não dominante. 
No grupo dos canhotos (n=30), observou-se que a amplitude 
do potencial sensitivo do nervo mediano também é maior na 
mão não dominante (diferença das médias foi de 6.00 μV); 
contrariamente, em relação ao nervo cubital, as diferenças não 
foram estatisticamente significativas (diferença das médias foi 
de 2.37 μV). 

Convertendo a média de diminuição de amplitude em 
percentagem, construiu-se uma tabela com a percentagem de 
diminuição de amplitude da mão dominante, relativamente à 
mão não dominante, nos três grupos de indivíduos, em relação a 
cada um dos nervos em estudo (mediano e cubital). Constatou-se, 
assim, que a diminuição da amplitude do potencial sensitivo, era 
mais acentuada ao nível do nervo mediano, para todos os grupos 
em estudo (Quadro I). 

Foi ainda comparada a diminuição de amplitude do potencial 
sensitivo de ambos os nervos da mão dominante relativamente à 
mão não dominante em homens e mulheres. Essa diminuição foi 
mais evidente nas mulheres (Quadro II). 
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Discussão

Neste estudo a lateralidade foi definida como a preferência manual 
ou diferença na performance de uma e outra mão, dado que existe 
uma correlação positiva importante entre a preferência manual e o 
nível de performance motora, sobretudo nos adultos jovens.21

As diferenças encontradas nos três grupos sugerem que o 
potencial sensitivo do nervo mediano é significativamente 
diferente na mão dominante, relativamente à mão não 
dominante, sendo maior na última, sugerindo maior perda 
de fibras mielinizadas na mão dominante.12 Esta diferença 
de valores pode dever-se a alguns fatores: um deles poderá 
ser a existência de um STC incipiente, que afeta grande parte 
da população, sendo mais frequente nas mulheres, e que 
se relaciona, entre outros fatores, com o uso repetitivo da 
articulação do punho (muito provavelmente pelo tipo de 
trabalho mais frequentemente exercido por mulheres). Assim, a 
mão dominante é, preferencialmente, a mais lesada, sobretudo 
em idades mais avançadas (efeito cumulativo do sobre-uso).22 
O nervo mediano passa por baixo do túnel cárpico e, como 
tal, ao ser comprimido, traduz-se, numa fase inicial, por uma 
diminuição da amplitude do potencial sensitivo deste nervo, 
ainda dentro dos valores considerados normais. Assim se explica 
que a diminuição da amplitude seja mais evidente, em termos 
percentuais, na mão dominante em relação à não dominante, 
e seja também mais evidente nas mulheres relativamente 
aos homens. Num estudo realizado por Zambelis, Tsivgoulis, 
Karandreas (2009)6, verificou-se que a STC à esquerda ocorre 
mais frequentemente nos canhotos e à direita nos destros, com 
maior correlação no grupo dos canhotos. Estes resultados podem 

indicar tanto uma maior vulnerabilidade da mão esquerda (maior 
quantidade de motoneurónios do lado direito da medula espinal 
e, consequentemente, maior enervação motora do membro 
superior direito, indicando menor quantidade de fibras para o 
membro superior esquerdo)23 como uma maior prevalência de 
sujeitos ambidestros nos destros. Contudo, num estudo realizado 
por Werner e Franzblau (1996)20, a prevalência de sujeitos 
ambidestros foi marcadamente mais significativa nos canhotos 
expondo, consequentemente, ambas as mãos a um nível idêntico 
de trauma. De qualquer forma, todos os estudos apontam para 
um maior défice do potencial do membro dominante, em relação 
ao não dominante.

As diferenças encontradas na comparação de ambos os nervos 
podem também ser explicadas pela maior prevalência de STC 
em relação à SCG;9 o que poderia também explicar o facto de 
não haver diferença significativa entre a amplitude do potencial 
sensitivo do nervo cubital, em ambas as mãos, nos indivíduos 
canhotos. Este facto foi já referido em estudos anteriores.24 Tendo 
em conta que alguns indivíduos com neuropatia, com sintomas 
menores e intermitentes, possuem uma condução sensitiva e 
amplitude do potencial sensitivo normal e, sabendo à partida 
que a amplitude do potencial sensitivo do nervo mediano é 
maior que a do nervo cubital (numa relação superior a um, nos 
indivíduos sem patologia* e ligeiramente inferior nos indivíduos 
com neuropatia†), a avaliação isolada da amplitude do potencial 
de ação de um nervo não possui grande sensibilidade diagnóstica, 
sobretudo nos casos mais precoces, onde a condução pode ainda 
ser normal. Desta forma, preconiza-se a avaliação da relação entre 
os dois nervos (sobretudo mediano/cubital), sendo o método 
mais sensível e específico.24,25 Com, aproximadamente, a mesma 
sensibilidade e especificidade encontra-se a avaliação comparativa 
entre a condução sensorial no segmento punho-palma com o 
segmento antebraço ou dedo.26 Também se crê que o nervo 
mediano seja mais sensível à anóxia, o que poderá explicar a 
diminuição da diferença no potencial dos dois nervos.12 

Quanto à diminuição da amplitude na mão dominante ser 
maior no grupo dos destros, poder-se-á lançar uma explicação 
especulativa. Desde há séculos que os canhotos sofrem de 
censura social.16 Apesar de a sociedade ter evoluído positivamente 
em relação ao canhoto, vivemos ainda num mundo feito para a 
maioria, tendo os canhotos que se adaptar a inúmeras atividades 
pensadas para destros. Daí a especulação de que os canhotos 
utilizem mais a mão não dominante do que os destros, mantendo 
uma relação de utilização manual mais equilibrada. Segundo 
Werner e Franzblau (1996)20, nos destros verifica-se pouco uso 
da mão não dominante e maior diâmetro do dedo da mão 
dominante (com grandes alterações na quantidade de força) e nos 
canhotos verifica-se o contrário, com diâmetro idêntico entre os 
dedos de ambas as mãos (sem grandes alterações na quantidade 
de força). Estes resultados foram também encontrados por Taylor 
e Gjevre (2010).27

Neste estudo, as principais fontes de erro foram a idade‡ (produz 
alterações mais significativas no nervo mediano, sobretudo 
diminuição da amplitude do potencial sensitivo)28 e a profissão, 
uma vez que podem influenciar os resultados, nomeadamente ao 
nível do uso e consequente desgaste da articulação do punho, 
sem que sejam passíveis de controlo. 

Avaliação da Amplitude do Potencial Sensitivo do Nervo Mediano e Cubital - Comparação entre destros e canhotos
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*. Devido ao maior diâmetro do 2º dedo, relativamente ao 5º, e à sua maior importância 
funcional (provavelmente mais fibras sensitivas).

†.  Nos indivíduos com STC, por diminuição da amplitude do potencial de ação 
sensitivo do nervo mediano, com aumento da latência (resultados melhores na mão 
não dominante e menos afetada).  

‡.  A partir dos 50 anos verifica-se uma “equalização” da lateralidade. Ocorre diminuição 
do processamento cognitivo central; observa-se um aumento da excitabilidade cortical 
do hemisfério contralateral e um sulco central do mesmo hemisfério mais profundo. 
Verifica-se um aumento da ativação cortical (bilateral das áreas somatossensoriais), 
da área pré-motora contralateral e do cerebelo ipsilateral, indicando o recrutamento 
adicional de outras áreas cerebrais como processo compensatório de reorganização 
e redistribuição funcional, que demonstra um aumento da necessidade de controlo 
cognitivo para realizar tarefas motoras simples. Estas evidências podem refletir uma 
possível plasticidade neural a longo prazo, que depende, sobretudo, da função/uso.29

Conclusões

Na realização deste estudo chegamos às seguintes conclusões: (1) 
a amplitude do potencial dos nervos mediano e cubital é maior na 
mão não dominante em relação à mão dominante, de uma forma 
global; (2) nos indivíduos destros a amplitude do potencial dos 
nervos mediano e cubital é maior na mão não dominante; (3) nos 
indivíduos canhotos a amplitude do potencial do nervo mediano 
na mão não dominante é maior do que a amplitude do potencial 
na mão dominante, mas o mesmo não acontece na amplitude 
do potencial do nervo cubital; (4) a diminuição da amplitude do 
potencial é mais acentuada no nervo mediano do que no cubital, 
para todos os grupos em estudo e (5) a diminuição de amplitude 
do potencial de ambos os nervos estudados é maior nas mulheres 
do que nos homens.

Importa sublinhar o aspeto mais relevante deste estudo – é 
verdadeiramente significativa a diferença de amplitude do 
potencial sensitivo dos nervos mediano e cubital em ambas as 
mãos, sendo maior o potencial na mão menos usada, ou seja, 
não dominante, talvez devido a uma lesão de fibras nervosas, 
ao longo da vida, na mão dominante, pelo seu maior uso. 
Essa lesão de fibras será, assim, responsável pela diminuição, 
ainda que não patológica, da amplitude do potencial sensitivo 
fundamentalmente do nervo mediano. A nível da aplicação 
prática será fundamental perceber que é frequente uma diferença 
de amplitudes no estudo do potencial sensitivo dos nervos 
mediano e cubital, uma vez que esta parece ser maior na mão não 
dominante, sem ter tradução patológica. 

Segundo alguns investigadores,27,30 a ENG não parece ser um 
bom preditor do aparecimento de sintomas do STC nem do SCG, 

em indivíduos assintomáticos; contudo, esta avaliação pode 
dar-nos uma ideia sugestiva do que poderá acontecer e não 
do que necessariamente irá acontecer. Deve salientar-se que o 
diagnóstico das neuropatias periféricas focais é clínico, sendo os 
exames apenas complementares do diagnóstico.

Ana Lucia Gomes et al
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Caso Clínico 
 
Descreve-se o caso de uma mulher de 94 anos, previamente 
acamada, institucionalizada, com antecedentes pessoais de 
doença renal crónica e demência, que deu entrada no Serviço 
de Urgência por um quadro de prostração desde há dois dias. 
Á entrada cumpria critérios de sépsis, tendo sido algaliada 
para colheita de amostras de urina e contabilização da diurese. 
Verificou-se a saída de uma urina de coloração avermelhada 
no cateter urinário tornando-se roxa á medida que entrava em 
contacto com o saco coletor (figura 1). Não foram realizadas 
culturas microbiológicas, uma vez que a doente faleceu alguns 
minutos após a admissão, não sendo possível o isolamento dos 
agentes presentes na urina.

Comentário

A síndrome da urina roxa é considerado uma entidade benigna, 
no entanto queremos reforçar a importância da avaliação 
das características macroscópicas da urina, que nos podem 
dar informações importantes nomeadamente a presença de 
processo infecioso em curso.

Introdução 
 
A síndrome da urina roxa (Purble Urine Bag Syndrome - PUBS) é 
uma entidade clínica rara, que se caracteriza por uma coloração 
roxa da urina, muitas vezes como sinal inicial de presença 
de infeção do trato urinário. Os fatores que predispõem ao 
seu aparecimento são o género feminino, idade avançada, 
institucionalização, demência, algaliação crónica e doença renal 
crónica1,3. A patofisiologia2 está relacionada com o metabolismo 
do triptofano, por bactérias que degradam sulfato de indoxil, 
um metabolito do triptofano, em indigo (composto azul) e 
indorrubina (composto vermelho), que em meio alcalino dão 
a cor roxa à urina. As batérias mais frequentemente isoladas 
são a Escherichia coli1, no entanto alguns casos documentados 
descrevem a presença de Pseudomonas aeruginosa, Proteus 
mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Providencia stuartii e 

Morganella morganii4.
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Figura 1. Esta cor de um roxo vivo da urina resulta como verificamos na fisiopatologia que leva ao seu aparecimento ao metabolismo do triptofano, por bactérias que degradam sulfato 
de indoxil, um metabolito do triptofano, em indigo, que corresponde ao composto azul e indorrubina, composto vermelho, que em meio alcalino dão origem a esta cor roxa.
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Raramente descrito na literatura médica, fígado ectópico é um 
achado anatómico decorrente de erros no desenvolvimento 
embriológico hepático. Toma esta designação por se tratar de 
tecido hepático, não conectado anatomicamente ao fígado. A 
incidência situa-se entre os 0.24% a 0.47% e é normalmente 
diagnosticado durante procedimentos laparoscópicos ou 
laparotomias por patologia não relacionada ou, durante a 
realização de autópsias1. Este achado é normalmente observado 
em locais diversos tais como vesícula biliar (mais comum), 
ligamento gastrohepático, esófago, glândulas suprarrenais ou 
mesmo ainda no tórax. Apesar de normalmente assintomáticos, 
pacientes com este achado, possuem risco aumentado de 
torsão, hemoperitoneu entre outros, havendo ainda potencial 
maligno como carcinoma hepatocelular2,3. Desta forma, é 
recomendável a sua excisão quando encontrado por forma a 
evitar transformação maligna ou complicações futuras.

IMAGENS EM MEDICINA
IMAGES IN MEDICINE
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O presente caso foi a primeira ocorrência desta patologia 
observada pelo cirurgião, que na sua experiência em 
cirurgia laparoscópica abdominal decorre num total de 278 
procedimentos prévios.

Tratava-se de doente do sexo feminino, 70 anos de idade, 
submetida a laparoscopia no contexto de estadiamento de 
carcinoma gástrico, durante a qual foi possível observar a 
presença de tecido hepático ectópico adjacente á parede da 
vesicula biliar com tamanho de aproximadamente 40 mm de 
maior eixo, não se encontrando outros focos na observação da 
restante cavidade abdominal. Este elemento será para integrar o 
planeamento cirúrgico da cirurgia do procedimento a executar 
pela patologia gástrica.
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Mulher, 81 anos, admitida no SU por febre, dor abdominal, 
diarreia e vómitos no último mês. O exame físico mostrou 
um tumor pélvico fixo e ausência de ascite. Analiticamente, 
leucocitose (15.8x109/L) e PCR elevada (88.0mg/L). A TC 
mostrou uma massa infiltrativa do útero e do cólon sigmóide, 
de 120x80mm, conteúdo gasoso e líquido. A colonoscopia 
confirmou a presença de uma lesão ulcerada de 6cm no cólon 
sigmóide cuja biópsia revelou carcinoma indiferenciado.

A doente foi estabilizada com antibióticos e fluidoterapia. 
Após uma semana, foi submetida a laparotomia exploradora 
que expôs um tumor infiltrativo invadindo o útero, anexos e 
cólon sigmóide. Foi realizada uma recessão pélvica em bloco – 
histerectomia, salpingo-ooforectomia bilateral e sigmoidectomia 
(cirurgia de Hartmann), conseguindo-se recessão completa 
(R0). O estudo histopatológico revelou tumor seroso do ovário 
de alto grau; FIGO_IIB1. A equipa multidisciplinar optou por 
vigilância clínica devido ao performance status (ECOG2 3). Sem 
recidiva ao 1ºano de follow-up.

A fístula colo-ovárica constitui uma apresentação desafiante 
do tumor do ovário primário3. A recessão pélvica em bloco 
pode ser um tratamento cirúrgico eficaz mas devido à sua 
elevada morbilidade, qualquer gesto cirúrgico deve ser 
precedido de um cuidadoso planeamento4. São raros os casos 
semelhantes publicados5.
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An 81-years old woman admitted to the emergency department 
with fever, abdominal pain, diarrhea and vomiting, throughout last 
month. The physical examination showed a fixed pelvic tumor and 
no ascitis. Blood tests with leukocytosis (15.8x109/L) and elevated 
CRP (88.0mg/L). The CT showed a gas and liquid containing-mass 
measuring 120x80mm, infiltrating uterus and sigmoid colon. The 
colonoscopy confirmed a 6cm ulcerated lesion of sigmoid colon, 
the biopsy confirmed an undistinguished carcinoma.

The patient was stabilized with antibiotics and intravenous fluids. 
After a week, she underwent an exploratory laparotomy exposing 
an infiltrating tumor involving uterus, adnexa and colon sigmoid; 
an en bloc resection was performed - total histerectomy, bilateral 
salpingo-oophorectomy and sigmoidectomy (Hartmann surgery). 
Complete resection was achieved (R0). The histopathological study 
revealed a high-grade serous ovarian tumor; FIGO_stage_IIB1. 
The multidisciplinary team decided to keep the patient under 
surveillance due to her performance status (ECOG2 3). No 
recurrence after 1 year of follow up.

A colon-ovarian fistula is a challenging presentation of a primary 
ovarian tumor3. En bloc pelvic resection may be an effective 
surgical treatment but due to high morbidity, careful planning is 
of paramount importance before any surgical gesture4. Worldwide 
have been described just a few similar cases5.
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"Na oportunidade de ver de perto um cirurgião colorrectal de fama mundial (Dr. Joep Knol, 
Belgica) fiquei a "anotar" a cirurgia enquanto a minha equipa o ajudava. Escrevi tão rápido 

quanto possível, tentando não perder nenhum pormenor. No dia seguinte, após rever e corrigir 
os meus apontamentos, as imagens da cirurgia quase lutavam por sair e ficar no papel." JR
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O desenho anatómico e escolar na medicina contemporânea (II)

“A mente tem muitas vezes a necessidade de projectar em conteúdo visual o que é de difícil 
entendimento, quer objectivo quer abstracto. Enquanto aluna de medicina a minha obrigação 

é tornar claro e objectivo o que outrora fora imperceptível e desnutrido de significado, mas 
que se torna - impreterivelmente neste momento - necessário saber e dominar.” JDT
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“Surge neste sentido o desenho como uma tentativa de dar vida ao que se lê e sentido ao que 
se quer saber. Nada mais satisfatório do que aliar uma arte a outra: a arte de desenhar o 

que a nossa mente projecta e a arte de aprender o que o entendimento desconhece, mas quer 
dominar. Assim nasceram estes desenhos.” JDT
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“Desenho procurando transmitir para o papel as formas naturais e as pós cirúrgicas das 
mamas. Vejo e transmito pela mão, o olhar de cirurgião. Procuro ver a simetria e assimetria 

e características que as tornam únicas.” GV

O desenho anatómico e escolar na medicina contemporânea (II)
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Na oportunidade de ver de perto um cirurgião colorrectal de fama mundial (Dr. Joep Knol, Belgica) no 
nosso Bloco Operatório, fiquei a “anotar” a cirurgia enquanto a minha equipa o ajudava. Escrevi tão 
rápido quanto possível, tentando não perder nenhum pormenor.  No dia seguinte, após rever e corrigir 
os meus apontamentos, as imagens da cirurgia quase lutavam por sair e ficarem no papel.
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““No desenho dá-se uma transformação de uma realidade, retirando a dureza do acto e 
vejo algo mais profundo. Consigo encontrar nestes momentos de desenho, no silêncio que se 

gera, a necessária calma para a continuação do trabalho.” GV
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A visita médica e a prática da medicina  
– a propósito de um quadro de Jiménez Aranda
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HISTÓRIA DA MEDICINA  
HISTORY OF MEDICINE

Resumo

A partir de uma pintura de grandes dimensões presente no 
Museu do Prado, do século XIX, onde se representa a visita 
médica, os autores fazem uma revisitação do tema. A partir 
da pintura de Jiménez Aranda “Uma sala del hospital durante 
a visita del médico em jefe”, onde se verificam muitos dos 
elementos que hoje, século XXI, se mantêm na visita médica, 
esta prática é enquadrada no seu contexto histórico. O presente 
estado de pandemia de SARS-CoV-2 que alterou muitas das 
práticas hospitalares também se repercutiu nesta prática. Os 
autores ao analisarem a presente mudança antecipam eventuais 
alterações desta prática centenária, na retoma pós este presente 
cenário de pandemia.

Palavras Chave:
Visita Médica; história da medicina; pandemia SARS-CoV-2

Keywords: 
Physician’s Round; history of medicine; SARS-CoV-2 pandemic

Abstract

Based on a large 19th century painting located in the Prado 
Museum, the authors revisit the theme of the medical visit. Based 
on the painting by Jimenez Aranda “A Hospital Ward during the 
Chief Physician’s Round”, whereby many of the elements in a 
contemporary medical visit can be seen, this practice is framed 
in its historical context. The current state of the SARS-Cov-2 
pandemic, which has changed many hospital practices, has 
also had an impact on this deeply historical and culturally 
rich practice. The authors anticipate possible changes to this 
century-old practice, once the pandemic has been overcome and 
the practice is returned. 
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Na prática hospitalar, desde épocas que vêm da Idade Média, 
a visita médica aos doentes internados tornou-se num dos 
elementos mais importantes da prática clínica. Em Portugal em 
1504, poderemos ler no regulamento geral do, então  
recém-construído, Hospital de Todos os Santos, que cabia ao 
médico realizar a visita médica aos doentes internados duas 
vezes por dia1. 

Com a progressão dos tempos a visita médica foi-se 
estruturando enquanto espaço pedagógico intrínseco tanto ao 
ensino e aprendizagem médica, bem como ao desempenho 
clínico quotidiano. 

Uma notável pintura de Jiménez Aranda presente no Museu do 
Prado “Uma sala do hospital durante a visita do médico chefe”, 
de 1889, mostra uma cena de evidente atractivo naturalista, sem 
rasto da épica normalmente presente nos grandes formatos, 
onde a contemplação de processos quotidianos, incluindo os 
científicos, interessava particularmente aos pintores naturalistas, 
que viam na sua representação o culminar dos seus propósitos 
estéticos2. Nesta pintura de grande formato, com 290 x 445 cm, 

47

Figura 1. Uma sala do hospital durante a visita do médico chefe, quadro 1889. Óleo sobre tele, 290 x 445 cm de Luís Jiménez Aranda, (1845 – 1928) pintor espanhol que se destaca 
pelo seu contributo a pintura de realismo social, género que alcança o seu ponto culminante com a Exposição Universal de Paris de 1889 onde esta obra intitulada “Una sala del 
hospital durante la visita del médico en jefe” obteve a primeira medalha, numa altura em que por esta via se manifestava o interesse do poder público, em oposição ao religioso, pela 
saúde das populações2.

Figure 1. A Hospital Ward during the Chief Physician’s Round 1889, oil on canvas, 290 x 445 cm by Luís Jiménez Aranda, (1845 – 1928). The spanish painter stands out for his contribution 
to social realism painting, a genre which reached its culmination with the Universal Exhibition of Paris in 1889, where this work titled “Una room del hospital during la visita del medic en 
jefe” won its first medal, at a time when public interest for national health was on the rise, as opposed to the prevailing contemporary religious views on the topic2.

In hospital practice since the Middle Ages, medical rounds to pa-
tients have become one of the most important elements of clinical 
practice. In Portugal in 1504, in the general regulations of the 
Hospital recently built Todos-os-Santos it was up to the physician 
to visit inpatients twice a day for treatment1.

With time, the medical round became progressively more peda-
gogically structured for both medical teaching and learning, 
as well as for performance on a daily clinical basis. A notable 
painting by Jiménez Aranda in the Museu do Prado, "A hospital 
room during the visit of the chief physician" from 1889, shows a 
scene of evident naturalist appeal, without the epic aspect nor-
mally present in large picture formats, evidencing the contempla-
tion of everyday life, including a scientific view, which particularly 
interested naturalist painters. In this painting, as others of the 
period, the representation was the culmination of their aesthetic 
purposes2. In this large format painting, 290 x 445 cm, we are 
taken back to the 19th century, though a series of elements that 
have followed through to the present.



Figura 2. Capa do livro Regimento do Hospital de Todos os Santos e sua introdução, publicado em 1946, que reproduz o documento de D. Manuel I, publicado em 1504 na sequência 
da sua inauguração, três anos antes, deste Hospital que era visto como um dos mais preminente de então na europa.

Figure 2. Cover of the book “Regiment of the Hospital de Todos os Santos” and its introduction, which reproduces the document by King Manuel I, published in 1504, of this Hospital that 
was seen as one of the most prominent in Europe at the time.
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que nos remete para o século XIX,  são reconhecíveis uma série 
de elementos que chegaram até ao presente. 

Podemos mesmo imaginar que são as 8h30 horas, chegou a 
hora da visita médica e com pontualidade militar rotineira, 
ritualista, lá estamos para iniciar a nossa jornada de trabalho. 
Tal como o quadro bem assinala, há participantes na visita que 
chegam depois de esta se iniciar e vão integrá-la já com algumas 
camas passadas, bem como aquele que assiste a tudo sem 
tirar as mãos dos bolsos. Há outros elementos dos assistentes 
que tomam os apontamentos necessários para os registos na 
“papeleta” que não está aos pés da cama, como antes do seu 
desaparecimento físico, por via do actual registo informático, 
mas sim ao lado da cabeceira. Na explanação da semiologia 
– então com outro ritmo - e sem estetoscópio, verificamos na 
pintura que o mestre afere o estado do doente, sendo que 
presentemente na visita utiliza a sua experiência no inquirimento 
“socrático” ao clínico responsável pelo doente. 

Ao longo do tempo na prática hospitalar, como Garnel3 assinala, 
nas várias enfermarias, os doentes individualizados estariam 
deitados cada um na sua cama; os leitos, alinhados, dispunham-se 
com as cabeceiras encostadas à parede, criando um largo 
corredor central que permitia a fácil circulação de médicos, 
enfermeiros e terapeutas; as horas da limpeza, tratamento e 
refeições estavam regimentadas, assim como os horários de 
visitas. Neste espaço disciplinado, ocorria a visita médica. Nesta 
visita o que estava em jogo era o passeio socrático; quer isto dizer 
que o mestre, seguido dos seus discípulos, e por um processo 
dialéctico de perguntas e respostas – mais eruditamente, pela 
maiêutica – procurava que cada aluno interrogado trouxesse à luz 
a verdade (clínica e terapêutica) da doença e do doente. Como 
se deduz das páginas memorialistas de então, o modo como os 
alunos se dispunham estava, igualmente, hierarquizado: mais 
próximos, os que terminariam o curso em breve, mais atrás, os 
mais novos e mais ignorantes. 

Com os sucessivos planos de estudos de medicina, do século 
XIX e primeira metade do século XX, os alunos só entravam 
em contacto com os doentes internados nas enfermarias 
hospitalares a partir do seu 3.º ano, ao iniciarem a frequência 
das cadeiras clínicas, médicas e cirúrgicas. Entre nós, bem mais 
recentemente e com o curso com duração de 6 anos, quem 
iniciou o curso nas últimas três décadas do seculo XX, , só no 
quarto ano do curso tinha lugar essa prática de contacto com o 
doente internado. 

Neste início do século XXI a visita médica hospitalar mantém 
uma importância fundamental. Permite ter um serviço 
permanente “arrumado” com a importância que o internamento 
curto entretanto ganhou e os actos pedagógicos, motivo de 
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We can imagine it's 8:30 am, time for the routine medical rounds, 
with its ritualistic military punctuality, where we begin our work 
shift. The painting clearly shows, participants arriving late and 
integrating themselves as the visit progresses, as well as those 
who watch everything without removing their hands from their 
pockets. Others assist taking the necessary notes to register in the 
patient file that is not at the foot of the bed, as it used to be before 
the current electronic register, but next to the headboard. In the 
act of semiology – contemporary of the time - the clinical master 
(without the stethoscope) evaluates the patient's present condition, 
and uses his experience though a “Socratic” format to inquiry the 
clinician who is responsible for the patient.

Over time in hospital practice, as indicated by Garnel3, in the various 
wards, the patients would lie each in his own bed; the beds, aligned, 
were arranged with the headboards against the wall, creating a 
wide central corridor that allowed the easy circulation of doctors, 
nurses and technicians; with cleaning hours, schedules for treat-
ment and meals, as well as visiting hours. Within this disciplined 
space, there was the medical rounds. On this visit, what was at stake 
was the Socratic walk; the Head was followed by his disciples and 
through a dialectical. Scholarly process of questions and answers - 
though maieutics - each student was questioned in such a way as 
to bring to light the truth (in a clinical and therapeutic sense of the 
meaning) of the disease and the patient. As deduced from the pages 
of memoirists, the way the students were dispersed was, equally, 
hierarchical: those to finish the course sooner in front, the further 
back was the youngest and most ignorant.

With the successive study plans for medicine of the 19th century 
and first half of the 20th century, students only encountered 

patients admitted to the wards in hospitals from their 3rd year on, 
when they progressed into the clinical, medical and surgical years. 
Amongst us, more recently, with the 6-year undergraduate study 
in Medicine, those who started in 1979-80, only from the fourth 
year on would contact the hospitalized patient.

At the beginning of the 21st century, the hospital medical rounds 
maintain fundamental importance. A well-organized service with 
short hospital stays became the norm, where pedagogical acts were 
well integrated with mainstay learning and the teaching of good 
practice. Who amongst their peers does not like to shine with a 
well-presented clinical case corresponding to the patient at hand?



aprendizagem/sedimentação das boas práticas, mantêm a sua 
integridade. Quem, na interpelação interpares, não gosta de 
brilhar com o quadro clínico apresentado totalmente em mãos?

Entretanto instalou-se uma pandemia. Entremos pois num outro 
registo, agora presente e testemunhal. 

São as 8h30, e como sempre, encontramo-nos frente à porta 
azul, quatro batas brancas ajustadas aos ombros dos quatro 
cirurgiões da equipa; quatro batas brancas com rugas de 
tantas e tantas histórias contadas, de vivências, de convivências 
entre cabides e cacifos. Chegou a hora da visita médica e com 
pontualidade militar rotineira, ritualista, lá estamos para iniciar 
o nosso turno de trabalho. Mas hoje não é uma visita habitual 
como as que viveram tantos dos meus cabelos já a caírem… 
na porta azul e à altura dos nossos olhos, várias palavras 
sublinhadas a vermelho lembram, para não esquecermos, da 
nossa situação de pandemia.

Usamos máscara, sim, o cirurgião usa máscara também 
fora do bloco operatório como todo cidadão protocolado e 
domesticado. As palavras são atenuadas e distorcidas através 
desta barreira já socializada. Aprendemos, em consequência, a 
pronunciar modelarmente e elevar a voz, qual executor de artes 
de palco, para estabelecermos uma comunicação adequada…, 
contudo, outras funções também foram alteradas. Por exemplo, 
para atrás ficou o cheiro de “tintas” clarividentes que definem a 
hemorragia digestiva alta… agora esse cheiro pode, às vezes,  
ser intuído.

Na enfermaria, e por turnos, agora avaliamos os doentes com 
as merecidas medidas de segurança que uma biologia desatada 
impõe às nossas rotinas. Outrora o que era um mantra, um 
ceptro socrático, as perguntas bem dirigidas do director de 
serviço, são agora apenas ecos de reverberação sublimada e 
medíocre diluídas entre produtos de desinfecção e limpeza.

Sim, o doente precisa da palavra… agora mais que nunca. Já o 
assinalava o nosso mentor Hipócrates: as nossas palavras são 
parte essencial do tratamento, podem alterar até a alma do 
doente… ou, se calhar, nunca iria Hipócrates imaginar que o 
médico, nestes tempos actuais, passaria visita também com a 
sua alma alterada pelos diferentes acontecimentos. Outrora o 
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Meanwhile the pandemic set in. Another outlook on Hospital life is 
now present and testimonial.

It's 8:30 am, like every day, we are in front of a blue door, four 
white robed individuals, surgeons of a team; four white coats 
with wrinkles of so many stories told, of experiences, coexisting 
between hangers and lockers. The moment for the doctor's rounds 
with its punctual military routine mark the beginning of our shift. 
But it's not a regular visit (like so many we have experienced in 
which so much of our hair has fallen out). At the door blue, at eye 
level, several underlined words in red remind us to not to forget 
the pandemic we are experiencing. 

We wear a mask, yes, the surgeon wears a mask outside the oper-
ating room now just like every registered citizen and domesticated 
individual. Words are attenuated and distorted through of this 
already socialized barrier. As a result, we learn to pronounce our 
syllables and raise our voice, as an artist on of stage, to establish 
adequate communication. However, other functions have also 
been changed…as an example, no longer de we smell of clair-
voyant paint to define upper gastrointestinal bleeding… that smell 
can sometimes now be intuited.

In the ward, and on shifts, we now assess patients with well-de-
served safety measures biologically imposed in our routines. Long 
ago what was considered a mantra, a Socratic scepter of well-
directed questions from the director of service are now just ecos 
of sublime reverberations mediocrely diluted between disinfection 
and cleaning products…

Yes, the patient needs the words…now more than ever…once 
verbalized by our mentor Hippocrates: our words are an essential 
part of treatment that can alter the patient's soul…or perhaps 
Hippocrates could not have imagined that the physician would 
also visit with his own soul altered by different events…some time 
ago doctor used the auditory pavilion to listen to the patient's 



médico apoiava o pavilhão auditivo sobre o tórax do doente, 
e agora auscultamos sob uma máscara descartável e com a 
maior distância possível. A palpação, acto nobre e propedêutico 
do cirurgião, também tem barreiras de polivinilo e latex, em 
diferentes tonalidades do azul e banco. 

Para o interno a visita médica diária deixou de se realizar junto 
dos doentes. Nestes tempos de pandemia já não decorre a 
visita médica “à cabeceira” de todos os doentes do Serviço 
liderada pelo Director de Serviço ou por superior hierárquico 
substituto. Visita que era constituída pelo corpo médico do 
serviço, internos do ano comum, alunos de medicina em estágio, 
enfermeiro coordenador da respectiva enfermaria, nutricionista 
e fisioterapeuta. Visita médica onde os internos, tinham a 
oportunidade de apresentar sucintamente o caso clínico e as 
intercorrências dos doentes internados sendo discutidas as 
estratégias diagnósticas ou terapêuticas para cada caso. 

Hoje assistimos, depois das visitas fragmentadas, a uma reunião 
entre os internos, onde são distribuídas as tarefas diárias para 
todos os doentes da enfermaria. No final da manhã, após todos 
terem realizado as tarefas para as quais estavam distribuídos, 
é feita uma nova reunião para apresentação e discussão de 
cada doente do plano terapêutico atribuído pelo respectivo 
assistente hospitalar responsável. Estas reuniões que, entretanto, 
substituíram a visita geral, são agora aquele espaço para o 
esclarecimento de dúvidas, tendo como objectivo principal, 
não só a optimização do funcionamento da enfermaria, como a 
integração e enriquecimento da formação dos presentes4.

Tal como agora, em pandemia, as cores das luvas que em 
permanência existem no contacto com o doente são merecidas 
cores, se calhar porque a “vida“ do doente caminha e passa 
entre as nossas mãos e o futuro está por se escrever através dos 
procedimentos implícitos e explícitos da dinâmica hospitalar. 
Ombros largos, sustentando as nossas batas brancas. Ombros 
largos olham para o céu evocando Esculápio. Como ensinava 
o poeta Luís Vaz de Camões, atrás dos tempos vêm tempos e 
outros tempos hão-de vir. A pandemia passará e a visita médica 
(reformulada?) permanecerá!
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chest. Now we listen with a disposable mask as far away as possible. 
Palpation, a noble act and semiologic act of the surgeon, also has 
barriers of polyvinyl and latex, in different shades of blue and withe.

For the resident, the daily medical visit is no longer carried out 
visiting patients. In times of pandemic, there is no beside a 
medical visit. Led by the Service Director to all admitted patients. 
This visit was composed by the medical staff of the service, first 
year residents, medical students and a nurse coordinator of the 
respective ward, was well as a nutritionist and a physiotherapist. 
On rounds residents had brief the opportunity to present a clinical 
case and the occurrences of patients, and discussion of diagnostic 
or therapeutic strategies for each case.

Today, after fragmented rounds, and reunions amongst residents 
daily tasks are distributed of all the patients on the ward. At the 
end of each morning, everyone has performed the tasks assigned, 
a new meeting is held to present and discus each patient and the 
therapeutic plan assigned by the Consultant responsible for the 
patient. These meetings, have replaced the general rounds, are 
now a space for clarification of doubts, the main objective is not

only the optimization of the organization of the infirmary, as well 
as the integration and enrichment of training of those present.4

Just as now, in the midst of a a pandemic, the colors of gloves 
permanently contacting with the patient, are desire colors perhaps 
because the pathway of "life" of each patient passes between our 
hands and the future, is still to be written through implicit and 
explicit aspects of hospital dynamics. Broad shoulders supporting 
our robes are, broad shoulders that look, with Aesculapius, to the 
heavens. As the poet Luís Vaz de Camões once said behind times 
come times and other times shall arrive. The pandemic will pass, 
and the medical round (reworded?) will remain!



pretendidos foi posto de parte. Anos mais tarde, em 1943, Albert 
Hofmann volta a sintetizar o composto “LSD-25” e contamina-se 
acidentalmente com o mesmo, nesse dia ele sente alguns 
efeitos ligeiros da substância e decide então experimentar 
intencionalmente o composto uns dias mais tarde. No dia 19 
de abril de 1943, imortalizado como o “Bicycle Day”, Hofmann 
ingere cerca de 250 microgramas de LSD e tem a primeira 
experiência psicadélica conhecida pelo mundo ocidental.1-2  

Cedo se percebeu que esta substância poderia ter um 
potencial enorme para a psiquiatria e psicologia, os efeitos 
psicomiméticos-like  descritos fizeram pensar que esta 
nova substância poderia servir para estudar os mecanismos 
subjacentes aos estados psicóticos, mas cedo se percebeu que 
a experiência psicadélica era mais que um “estado psicótico”. 
Em 1950 é publicado o primeiro artigo sobre os potenciais 
benefícios do LSD em psicoterapia na Diseases of the Nervous 
System e durante a década de 50 e 60 fez-se uso, experimental 
e clínico para o tratamento de perturbações mentais como 
a ansiedade, depressão, stress pós-traumático e até mesmo 
o alcoolismo, apresentando na época resultados muito 
promissores. Não surpreendentemente esta substância acabou 
por sair do ambiente clinico e durante a década de 60 o seu 
consumo “recreativo” foi associado ao movimento contracultura 
com grande expressão nos Estados Unidos da América  (EUA ) e 
com a aprovação da “Controlled Substances Act” pelo congresso 
americano em 1970, o LSD e outras substâncias psicadélicas são 
então classificadas como “Schedule I drugs”, isto é, substâncias 
ou compostos considerados perigosos para a saúde, sem 
aplicabilidade ou uso em medicina e com alto poder aditivo, 
fazendo com que toda a investigação na área fosse suspensa.1-3

Durante cerca de 50 anos a investigação na área dos 
psicadélicos esteve virtualmente suspensa, atualmente vivemos 
um renascimento, a barreira do estigma criado na década 
de 60 e 70 vai aos poucos sendo desconstruída, e apesar 
dos constrangimentos associados à investigação com uma 
substância controlada, a comunidade científica está a dar os 
primeiros passos para perceber e demonstrar de que forma 
estas substâncias podem ter aplicabilidade em psiquiatria.3-4 

As substâncias psicadélicas têm sido usadas em todos os 
continentes por diversas culturas durante séculos, para 
fins ritualísticos/religiosos, recreativos e de cura. O termo 
“psicadélico”, do grego, Psychê (mente, alma) e Dêlos 
(manifestar, revelar) é atribuído ao Dr. Humphy Osmond, 
um psiquiatra inglês (1917-2004), que na década 50 e 60 
se dedicou ao estudo destas substâncias, que mais do que 
alucinógenos (“que provocam alucinações”) são compostos 
com propriedades descritas como manifestações da mente 
ou do inconsciente. A experiência provocada é caracterizada 
geralmente por alterações na perceção, pensamento, emoções 
e estado de consciência. São também frequentes os efeitos 
visuais, como distorções, ilusões e alucinações; perda do 
sentido do tempo e de identidade; sensação de euforia e bem 
estar; perceção alterada de movimentos, cores, sons, toque e 
do próprio corpo.1-4 Substâncias como, a Dietilamida do Ácido 
Lisérgico (LSD) , a Psilocibina, a Dimetiltriptamina (DMT) e a 
Mescalina exercem o seu efeito psicoativo por agonismo do 
recetor 5-HT2A, sendo chamados de psicadélicos típicos, já 
substâncias como a metilenodioximetanfetamina (MDMA) e 
a Cetamina, apesar de exercerem a sua ação por mecanismos 
fisiológicos diferentes podem produzir experiências subjetivas 
semelhantes e são apelidados de “pseudo” psicadélicos. De 
todos os psicadélicos, o LSD acaba por ser mais conhecido 
pelo público em geral, muito por causa do impacto social e 
cultural menos positivo a foi associado na década de 60 e 70 
e que levou à sua proibição. O que muitos não sabem é que o 
LSD já foi distribuído como um medicamento na década de 50 
e 60, chamava-se Delysid®. O LSD foi sintetizado pela primeira 
vez por Albert Hofmann (1906-2008) em 1938 quando este 
trabalhava com compostos derivados do fungo dos cereais 
(Ergot), na busca de um novo composto com propriedades 
vasoconstritoras, mas por este não demonstrar os efeitos 
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Numa altura em que se fala mais abertamente sobre saúde 
mental é importante recordar que a Depressão Major é causa 
mais comum de doença psiquiátrica, afetando cerca de 350 
milhões de pessoas, e a principal causa de incapacidade em 
todo o mundo. Apesar vários medicamentos disponíveis para 
tratar a depressão sabemos que em cerca de um terço dos casos 
a resposta ao tratamento antidepressivo é limitada. Poderão vir 
os psicadélicos a revolucionar o tratamento da depressão ?

Talvez, a investigação encontra-se ainda num estádio precoce, 
mas tem conseguido mostrar resultados promissores com 
uso destas substâncias, nomeadamente a Psilocibina, para 
o tratamento da depressão e depressão resistente num 
paradigma de tratamento semelhante ao que foi usado na 
década de 50 e 60, a psicoterapia assistida por substância. 
Distintamente do tratamento padrão atual para a depressão 
que envolve a toma de uma substância (medicamento 
antidepressivo) diariamente, este tipo de abordagem envolve 
o uso da substância (psicadélico) pontualmente e em ambiente 
controlado, operando este como um “catalisador” do processo 
psicoterapêutico.4-5 Um estudo recente conduzido no Centre 
for Psychedelic Research do Imperial College of London veio 
demonstrar uma eficácia semelhante entre este tipo de 
abordagem e o tratamento padrão com antidepressivo 
(escitalopram) para o episodio depressivo grave.6 Já em 2016, 
este mesmo centro de investigação conduziu um ensaio clínico 
em doentes com depressão cronica e resistente ao tratamento 
onde cerca de 2/3 dos 12 participantes atingiram um estado 
de remissão clínica após psicoterapia assistida por duas tomas 
de 25mg de Psilocibina.7 Os media e a área do entretenimento 
têm contribuído favoravelmente para desmistificar a imagem 
negativa que estas substâncias herdaram da década de 60, com 
a produção recente de diversos documentários, reportagens 
e séries sobre a história e os efeitos destes compostos. Tendo 
contribuído também para as condições que influenciam o 
contexto legal destas substâncias, levando até mesmo à 
sua descriminalização, como na cidade de Denver nos EUA, 
que desde 2019 descriminalizou o consumo de cogumelos 
mágicos (Psilocibina). Consequentemente, este impacto recente 
também é notório a nível científico, conduzindo à expansão 
da investigação nesta área, estando atualmente registados na 

plataforma clinicaltrials.gov 30 estudos envolvendo psicadélicos, 
sobretudo psilocibina, para o tratamento de diversas condições 
mentais como anorexia, perturbação obsessivo-compulsiva, 
adições, assim como para a depressão. Mas até à aprovação para 
uso terapêutico este tipo de abordagem ainda tem de passar por 
muitos passos de forma a comprovar inequivocamente, e com 
segurança, todo o potencial para revolucionar da depressão.5-8 
Mas podíamos aproveitar o paradigma da intervenção assistida 
por substância desde já? 

Temos disponível no nosso arsenal farmacológico uma 
substância com vários anos de utilização em anestesia e 
controlo da dor, a Cetamina. Como referido anteriormente, a 
Cetamina é um “pseudo” psicadélico, e é utilizada em doses 
subanestésicas como tratamento off-label para a depressão 
grave/resistente desde há 20 anos pelo seu efeito antidepressivo 
de início rápido.9 Mas este efeito rapidamente se perde também, 
poderá a utilização da Cetamina ser integrada no modelo de 
intervenção psicadélica funcionando como “catalisador” do 
processo psicoterapêutico? 

Francisco Queirós Santos
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Os episódios de ansiedade generalizada, a necessidade de 
estar sempre acompanhada pela filha (cuidadora principal 
e figura muito significativa), o humor deprimido cada vez 
mais persistente e o descontrolo de sintomas generalizado, 
evidenciavam per si um sofrimento total. A exaustão emocional 
da filha era nitida, tendo esta o peso da gestão dos cuidados à 
progenitora, a manutenção da sua actividade profissional e a 
persecussão de tarefas domésticas.

Apesar dos estreitos laços afectivos com a filha, em forma 
de díade, a comunicação entre elas, a respeito da condição 
clínica da progenitora, sempre fora inócua e pouco explorada, 
apesar dos incentivos da equipa, da realização de conferências 
familiares e das estratégias fornecidas. Comportar a finitude 
como um processo natural, desencadeava um sofrimento 
insuportável – “não aceito a morte da minha mãe… não quero 
pensar nisso” (cit.). 

A presença de sofrimento, enquanto reação emocional 
associada aos sintomas físicos e à dificuldade de posicionamento 
do Eu face ao que desejo em relação ao expectável, envolve 
o sentido de falta de controlo, insegurança, desesperança, 
intolerabilidade, interminabilidade, e, consequentemente, a 
incerteza de poder superar a situação. Foi neste contexto que 
ocorrera o internamento. 

G. de 77 anos de idade, do género feminino, viúva desde os 
30 anos, 3 filhos adultos, natural de uma aldeia em meio rural, 
a residir, naquele momento, com a filha, o genro e dois netos. 
Sempre apresentara contacto reservado na conversação, 
mantendo na sua intimidade emoções, sentimentos, 
espiritualidade e expectativas. Há cerca de dois anos que 
lhe fora diagnosticado cancro do colo do útero, metastizado 
para aos orgãos circundantes, tendo iniciado uma série de 
tratamentos que tinham como objectivo o controlo da doença. 

Aquando da referenciação para Cuidados Paliativos, a doente 
mantinha a expectativa de cura, tendo a intenção de dar 
continuidade aos tratamentos já iniciados (apesar dos efeitos 
colaterais), interpretando-os como fonte de esperança. 

Apesar de reconhecer as alterações inerentes à progressão 
da doença – declínio funcional e sintomas indesejáveis que 
comprometiam a sua autonomia, rotinas e projectos pessoais -, 
o desejo de prolongamento da vida evidenciava-se, com base 
numa esperança irrealista. 
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A perda funcional manifesta e a diminuição do contacto entre 
a doente e a filha, resultantes do internamento, despoletaram 
uma abertura multidimensional na abordagem ao sentido 
de vida, legado, directivas antecipadas de vida, redefinição 
do conceito de esperança e controlo sintomático. A díade 
vinculativa estabelecida entre elas, aparentemente protectora 
no afecto e atenção nos cuidados prestados, constuituia-se 
afinal como entrave à comunicação fluída e acomodação de 
um novo sentido existencial de ambas. O tempo de contacto 
entre elas, mediado, passou a proporcionar momentos de uma 
despedida consentida. A partilha de directivas antecipadas de 

vida, muitas delas cumpridas precisamente em vida, permitiu 
à doente e à filha o prolongamento do “eu que desaparecerá” 
para além do tempo limitado pela morte. Foi possível, desta 
forma, salvaguardar desejos da doente, alargando-os à rede de 
suporte secundária e terceária, proporcionando-lhe dignidade 
em fim de vida.  As lágrimas que outrora preenchiam o espaço 
interno, inacessível aos olhos em formato de protecção mutua 
(mãe e filha), passaram a manifestar-se abertamente, em tons de 
reconciliação, conexão pacífica e propósito. 

Figura 1. Pormenor da Capela Cistina, “A criação de Adão”, Miguel Ângelo, c1511. 
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