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do século XX

Leiomyoma of the round 
ligament of the uterus 
presenting as  
an inguinal hernia 

http://www.chualgarve.min-saude.pt


EDITOR / EDITOR-IN-CHIEF 
Daniel Cartucho

CO-EDITOR / CO-EDITOR 
Amália Pacheco
Francisco Serra
Nuno Vieira

EDITOR ASSOCIADO / 
ASSOCIATED-EDITOR
Alexandre Baptista
Ana Camacho
Ana Margarida Vieira
Ana Pimenta de Castro
Carlos Cabrita
Gabriela Valadas

Joana Pestana
Jorge Brito
Jorge Moleiro
Manuel Parreira
Nuno Marques
Sandra Gestosa

EDITOR PARA ESTATÍSTICA 
STATISTICAL EDITOR
Ana Marreiros

ASSESSORIA EDITORIAL 
EDITORIAL ADVISORY
Carina Ramos
Patrícia Salgado

CENTRO DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA 
DOCUMENTATION CENTER AND LIBRARY
Ângela Mota

PAGINAÇÃO 
PAGINATION
Luís Gonçalves

PLATAFORMA INFORMÁTICA 
ONLINE SOFTWARE PLATFORM
Paulo Rodrigues

COMISSÃO CIENTÍFICA / EDITORIAL BOARD
Alexandra Dias Arsénio
Álvaro Botelho
Ana Cristina Trindade
Ana Lares
Ana Lopes
Ana Macedo
Ana Paula Silva
Ana Paula A. Silva
Aníbal Coutinho
Antónia São Braz
Bruno Santos
Carlos Basílio
Carlos Machado

Célia Magno
Clara Pires
Dagoberta Lima
Daniel Nuñez
Edgar Amorim
Fernando Guerreiro
Francisco Aleixo
Francisco Moreno
Graça Sequeira
Gonçalo Cevadinha
Ilídio Gonçalves
Ilídio Jesus
Inês Simões

Irene Furtado
Isabel Lares
Isabel Rodrigues
João Dias
João Estevens
João Ildefonso
João Munhá
João Pedro Luz
Joaquim Correia
Jorge Brito
Jorge Severino
José Manuel Almeida
José Marquez

José Morera
Juan Rachadell
Luís Barradas
Luísa Arez
Madalena Sales
Mahomede Americano
Maria do Carmo Cruz
Maria José Castro
Mercedes Sanchez
Paulo Caldeira
Pedro Quaresma
Rui Pereira
Ulisses Brito

FICHA TÉCNICA / EDITORIAL BOARD

Periodicidade/Periodicity
Trimestral/Quarterly

PROPRIEDADE / PROPERTY 
Centro Hospitalar Universitário do Algarve
 
ISSN 2184-0393

Linguagem: Português e Inglês 
Language: Portuguese and English

CONTACTOS / CONTACTS
www.chualgarve.min-saude.pt
algarve.medico@chalgarve.min-saude.pt

Informação aos Autores / Information to authors:
As condições de publicação podem ser consultadas no nosso site. 
Conditions for the publication of articles in the Algarve Médico journal can be consulted on our website.

Algarve Médico é uma revista do Centro Hospitalar Universitário do Algarve destinada à divulgação do conhecimento 
médico desde a investigação básica à clínica ou à educação aplicada à Medicina com o intuito de contribuir para a 
disseminação das boas práticas. Esta revista incentiva a publicação de originais que reflitam sobre a diversidade das 
questões emergentes da prática médica. 
The Algarve Médico Journal is the property of the Algarve Hospital University Center. The purpose of the Journal is to di-
vulge knowledge from research to pathology and education applied to medicine, thereby contributing to the dissemination 
of good clinical practices. This Journal also incorporates reflections on issues emerging from medical practice. 

Algarve Médico é uma revista com processo de revisão interpares. A revista permite o uso, distribuição e reprodução 
do seu conteúdo desde que autor e publicação sejam referenciados.
Algarve Médico is a peer-reviewed journal. Use, distribution and reproduction of contents is authorized provided that the 
author/s and the publication are mentioned.



Sumário

Editorial / Editorial 

  4 |  Onde nos encontramos neste encerramento do ano de 2021   
        Nuno Vieira

Internato e Pós-Graduação  / Postgraduate Education
  6 |  Learning to see the world through a physician’s eyes  
        Ana Gerschenfeld

Artigo Revisão / Review Article
10 |  Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity - An Underdiagnosed Entity           
          Daniela Costa Martins, Edgar Amorim, Bruna Melo, Ana Catarina Matias 
 

Artigo Original / Original Article
12 | Utilização de Escopolamina transdérmica no tratamento de Sialorreia  

  na Patologia Neurológica – Experiência de um Centro   
  Efficacy of transdermal scopolamine for sialorrhea in neurological pathology  
  – our hospital center experience  
  Cristiana Lopes Martins, Catarina Reis Lima, Eduarda Afonso

Imagens em Medicina / Images in medicine
20 | Áreas cegas em mamografia (incidências clássicas)   

  Blind areas in mammography (standard views)  
  Carolina Aleixo, Francisco Aleixo

22 | Apendicite aguda sub-hepática   
  Subhepatic acute apendicitis  
  Beatriz Dias, Carlos Carranca

Caso Clínico / Case report   
24 | Leiomyoma of the round ligament of the uterus presenting as an inguinal hernia  
       Joana Cristina Domingues, Pedro Miguel Gaspar Alves, Mariana Santos, Ricardo Ribeiro, Sandra Sousa

30 | Síndrome do seio cavernoso em doente com meningioma intracavernoso  
       e hemorragia intracerebral   
       Cavernous sinus syndrome in a patient with cavernous sinus meningioma  
        and intracerebral hemorrhage   
         Maria Margarida Rosado, Vera Luís, Nuno Bernardino Vieira, Luísa Arez

História da Medicina / History of Medicine  
34 | A Saúde de uma Comunidade - Loulé na primeira metade do século XX   
       The health of a Community - Loulé in the 1st half of the 20 th century 
        Ana Rosa Sousa, Dália Paulo, João Serrão,João Sabóia, Luísa Martins

Perspectivas / Perspectives 

42 | Quando não se encontra o que se procura - A arte da probabilidade   
       When you can’t find what you’re looking for - The art of probability 
        Alexandre Batalha, Adriana Fernandes

44 | Mas Continuaremos sendo nós próprios. A família hipermoderna   
       Fernando Viveros  

Notícias  / News  
48 | IV Jornadas Algarve Biomedical Center

A revista Algarve Médico aceita que os autores 
tenham a opção de escrever com a ortografia 
prévia ao acordo ortográfico.



Algarve Médico, 2021; 17 (5): 4 – 5 
EDITORIAL
EDITORIAL

Fo
to

 d
o 

Ed
ito

r

4



Onde nos encontramos neste encerramento  
do ano de 2021   
 
Nuno Vieira

Este número do Algarve Médico que encerra o segundo 
ano de pandemia pretende-se que seja um reflexo da 
atualidade, desde “novo” normal, em que a covid-19 ainda 
faz parte do quotidiano mas já não vivemos em função dele. 
Embora saibamos, pelas projeções de que dispomos, que o 
inverno ainda nos fará estar de olhos postos nos números da 
pandemia, queremos com este número, onde a covid-19 já não 
está diretamente presente, instalar alguma normalidade no 
meio desta anomalia em contínuo.

Achámos por isso interessante revisitar o passado e confrontar 
o caminho percorrido desde essa outra pandemia presente na 
memória já de poucos, e escrita para sempre na história mundial 
- a pneumónica. Publicamos “Saúde numa comunidade – Loulé 
na primeira metade do século XX” que extrapolado, podemos 
considerar que traça também o retrato da saúde de um país. E 
neste artigo damos conta de uma leitura da exposição. 

Deste confronto, e dos cerca de 100 anos que nos separam 
verificamos que por um lado, a ciência e a medicina evoluíram 
de uma forma tremenda, que nos coloca hoje numa situação 
muito mais confortável, ou melhor, dispondo de mais e melhores 
armas para lutar nestas “guerras”. Entretanto deixamos para a 
próxima oportunidade a abordagem do confronto entre estas 
pandemias em concreto, que serão certamente, as melhores 
caracterizadas na história da humanidade. Por outro lado, vemos 
retratada uma realidade que ainda hoje está muito presente. A 
doença, ou se preferirmos, a falta de saúde, acentua em larga 
escala as desigualdades sociais e económicas. E neste aspeto, 
100 anos ficam a parecer pouco tempo.

Esta evolução que sentimos e se apresenta mais ou menos 
rápida, com mais ou menos mudanças, é também o tema 
central do trabalho que publicamos em Perspetivas: “Mas 
Continuaremos sendo nós próprios. A família hipermoderna”. 
Como sabem, esta é uma rubrica onde os autores propõem 
aproximações por múltiplos ângulos, tendo sempre a medicina 
em plano de fundo. 

Neste número apresentamos uma hipótese daquela que 
poderá ser uma realidade com que nos poderemos confrontar, 
nós medicina em particular e sociedade em geral. Acerca das 
possibilidades criadas com a progressão da compreensão 
dos mecanismos genéticos das várias patologias, o autor 
traz-nos uma visão que nos põe a pensar acerca da nossa 
progressão para um mundo distópico e sem que tenhamos 
muito bem a consciência do que estamos a fazer. Num registo 
romanceado, num texto que corresponde aos dois primeiros 
capítulos de um livro recentemente publicado, é-nos dada 
uma visão de um mundo onde a medicina no seu gélido 
caminhar do acumular de conhecimento, não se interroga 
acerca do que estamos a propiciar. E é na nossa ausência de 
sentido escrutinador do que estamos a construir que focamos 
a nossa atenção: terá de ser assim?

Praia da Marinha, Lagoa, foto do Editor 
do nosso aqui e agora neste Outono 2021 5



Learning to see the world through  
a physician’s eyes 
Ana Gerschenfeld1 
 
1 Health & Science Writer of the Champalimaud Foundation 
 
ana.gerschenfeld@research.fchampalimaud.org

Algarve Médico, 2021; 17 (5): 6 – 9 INTERNATO E PÓS-GRADUAÇÃO
POSTGRADUATE EDUCATION

The first edition of a course called Fundamentals of Medicine 
started in October 2020. Jointly conceived by the University 
of the Algarve School of Medicine and the Champalimaud 
Foundation, its aim is to encourage scientists from 
Champalimaud Research to think as physicians. The experiment, 
which is still ongoing, aims to make scientists better understand 
how clinicians think and work, to enable them to build bridges, 
between scientific knowledge and medical practice, that can 
benefit patients.

Monday, 9 a.m.. A small group of basic science researchers from 
the Champalimaud Foundation and other people working at 
the Foundation who are interested in bridging the gap between 
science and medicine is scheduled for a “medical class” via Zoom 
(due to pandemic restrictions) with Pedro Marvão, their tutor in a 
new course called Fundamentals of Medicine. In one week, they 

will have to “solve”, together, a clinical case. They will do this, 
week after week, with a series of other cases. 

This type of medical learning, based on real clinical cases and 
termed problem-based learning or PBL, was invented in Canada 
in the 1960’s and later developed in the Netherlands during 
the 1970’s. During the following decades, it was integrated 
in the medical courses of a number of universities in Anglo-
Saxon countries. Since 2009, it has been applied at the UAlg’s 
Medical School. “PBL offers certain advantages: better training 
in problem-solving, enhanced skills for searching information, 
higher retentive levels of acquired knowledge, and, from a 
more subjective perspective, a more stimulating and interesting 
learning process”, says Pedro Marvão, who has taught 
Physiology at the UAlg Faculty of Medicine, the University of 
Manchester and the Nova Medical School.

Originally Published in Champalimaud´s Foundation website  
https://www.champalimaud.org , on september 16th, 2021

However, the Fundamentals of Medicine course at the 
Champalimaud Centre for the Unknown, which stemmed from 
a proposal by João Silveira Botelho, Vice-President of the 
Champalimaud Foundation, is the first pedagogical initiative 
in which PBL targets, rather than medical students, scientists 
without medical training, aiming to make them experience 
medical practice. “To the best of our knowledge, there currently 
exists no other similar experience, either at the national or at the 
international level,” notes Isabel Palmeirim, director of the UAlg 
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences (FMCB-UAlg) and 
of the Fundamentals of Medicine course.

The aim of Fundamentals of Medicine, a graduate course born 
through a protocol co-signed by the Algarve Biomedical Center 
(ABC) – a consortium of which UAlg is an integral part – and the 
Champalimaud Foundation, is not to make physicians out of 

scientists. It is to allow scientists, who are used to a much more 
controlled and structured work environment, to understand the 
complexity of the real-world problems that physicians have to 
deal with, which require making decisions about patients in real 
time, in the bustle of a hospital or clinic. 

Why is that important? There is a growing consensus that it is 
necessary to facilitate the transposition – or “translation”, as 
experts call it – of scientific results into clinical applications, 
and that requires establishing a profound dialogue between 
scientists and physicians. But for this dialogue to be truly 
meaningful, it is essential for scientists to understand that the 
situations physicians experience in their daily work have little to 
do with the atmosphere and daily life in a lab.  

In the Life Sciences, researchers work in extremely controlled 
conditions. They want to unravel the universal biological 
mechanisms that govern the workings of living organisms and 
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Ana Gerschenfeld

are committed to answer questions they deem interesting. The 
scientific method takes time: it entails formulating hypotheses to 
answer those questions and performing experiments on artificial 
systems – such as cells, tissues, organs or animals – to validate 
or exclude those hypotheses. Ideally, when the experimental 
results prove interesting and are positively evaluated by selected 
peers, they will give rise to papers in scientific journals – and 

the scientists will then study the next relevant question (very 
often resulting from the initial questions they asked), always 
by applying the same research rules to once again ensure the 
objectivity of their results.  

A physician’s outlook is solving problems. Physicians are like 
detectives who have to discover, through observation and various 
diagnostic exams, what is going on in the body of a given patient, 
who presents a set of symptoms, who is in pain and suffers from 
various indispositions that may or not be related to one another. 
The process also includes listening to the subjective narrative of 
the patient. Armed with all this information, the physician then 
has to come up with an adequate treatment. And in emergency 
situations, she or he has to act very fast, basing decisions on 
scarce information, to save the patient’s life. A physician’s work 
thus consists of making decisions in an environment full of 
uncertainties and uncontrolled – or even unknown – parameters. 
Contrary to scientists, who try to minimise contamination 
risks and to isolate the object of their study from any spurious 

influence, physicians have to study the whole patient – a complex 
system subject to multiple interactions and influences, and always 
susceptible to all kinds of contaminations. Reality is definitely not 
a scientific experiment.  

It is precisely with the reality of medical practice that the 
students enrolled in the Fundamentals of Medicine course are 
trying to cope. By analysing reports from real medical cases – 
with the data, sometimes contradictory, emerging gradually, 
just like in real life – they will, week after week, discuss these 
cases together, perform individual information searches, and 
then share and reflect on what they have learned through these 
searches in order to formulate diagnoses and define treatments 
like true clinical detectives.

“This is a medical postgraduate course delivered in an open-
course mode, exclusively directed to people with a PhD in a 
scientific area and whose goal is to familiarise students with the 
terminology as well as the anatomical, physiological, pathological 
and pharmacological aspects of the various functional organic 
systems of the human body,” explains Isabel Palmeirim.  

During this academic year (that is still ongoing), students will 
have analysed a total of 36 clinical cases, at the rate of one case 
per week, dedicating three consecutive sessions to each. At the 
end of each run of six cases, they will have a one-week break to 
study, followed by an evaluation of the acquired knowledge. 

Figure 1. Problem-Based Learning (PBL) offers certain advantages: better training in problem-solving, enhanced skills for searching information, higher retention levels of 
acquired knowledge and from a more subjective perspective, a more stimulating and interesting learning process. Why is this important? There is a growing consensus that it 
is necessary to facilitate the transposition – or “translation”, as experts call it – of scientific results into clinical applications and this requires establishing a profound dialogue 
between scientists and physicians, like what we see in the background of the photograph, the Tower of Belém, invoking new worlds in the world. 
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A new weekly cycle begins every Monday with a session lasting 
an hour and a half, during which the students are provided 
basic information about the case (one person with one set of 
symptoms). Under the tutor’s guidance, the students perform a 
preliminary analysis of the case and propose hypotheses about 
the cause of the problems and their possible resolution.

“The tutor’s function here is not to teach,” says Pedro Marvão. 
“He is the gatekeeper of the case’s information, supplying 
additional data only when the group has reached the adequate 
point to receive it. He also aids and guides the inquiry process 
(the ‘detective’ work) on the supplied information, which leads 
the members of the group to formulate the questions that will 
guide their autonomous study.” 

The discussions naturally give rise to a set of doubts and 
questions that the students will have to solve and answer so as 
to be able to propose a provisional diagnosis by Thursday of the 
same week. For this autonomous and individual task, they can 
use whatever source of information they wish. During the second 
session (on Thursday), they will share with the others what they 
learned from their searches.

At the same time, the tutor will provide additional information 
about the case (such as the results of complementary exams), 
eliciting new questions that will require the students to perform 
further searches until the following Monday. During this third 
and last session, also lasting an hour and a half, the final 
questions are analysed and solved and the case is closed. Also, 
the analysis of the next case begins. 

To complete this autonomous, tutor-guided learning, students 
have to attend weekly interactive seminars on basic, clinical or 
scientific matters, as well as roundtable debates. “Since they are 
already well-prepared on these matters, they can profit much 
more from the interactions with the specialists involved,” says 
Isabel Palmeirim. “This year, nearly 40 specialists participated in 
this part of the course.”   

Rita Marçal, for instance, a physician who teaches Anatomy 
at the UAlg Medical School, was invited to give the Anatomy 
seminar. “I found this initiative extremely interesting and 
immediately accepted the invitation”, she says. “During my 
clinical career, I have myself felt the huge distance existing 
between research and the clinic, in particular with respect to 
the type of language used by each. Moreover, I consider the 
Champalimaud Foundation as the perfect example of a private 
health institution where the proximity of the clinical and the 
research areas can be very productive and clearly benefit the 
patients we treat.” 

Bruno Morgado, a physician at the same medical school, who 
was in charge of the Pharmacology seminars during the course, 
also finds this teaching experience very enriching. “Most of 
the classes I give, namely to undergraduate students, tend to 
be a unilateral sharing of knowledge. The teacher shares his 
knowledge, but receives little in return, which is completely 

understandable given that the dialogue involves people who 
are 18 to 20 years old and have little previous experience. But 
with the scientists of the Champalimaud Foundation, the sharing 
became bilateral as soon as the matter at hand marginally 
stumbled on an area of the students’ past or current research. 
Sometimes, the dialogue became so intense that the class ended 
up lasting two or three hours instead of the scheduled one hour!  

We also asked the tutor and the students (this year, a total of 
seven) their opinions about the course. As could be expected, 
the students’ general motivation to attend the course was 
to understand the medical world they interact with at the 
Champalimaud Centre for the Unknown – which includes a Clinical 
Centre dedicated to oncological diseases and the basic science 
research facility Champalimaud Research, and is committed to 
promoting the translation of scientific results into the clinic.

The students point out that the course has helped them to 
understand how different the medical and the scientific approach 
actually are. “The medical goal is to ‘solve’ diseases, whereas 

Learning to see the world through a physician’s eyes
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the scientific goal is to understand the mechanisms of disease. 
Medicine has to provide answers, science has to ask questions,” 
explains Ana Catarina Certal, head of the Molecular and Transgenic 
Tools platform at Champalimaud Research. From the human 
perspective, “dealing with patients and their families in a diversity 
of situations is in fact crucial in a physician’s daily work, while in 
general, that concern doesn’t arise in the scientific approach (except 
when working with humans),” notes Daniel Nunes, a neuroscientist 
at Champalimaud Research’s Learning Lab. 

Among the biggest challenges encountered by these student-
scientists, as they tried to solve the clinical cases, were things 
such as learning when to stop asking questions and start making 
decisions based on scarce information they had. “For me, the main 
difficulties were to resist going into as much detail as we are used 
to as scientists and the need to be more practical,” says Rita Fior, 
group leader of the Cancer Development and Innate Immune 
Evasion Lab. The same is true for André Valente, researcher and 

advisor to the Champalimaud Foundation’s Board of Directors: 
“For me, the most challenging aspect of the course was 
undoubtedly, when faced with the huge amount of anatomical, 
pathophysiological and pharmacological data, to be able to select 
the relevant material and to know when to stop searching.”

In these matters, the tutor’s role is essential. “The tutor ensures, 
among other things, that the students analyse the contents they 
are provided with to the necessary depth, keeping them away 
from irrelevant minutia and overly general considerations”, says 
Pedro Marvão. “Scientists are the best students when it comes 
to applying the PBL method, because they are very accustomed 
to questioning and processing information. Their problem is, 
rather, knowing when to stop asking and move forward based 
on the available information. This is precisely the skill they have 
to learn and practice. There was no particular resistance on the 
part of the students to accept this attitude – and the level of 
the group discussions, as well as the quality of the material and 
sources they contributed to the discussions, were much higher 
than those I was used to. It was a very pleasant experience.”

As to the students, they consider that what they learned during 
the course was beneficial. “I hope to put this new knowledge 
to use in my work and my scientific questions,” says Rita Fior. “I 
hope to be able to guide my research so as to take more into 
account the gaps that still exist in medical practice, making 
my research more translational,” reflects Daniel Nunes. And 
Ana Catarina Certal is certain that her dialogue with physicians 
will become much more fruitful. “I am already applying what I 
learned every time I speak with clinicians in my daily work,” she 
says. “My perception of priorities, my understanding of medical 
problems is now very different and I am much better equipped 
to follow the clinical discourse. One of the things I think most 
important was for us to realise that there are many clinical 
limitations that have no reason to be, because science has 
already found solutions for them.”

The only concern all students mentioned was the workload 
required by the course, which makes it difficult to conciliate 

it with their professional work. This is why the organisers are 
already thinking of modifying the course’s format by setting its 
duration to 18 months instead of ten. And maybe even including 
a practical component, performed on human simulators, which, 
if implemented, will take place at the FMCB-UAlg.

Says Ana Catarina Certal: “the biggest challenge was certainly 
the lack of time to truly consolidate concepts. It takes a lot of 
willpower (and a high-quality course) to be able to manage this 
and our full-time professional activity.” But despite that, she 
adds, “the fact of being surprised by new knowledge every day, 
the fact that everything was so cool and interesting, enabled me 
to always find the energy to study, even when I was exhausted!”

Ana Gerschenfeld
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Abstract

Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity (PSH) was recently defined 
by an international group as a syndrome recognized in survivors 
of severe acquired brain injury with simultaneous paroxysmal 
transient increases in sympathetic and motor activity. This entity 
is underdiagnosed and if the treatment doesn´t start early it 
can change the prognosis. It can appear after traumatic brain 
injury but also in other cerebral pathologies. This brief report 
was performed to summarize the PSH since the symptoms to 
the treatment in a way to alert clinicians for this problem which 
usually starts in the intensive care units.  

It is estimated that around 8-33% of patients 
with moderate to severe TBI develop PSH, 
with no clear correlation between the 
severity of the injury and the risk of PSH. 
Although mostly affecting patients with 
moderate to severe TBI, PSH may also 
occur in association with hypoxic-ischemic 
injury, stroke, hydrocephalus, tumors and 
infections. The symptoms usually start 
during the acute phase in the intensive care 
unit but it can be prolonged or even initiated 
in the subacute or chronic phases. 

The author believes that although this 
syndrome transverse to several medical 
specialties, it is underdiagnosed with 
subsequent delayed initial treatment 
and direct repercussions on clinical and 
functional prognosis. This is the main 
reason for this brief report. 

With the standardization of the term, 
a growing number of literatures has 
emerged, so the authors intend to 
summarize the current knowledge and alert 
the medical community to the importance 
of recognizing and treating this syndrome, 
as well as the urge for more studies 
regarding new effective therapies.

After several decades of inconsistent 
terminology, the term “Paroxysmal 
Sympathetic Hyperactivity (PSH)” was 
defined in 2014 by an international 
Steering Committee group as a 
“syndrome recognized in a subgroup of 
survivors of severe acquired brain injury 
of simultaneous paroxysmal transient 
increases in sympathetic (elevated 
heart rate, blood pressure, respiratory 
rate, temperature, sweating) and motor 
(posturing) activity”.

Keywords: 
Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity, traumatic brain injury, 
early treatment
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Daniela Costa Martins et al

Generally, PSH initiates during the first 
two weeks after brain injury which makes 
the diagnosis more difficult because the 
patient is often still under induced sedation. 
This syndrome may persist for months 
or even years. Each episode may last 
from a few minutes to hours depending 
both on individual factors and response 
to therapeutic measures; in refractory 
cases, episodes can be permanent. It is 
estimated that there are 5.8 crises per day 
with an average duration of 30 minutes. 
Profuse sweating, tachycardia and postural 
changes are signs that usually persist from 
a medium to long term. PSH induces a 
hypermetabolic state with hypercatabolism 
and inflammation, which increases 
vulnerability to infections, sepsis and weight 
loss. Furthermore, there is an increased risk 
of heterotopic ossification, which should 
always be considered in all patients with PSH 
and joint inflammation signs.

The main goals of treatment are to 
avoid triggers, to mitigate sympathetic 
hyperactivity and to decrease deleterious 
effects addressing other organs. The 
level of evidence supporting the available 
therapeutic options is low due to the 
lack of prospective studies and poorly 
understood etiology. Therefore, the 
therapeutic approach is based mainly 
on the experts' experience, case reports 
and case series. It is recommended 
that the treatment considers three 
essential principles: trigger optimization, 
supportive therapy and pharmacological 
measures. Pharmacological treatment 
can be organized as follows: interruption 
of the episode, prevention of crises and 

refractory treatment. To interrupt an 
exacerbation episode there should be 
used drugs with rapid onset of action 
and short half-life. Preventive treatment 
should be initiated to reduce the frequency 
and intensity of episodes and includes 
several classes of drugs such as non-
selective beta-blockers, alpha-2 agonists, 
gabapentin, baclofen, bromocriptine 
and long-acting benzodiazepines. The 
most used pharmacologic regimen 
includes intravenous morphine to 
abort the symptoms, associated with 
gabapentin, propranolol and/or clonidine 
as preventive medications. When there is 
no response to the treatment, intravenous 
and/or continuous administration of 
propofol, benzodiazepines, opioids or 
dexmedetomidine should be considered. 
In most cases, a combination of drugs is 
required and the clinic should be closely 
monitored in order to consider drug 
titration whenever necessary. These should 
be introduced as soon as PSH is identified 
and maintained until the symptoms 
have completely resolved after which 
progressive weaning should be made. 
Since early diagnosis and treatment seems 
to improve the clinical and functional 
prognosis of patients developing PSH, it is 
essential that the whole responsible clinical 
team is able to identify, report and treat 
this challenging and complex syndrome.

The pathophysiological mechanisms 
underlying PSH remain uncertain. 
Some previous theories suggesting 
an epileptogenic focus or intracranial 
hypertension were abandoned as 
more recent hypotheses emerged such 
as the disconnection theory and the 
excitatory:inhibitory ratio model. The 
latter is currently the most accepted and 
postulates a disconnection of descending 
inhibitory pathways causing spinal circuit 
excitation; paroxysms then resolve in 
response to recovery of the inhibitory 
drivers.Patients with diffuse axonal injury 
are more prone to PSH. Supported by the 
advancement of neuroimaging, several 
studies have shown that lesions in specific 
brain locations, such as the periventricular 
white matter, corpus callosum, deep gray 
nuclei, diencephalon, midbrain and pons, 
are related to the occurrence of PSH. 
Particularly, a study revealed an association 
between PSH and white matter lesions of 
the corpus callosum and posterior branch 
of the internal capsule.

PSH is a complex syndrome with a highly 
variable spectrum of clinical manifestations. 
The most common signs and symptoms 
are tachycardia (98%), tachypnea (85%), 
arterial hypertension (72%), fever (79%), 

diaphoresis (79%) and abnormal motor 
activity [dystonia (38%), flexion or extension 
posture (38%), spasticity or stiffness (44%)] 
that can be mistaken for a tonic seizure. 
Less frequently, a transient dilation of the 
pupils, piloerection and/or change in the 
ventilatory pattern may be present. The 
patient may have one or a combination 
of clinical manifestations. Although PSH 
episodes can occur spontaneously, in up to 
72% of PSH patients there is a trigger such 
as pain, urinary retention, postural changes, 
aspiration of secretions, exposure to 
light, loud noises or low temperature. The 
diagnosis is clinical, and it is imperative to 
exclude other problems that may mimic this 
condition, such as infections, drug-induced 
disease, rhabdomyolysis, dehydration, 
seizures, deep venous thrombosis or 
pulmonary thromboembolism.
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Abstract

Background and aims: Sialorrhea is a common entity in 
neurological conditions, with physical, psychological and functional 
consequences, and with a complex treatment. Pharmacological 
treatment with anticholinergics drugs constitutes the first line 
of therapy.Our goal is to evaluate the efficacy and safety of 
transdermal scopolamine in adult patients with neurological 
pathology undergoing treatment at our hospital center. 
Methods: Neurological patients treated with transdermal 
scopolamine from January 2019 to March 2021, attending 
outpatient care in our Rehabilitation Service, were included 
to conduct a prospective, interventional, non controlled study. 
Sociodemographic data and the underlying pathology were 
recorded. Treatment efficacy was assessed by Drooling Severity 
and Frequency Scale (DSFS) and Modified Teacher Drooling Scale 
(mTDS). Side effects were investigated through interview in each 
follow-up appointment.  
Results: 5 patients were included, 80% female, mean age of 66.4 
years. According to DSFS, 80% improved the severity of sialorrhea, 
with an average decrease of 1.2 out of 5 levels; 80% improved the 
frequency of sialorrhea, with an average decrease of 0.8 out of 
4. According to mTDS, the decrease in sialorrhea had an average 
value of 24%. For side effects, we had 1 case of local patch allergy 
and 1 case of xerostomy.  
Conclusions: In our experience, the treatment of sialorrhea with 
transdermal scopolamine was effective. We have only recorded 
one case with a minor side effect. As limitations, we point out the 
small number of patients, the short follow-up and the absence of 
validated scales for portuguese population. Larger scale studies 
and longer follow-up are needed, which allow stronger results 
relatively to the efficacy and safety of transdermal scopolamine.

Resumo

Objetivos: A Sialorreia é uma entidade frequente em várias 
condições neurológicas, com repercussões clínicas, psicológicas 
e funcionais, cuja terapêutica é desafiante. O tratamento 
farmacológico com anticolinérgicos constitui a primeira linha de 
terapêutica. Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia e 
segurança da administração transdérmica de escopolamina, em 
pacientes adultos com patologia neurológica.  
Materiais e Métodos: Foram incluídos os pacientes neurológicos em 
idade adulta, tratados com escopolamina transdérmica de janeiro de 
2019 a março de 2021, seguidos na consulta de neurorreabilitação, 
para a realização de um estudo prospectivo, interventivo, não 
controlado. Foram registados os dados sociodemográficos e a 
patologia de base associada à sialorreia. Os resultados foram 
avaliados através de duas escalas, Drooling Severity and Frequency 
Scale (DSFS) e Modified Teacher Drooling Scale (mTDS), aplicadas 
imediatamente antes e três meses após o início do tratamento. Foi 
registada a ocorrência de efeitos secundários indesejados. 
Resultados: Foram incluídos 5 pacientes com patologia neurológica, 
80% do sexo feminino, com idade média 66.4 anos. De acordo com 
a DSFS, 80% dos pacientes apresentou decréscimo da severidade 
da sialorreia, com uma redução média de 1.2 em 5 graus; 60% dos 
pacientes apresentou diminuição da sua frequência, com redução 
média de 0.8 em 4 graus. De acordo com a mTDS, a diminuição 
média da sialorreia foi de 24%. Como efeitos indesejados, registamos 
um caso de alergia local ao adesivo e um caso de xerostomia.  
Conclusões: O tratamento da sialorreia com escopolamina 
transdérmica foi eficaz e seguro na maioria dos doentes. Como 
limitações, apontamos o pequeno número de pacientes envolvido, 
a ausência de um grupo-controlo, o período curto de seguimento e 
a ausência de escalas validadas para a população portuguesa.  No 
futuro perspectivamos a necessidade de estudos em maior escala e 
um acompanhamento mais longo destes pacientes.

Palavras Chave:
escopolamina, incapacidade, patologia neurológica, 
sialorreia, transdérmica 

Keywords: 
disability, drooling, neurological disorder, scopolamine, 
transdermal 
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Introdução

A sialorreia é definida como a presença 
de saliva em excesso na boca, visível 
para além da margem labial. A perda 
não intencional de saliva é considerada 
fisiológica até aos 36 meses de idade. 
Após os quatro anos, idade em que 
é expectável que seja alcançada a 
continência salivar, essa perda é 
considerada anormal.1-4

Esta é uma entidade clínica frequente 
em várias condições médicas, de 
etiologia multifactorial. Nalguns casos, 
pode corresponder a uma alteração 
na quantidade e qualidade da saliva 
produzida (sialorreia idiopática ou 
iatrogénica). Maioritariamente, ocorre 
secundariamente a uma perda não 
intencional de saliva, como resultado 
da perda de coordenação dos músculos 
faciais, orais e cervicais (sialorreia 
secundária). Tal ocorre frequentemente 
em neuropatias e miopatias, em que a 
má postura, a incapacidade de cerrar 
os lábios e as alterações de deglutição 
propiciam a perda involuntária de 
saliva, devido a falha no mecanismo de 
removê-la da cavidade oral.1-4

As causas mais frequentes de sialorreia 
são a Paralisia Cerebral na idade 
pediátrica e a Doença de Parkinson na 
idade adulta.1,2,5 Na Esclerose Lateral 
Amiotrófica, a sialorreia apresenta-se 
em cerca de metade dos doentes, 
sendo parca a literatura relativa ao seu 
tratamento.6,7

As consequências clínicas, psicológicas 
e funcionais da sialorreia podem afetar 
não só o paciente, mas também os 
familiares e cuidadores. Esta pode 
provocar irritação ou inflamação 
peribucal, infeção oral ou dermatológica, 
aspiração, pneumonia, pneumonite, 
desidratação, dificuldade na mastigação, 
interferência com a fala, humedecimento 
constante das roupas, odor desagradável, 
dano a objetos (livros, aparelhos de 
comunicação, entre outros). A autoestima 
e autoimagem do doente também 
podem ser afetadas, contribuindo para 
um maior sentimento de rejeição e 
isolamento social.1,2 

O tratamento desta condição é difícil e 
requer uma intervenção multidisciplinar, 
que recorre a componentes 
comportamental, farmacológica e, 
em casos refratários, cirúrgica. Os 
tratamentos conservadores incluem 
mudanças na dieta ou hábitos, exercícios 
motores orais, dispositivos intraorais 
e tratamentos farmacológicos, quer 
conservadores, quer minimamente 
invasivos. Outros tratamentos mais 

invasivos incluem cirurgia ou radiação. 
A modificação do comportamento 
apresenta resultados inconsistentes e 
demorados. A terapêutica farmacológica 
é utilizada recorrendo a anticolinérgicos 
puros como a escopolamina, a atropina 
e o glicopirrolato, ou a fármacos com 
algum efeito anticolinérgico, como 
os antidepressivos tricíclicos. Como 
método minimamente invasivo, a 
quimiodesnervação com toxina botulínica 
leva à diminuição da produção de saliva 
e, secundariamente, à redução da sua 
perda involuntária; no entanto, a disfagia 
é o efeito colateral potencialmente mais 
grave desta terapêutica, pelo que terá 
de ser sempre bastante ponderada, 
especialmente no caso da patologia 
neurológica, em que a disfagia poderá já 
estar presente. Embora os tratamentos 
cirúrgicos pareçam oferecer resultados 
mais permanentes, são invasivos e 
apresentam diversos efeitos colaterais 
possíveis. A radiação é raramente 
aplicada e reservada para pacientes 
que não são candidatos a cirurgia e não 
toleraram terapias médicas.1,2,3,5,8,9
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Quadro I - Escala de Salivação Drooling Severity and Frequency Scale, modificada pela sua tradução para português

Drooling Severity and Frequency Scale – modificada
Severidade da Sialorreia
1 - Seca: nunca
2 - Média: apenas os lábios ficam molhados com saliva
3 - Moderada: saliva nos lábios e queixo
4 - Severa: a roupa fica molhada com saliva
5 - Profusa: roupa, mãos, tabuleiro e objectos ficam molhados com saliva
Frequência
1 – nunca
2 – ocasional
3 – frequente
4 – constante

14

Têm sido realizados alguns estudos 
sobre a eficácia e segurança de fármacos 
anticolinérgicos no controlo da sialorreia. 
A evidência científica que suporta a sua 
utilização é ainda insuficiente, pelo que 
cabe ao médico responsável decidir pelo 
método mais adequado para o caso 
individual do doente que acompanha.5,10

A escopolamina transdérmica mostrou 
reduzir a secreção salivar em 50-100% de 
pacientes com diferentes patologias que 
causam sialorreia, levando a diminuição 
da frequência de escape salivar. Uma 
única aplicação pode fornecer níveis 
séricos estáveis do fármaco por 72 
horas, representando maior comodidade 
para os doentes ao evitar os efeitos 
secundários exacerbados nos picos de 
concentração, assim como menores 
custos de saúde. Estão descritos efeitos 
secundários da escopolamina tipicamente 
antimuscarínicos, tais como visão 
turva, sedação, sonolência, tonturas, 
xerostomia, aumento da frequência de 

convulsões, obstipação, retenção urinária, 
aumento da sudorese, intolerância ao 
calor e ainda eritema/prurido no local 
de aplicação. Maioritariamente, ocorrem 
nos primeiros dias de tratamento. Os 
efeitos mais comummente descritos 
são a midríase, a retenção urinária e 
a irritação dérmica local. O fármaco 
está absolutamente contraindicado 
em pacientes com glaucoma de 
ângulo fechado e apresenta como 
contraindicações relativas a doença 

prostática, obstrução pilórica, a 
cardiopatia, psicose e glaucoma de 
ângulo aberto.10,14

O estudo que de seguida descrevemos 
teve como objetivo avaliar o impacto da 
escopolamina transdérmica na severidade 
e frequência da sialorreia, assim 
como na segurança deste fármaco em 
pacientes com patologia neurológica em 
tratamento no nosso Centro Hospitalar. 

Materiais e Métodos: Foram incluídos 
os pacientes neurológicos tratados com 
escopolamina transdérmica de janeiro 
de 2019 a março de 2021, seguidos na 
consulta de neurorreabilitação, para a 
realização de um estudo prospectivo, 
interventivo, não controlado. Foram 
registados os dados sociodemográficos 

(idade e género) e a patologia de base 
associada à sialorreia. 

De acordo com o nosso protocolo, os 
doentes aplicavam inicialmente metade 
de um adesivo de 1.5mg, ou seja, 
0.75mg, colocado posteriormente ao 
pavilhão auricular. O adesivo era trocado 
a cada 72 horas, sendo alternado o 
lado de aplicação de forma a diminuir a 
irritação local e sendo dada a indicação 
para hidratar o local sem adesivo com 
emolientes tópicos.

Os resultados foram avaliados 
através de duas escalas, a Drooling 
Severity and Frequency Scale (DSFS) 
e a Modified Teacher Drooling Scale 
(mTDS), explanadas nos quadros I e II, 
respectivamente.15,16 Foram registadas 
as variáveis relativas ao tratamento, 
nomeadamente dose do fármaco, local 
de aplicação do adesivo e frequência 
de aplicação. Foi também pesquisada a 
ocorrência de complicações indesejadas 
deste método.
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Quadro II - Escala de Salivação Modified Teacher's Drooling Scale, modificada pela sua tradução para português

Modified Teacher's Drooling Scale – modificada
1 - Seca: nunca
2 - Intermédia: apenas os lábios ficam humedecidos com saliva, ocasionalmente
3- Intermédia: apenas os lábios ficam humedecidos com saliva, frequentemente
4- Moderada: os lábios e o queixo ficam humedecidos com saliva, ocasionalmente

5 - Moderada: os lábios e o queixo ficam humedecidos com saliva, frequentemente
6 - Severa: a roupa fica humedecida com saliva, ocasionalmente
7 - Severa: a roupa fica humedecida com saliva, frequentemente
8 - Profusa: roupa, mãos, tabuleiro e objectos humedecidos com saliva, ocasionalmente
9 - Profusa: roupa, mãos, tabuleiro e objectos humedecidos com saliva, frequentemente
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A DSFS avalia a sialorreia na componente 
severidade (pontuada entre 1-5) e na 
componente frequência (pontuada 
entre 1 e 4).15 Já a escala mTDS, uma 
escala modificada da DSFS, reúne numa 
só gradação a frequência e severidade 
da sialorreia e varia entre 9 patamares 
possíveis.16 As escalas foram pontuadas 
pelo próprio paciente ou, em caso 
de impossibilidade por alteração 
cognitiva, pelo cuidador. A sialorreia 
foi quantificada recorrendo a estas 

escalas, aplicadas em consulta em dois 
momentos, imediatamente antes e três 
meses após o início do tratamento.

Como critérios de inclusão, os doentes 
tinham de apresentar sialorreia 
secundária a uma patologia neurológica, 
com os seguintes valores iniciais na 
quantificação da sialorreia:  severidade 
na escala DSFS ≥3 (moderada- saliva nos 
lábios e queixo) ou frequência na escala 
DSFS ≥3 (frequente) ou um valor inicial 
na escala mTDS ≥4 (sialorreia moderada, 
com lábios e queixo ocasionalmente 
humedecidos com saliva). Os doentes 

tinham de fazer o fármaco no mínimo 
durante 3 meses. Como critérios de 
exclusão, não foram incluídos os 
pacientes com contraindicações para 
utilização de anticolinérgicos, pacientes 
com registos médicos incompletos para 
os outcomes avaliados e pacientes com 
idade inferior a 18 anos. O tratamento 
era considerado eficaz quando os scores 
das escalas de quantificação da sialorreia 
apresentavam melhoria na reavaliação. 

A recolha de dados foi feita 
maioritariamente através da consulta 
dos processos clínicos e ainda por 
contacto telefónico. A análise dos 
dados foi do tipo descritiva, através de 
frequências absolutas e intervalos de 
variação (mínimo e máximo). Foram 
também apresentadas algumas medidas 
de tendência central. Dado o pequeno 
número de doentes incluídos, serão 
apresentados individualmente na forma 
de casos clínicos. 

Resultados

Foram incluídos cinco pacientes adultos 
com sialorreia secundária a patologia 
neurológica, 80% dos quais do sexo 
feminino, com idades compreendidas 
entre 39 e 81 anos (média 66.4).  Os 
dados demográficos encontram-se 
registados no quadro III.  

De seguida, descreve-se de forma breve 
o caso clínico de cada um dos pacientes 
incluídos no estudo.

Caso 1: LL, 77 anos, sexo feminino, 
diagnóstico de Esclerose Lateral 
Amiotrófica de predomínio bulbar, com 
anartria, disfagia severa e sialorreia. A 
sialorreia pontuava inicialmente um grau 
4 tanto na severidade como na frequência 
na escala de DSFS e um grau 7 inicial 
na escala MTDS. Os familiares referiram 
uma importante limitação à participação 
social devido à sialorreia. Foi tentada a 
quimiodesnervação, sem sucesso. Um 
mês após a utilização da escopolamina 
transdérmica, havia melhoria na escala 
de DSFS para um grau mínimo (1) na 
severidade e um grau 2 na frequência, e 
melhoria para um grau 2 na escala MTDS. 
Por agravamento não especificado aos 
2 meses de tratamento da sialorreia, a 
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doente passou a fazer um adesivo inteiro, 
voltando aos valores descritos com um 
mês de tratamento. Não foi registado 
qualquer efeito secundário durante oito 
meses de tratamento, altura em que se 
verificou o óbito da doente.

Caso 2: MF, 74 anos, sexo feminino, 
diagnóstico de Esclerose Lateral 
Amiotrófica de predomínio bulbar, com 
disfagia severa e sialorreia. Na primeira 
tentativa de uso do adesivo, a doente 
apresentou reação alérgica local com 
suspensão temporária. Fez uma nova 
tentativa de tratamento, com nova 

indicação para hidratação local após os 
3 dias de uso do transdermico. Neste 
segundo momento, a sialorreia pontuava 
um grau 4 de severidade e frequência 
na escala DSFS e um grau 6 na escala 
MTDS. A doente estava medicada 
previamente com amitriptilina, tendo a 
dose permanecido estável durante este 
estudo (25mg/dia). Três meses após a 
utilização da escopolamina, os valores 
mantinham-se e pouco tempo depois a 
doente faleceu.

Caso 3: SM, 39 anos, sexo feminino, 
diagnóstico de Paralisia Cerebral, 
apresenta um quadro de alterações 
do controlo motor, da deglutição e 
cognitivas, assim como sialorreia. A 
sialorreia pontuava na avaliação inicial 
um grau 5 na severidade e um grau 3 na 
frequência na DSFS, e um grau 9 inicial 
na escala MTDS. Por falta de colaboração 
da doente, este passou a ser colocado 
no dorso, dificultando a sua remoção, 
na dose de um adesivo completo. Na 
segunda avaliação, considerando o 
tempo zero aquele em que o adesivo 
passou a ser colocado no dorso, a 
doente apresentava melhoria dos valores 
de sialorreia, com a DSFS a melhorar 
para 4 na severidade e 2 na frequência, 
enquanto a MTDS reduziu para 6.  

Caso 4: MP, 81 anos, sexo feminino, 
diagnóstico de Esclerose Lateral 
Amiotrófica de predomínio bulbar, com 
disfagia severa, anartria e sialorreia. 
Nesta doente, a sialorreia impactava 
significativamente na autoestima e 
autoimagem. A sialorreia pontuava antes 
do início do tratamento um grau 3 na 
severidade e um grau 3 na frequência 
na escala DSFS, enquanto pontuava 
um grau 6 inicial na escala MTDS. 

Inicialmente apresentou xerostomia, 
tendo desenvolvido tolerância em poucos 
dias. Após 3 meses de tratamento, passou 
respetivamente para um grau 3 de 
severidade e 2 de frequência na primeira 
escala, e para 5 na segunda. Manteve 
terapêutica por seis meses, altura em que 
se verificou o seu óbito .

Caso 5: JG, 62 anos, sexo masculino, 
diagnóstico de Esclerose Lateral 
Amiotrófica predominantemente 
espinhal, com tetraparesia de predomínio 
braquial e previamente medicado com 
amitriptilina. O valor da sialorreia antes do 

início do tratamento com escopolamina 
correspondia a um grau 3 na severidade 
e um grau 2 na frequência na escala 
DSFS, assumindo o valor 4 inicial na 
escala MTDS. Após o tratamento com 
adesivos de 1 mg, a sialorreia reduziu 
para 2 na severidade, mantendo o valor 
de frequência (2). A MTDS reduziu de 
4 para 2. Dado o resultado satisfatório 
do tratamento, o doente previamente 
medicado com amitriptilina na dose de 
25 mg/dia cessou este fármaco, sem 
agravamento da sialorreia. Não foi 
registado qualquer efeito secundário até 
ao momento, após 9 meses de tratamento. 

Quadro III - Dados Sociodemográficos e Patologia Primária associada à Sialorreia
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Os valores médios obtidos nas escalas de 
Salivação antes e 3 meses após o início 
do tratamento, assim como a sua variação 
média, encontram-se sistematizados no 
quadro IV.  

De acordo com a DSFS, 80% dos pacientes 
apresentou decréscimo da severidade 
da sialorreia, com uma redução média 
de 1.2 em 5 pontos.  60% dos pacientes 
apresentou diminuição da sua frequência, 
com redução média de 0.8 no total 
de 4 pontos possíveis. De acordo com 
a mTDS, ou seja, reunindo na mesma 
avaliação severidade e frequência, todos 

os pacientes apresentaram melhoria, que 
correspondeu a 2.2 em 9 pontos, isto é, 
a 24%. A dose do fármaco utilizada pelos 
doentes variou entre 0.5 e 1.5mg de 
escopolamina na forma transdérmica. 

Como efeitos indesejados, registamos 
um caso do efeito secundário mais 
frequente segundo a literatura, a 
alergia local ao adesivo e um caso de 
xerostomia, esta durante poucos dias. 
Os restantes pacientes mantiveram a 
terapêutica e a dose foi ajustada quando 
para tal havia indicação. 

Discussão

Os pacientes incluídos no estudo 
apresentavam compromisso neurológico, 
com ou sem disfunção oromotora 
conhecida, mas nenhum tinha história 
anterior de aspiração. Assim, assume-se 
a hipótese das fases faríngea e 
esofágica da deglutição se encontrarem 
preservadas, ou seja, aparentemente não 
existia sialorreia posterior significativa. O 
problema major consistiria na fase oral da 
deglutição (sialorreia anterior). 

Nenhum dos pacientes se encontrava 
medicado com fármacos que poderiam 
provocar sialorreia iatrogenicamente 
(olanzapina, risperidona, betanecol, 
pilocarpina entre outros). Dois pacientes 
estavam a tomar previamente amitriptilina 
e mantiveram a terapêutica em simultâneo 
com a aplicação do adesivo não tendo 
a dose sido aumentada durante este 
estudo. Pelo seu efeito anti-muscarínico, 
a amitriptilina pode contribuir para o 
controlo deste problema.

Vários fármacos anticolinérgicos 
podem ser usados no tratamento da 
sialorreia. A escopolamina é um agente 
anticolinérgico, que bloqueia a actividade 
parassimpática das glândulas salivares, 
também com propriedades antieméticas 
e hipnótico-sedativas. A utilização 
de escopolamina transdérmica como 
fármaco para controlo desta entidade 
clínica é uma alternativa útil, tendo vários 
estudos comprovado a redução no 
escape salivar, ainda que a eficácia varie 
entre indivíduos.10-14 Apesar da vantagem 
clínica da apresentação transdérmica 

da escopolamina, relacionada com 
a estabilidade dos níveis séricos que 
contornam a exacerbação dos efeitos 
secundários nos picos de concentração 
propiciados por outras apresentações, os 
adesivos são dispendiosos e tornam-se 
inacessíveis para muitos doentes.14 Em 
Portugal, este ponto torna-se ainda mais 
relevante, uma vez que a escopolamina 
não é comercializada ao público nesta 
formulação. Excepcionalmente, pode ser 
utilizada em contexto hospitalar. Também 
a título excepcional, algumas farmácias 
adquirem directamente no estrangeiro, 
o que ainda amplifica mais o custo final 
para o doente.

Quadro IV - Resultados do tratamento, obtidos com as Escalas de quantificação da sialorreia, aos 0M – antes do tratamento e aos 3M - 3 meses após início do tratamento.
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A dificuldade na quantificação da 
sialorreia em pacientes neurológicos 
pode explicar parcialmente a 
variabilidade nos resultados 
encontrados na literatura, com a 
eficácia do tratamento da sialorreia com 
escopolamina transdermica a variar entre 
19-67%.14,15 A quantificação volumétrica 
fornece uma avaliação objectiva da 
quantidade de saliva produzida e 
pode ajudar a guiar o tratamento e a 
mensurar os resultados obtidos. No 
entanto, a colaboração limitada destes 
pacientes requer o uso de métodos 
de quantificação alternativos, com 
o recurso frequente a escalas semi-
quantitativas, que possam ser utilizadas 
pelos cuidadores.14,15 As escalas utilizadas 
neste estudo pareceram ser aquelas 
que melhor se adequariam aos nossos 
doentes. Por um lado, por serem semi-
quantitativas, contornavam a dificuldade 
inerente à quantificação absoluta, 
supracitada. Por outro, não valorizam 
pontos como o embaraço e o impacto 
na qualidade de vida, ponderados em 
algumas escalas, que embora sejam 
pontos clínicos pertinentes e valorizáveis, 
são menos objectivos e acarretam uma 
maior variabilidade individual. 

Quanto às variáveis relativas ao 
tratamento, nomeadamente dose 
e frequência de aplicação, as doses 
utilizadas variaram entre 0.75 mg e 
1.5 mg, através de um dispositivo 
transdermico de duração útil de 72 horas. 
Segundo a bibliografia consultada, a 
dose mais comumente utilizada é de 1mg 
por 72 horas6, sendo comercializados 
adesivos de 1 e de 1.5 mg. O local de 
aplicação do adesivo era a zona posterior 
ao pavilhão auricular, com excepção 
de um doente, em que o adesivo era 
aplicado no dorso (caso clínico 3).

Dos pacientes englobados no estudo, 
80% apresentou melhoria na severidade 
da sialorreia e 60% diminuição na 
frequência de episódios. A variação 
na severidade não só englobou um 
número maior de doentes, como também 
parece ter tido uma expressão clínica 
ligeiramente maior. Quando olhamos 
para os valores da escala mTDS, que 
integra simultaneamente a diminuição da 
severidade e da frequência, verificamos 

que esta corresponde a 24%. Ainda que 
a nossa amostra fosse muito pequena 
e, por isso, os nossos resultados não 
possam ser extrapolados, é de frisar a 
eficácia aparente da escopolamina nestes 
pacientes. Da mesma forma, quando 
averiguamos a segurança, através da 
análise de efeitos indesejados, registamos 
um caso de alergia local ao adesivo e um 
caso de xerostomia.

Um doente com uma resposta 
inicialmente positiva ao fármaco 
pode ver a sialorreia piorar por 
um agravamento no mecanismo 
etiológico primário, expectável em 
patologias neurodegenerativas, e não 
obrigatoriamente por diminuição da 
eficácia do fármaco. É necessário um 
ajuste constante da dose, sempre que 
para tal haja indicação clínica, tal como 
aconteceu num dos nossos pacientes, 
com posterior controlo adequado. 
Assim, é necessário adaptar em 
permanência o tratamento.

 Enfatizamos ainda a escassez de 
dados na literatura relativos ao uso da 
escopolamina transdermica em pacientes 
com Esclerose Lateral Amiotrófica.7 
Quatro dos nossos pacientes 
apresentavam esta patologia e em três o 
tratamento resultou numa redução clínica 
da sialorreia.

Utilização de Escopolamina transdérmica no tratamento de Sialorreia na Patologia Neurológica – Experiência de um Centro
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Conclusão

No tratamento da sialorreia, o tratamento 
não invasivo constitui uma primeira linha 
de abordagem, devendo ser considerado 
um tratamento invasivo apenas no caso 
de não resposta ao primeiro, sempre 
considerando o risco envolvido. 

Nos casos que apresentamos, 80% 
apresentou melhoria da sialorreia, pela 
diminuição da sua severidade e/ou 60% 
pela melhoria da frequência de episódios 
de escape salivar. Os efeitos secundários do 
tratamento foram tolerados.

Os nossos resultados vieram corroborar 
aqueles que se encontram descritos 
na bibliografia. Como limitação a este 
estudo, apontamos o pequeno número de 
pacientes envolvido e o curto tempo de 
seguimento destes doentes. Denotamos 
também a ausência de escalas de salivação 
validadas para a população portuguesa.  

Serão necessários estudos em maior escala 
e um acompanhamento mais longo destes 
pacientes, para estabelecer a dosagem 
mais eficaz associada à menor ocorrência 
de efeitos laterais. A escopolamina 
transdérmica parece assim ser uma 
alternativa terapêutica eficaz e segura 
no controle da sialorreia em pacientes 
neurológicos. No entanto, requer uma 
selecção apropriada de doentes e, como 
qualquer fármaco, não é desprovida de 
potenciais efeitos adversos. A sua eficácia a 
longo-prazo permanece desconhecida. 
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Áreas cegas em mamografia (incidências clássicas)
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Uma senhora de 65 anos, seguida na consulta de Oncologia 
no CHUA, na sequência do diagnóstico de neoplasia mamária 
bilateral, foi submetida em ambos os casos a cirurgia 
conservadora, a mais recente em 2019 à Mama esquerda. Este 
ano (2021), face à elevação dos marcadores tumorais nos exames 
laboratoriais de rotina, efetuou TC toraco-abdominal, na qual 
houve a evidência de um nódulo sólido com 2cm de diâmetro, 
de maior diâmetro localizado no quadrante supra-externo da 
mama esquerda em localização periférica, excêntrica, junto ao 
prolongamento axilar. Assim, efetuou mamografia bilateral, 
não sendo detetada nos mamogramas obtidos nas incidências 
clássicas qualquer lesão.Apenas em incidências mamográficas 
adicionais/modificadas foi possível individualizar a lesão nodular, 
tendo por referência o exame objetivo, onde foi palpada uma 
área suspeita, e ecografia, onde previamente se havia detetado 
lesão nodular hipoecógenica, sólida, de contornos bosselados.  
Este caso alerta-nos para a existência de “áreas cegas”, em 
que uma mamografia normal nos poderá dar uma informação 
incorreta de “tranquilidade” diagnóstica, principalmente quando 
esta mamografia é realizada em “ambiente de rastreio”.

A 65 year old woman, in follow-up care in the Oncology 
department of CHUA, with a history of  bilateral breast neoplasia, 
underwent breast conservative surgery for both tumors, the most 
recent performed in 2019 on the left breast. This year (2021), due 
to a rise in tumor markers in routine laboratory screening tests, 
a thorax and abdomen CT scan was done, where a solid nodule 
of 2cm in diameter, localized in the upper outer quadrant of the 
left breast, peripherally and eccentrically located, adjacent to the 
axillary tail was evidenced. Thus, a bilateral mammography was 
made, displaying no lesion in the standard views of the obtained 
mammograms. Based on the physical examination findings, where 
a suspicious area was palpated, and on the breast ultrasound 
previously performed, where an hypoechogenic solid nodular 
lesion with raised borders was detected, further supplementary/
adjusted views were added, and the lesion was finally visualized in 
Mammography.  This case report raises attention to the existence 
of “blind areas” in a conventional mammography, which can give 
the clinician an incorrect feeling of “tranquility” regarding the 
diagnosis, especially when this mammography is done as part of a 
screening program.
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TC 
CT scan

Mamografia, mediolateral esquerda 
Mammography, left mediolateral view

Mamografia, craniocaudal esquerda 
Mammography, left craniocaudal view

Ecografia, Mama esquerda 
Ultrasound, left breast

Mamografia, mediolateral modificada 
Mammography, adjusted mediolateral view  

Mamografia, craniocaudal modificada 
Mammography, adjusted craniocaudal view
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Subhepatic acute apendicitis
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Um quadro de apendicite aguda é uma emergência cirúrgica 
frequente tanto na criança como no adulto. História clínica, 
exame objectivo e investigação complementar, permitem 
estabelecer este quadro clínico, sendo importante estar ciente 
de eventual localização atípica do apêndice. Uma dessas 
localizações raras é a sub-hepática, onde a apendicite pode 
simular colecistite, abscesso hepático ou outros diagnósticos, 
resultando num diagnóstico tardio com possível ruptura do 
apêndice. Em Portugal com uma população que ronda os 10 
milhões de habitantes, estima-se que existam anualmente 9 
casos de apendicite com esta localização. As presentes imagens 
correspondem a mulher, de 53 anos que recorreu ao SU por 
quadro com 3 dias de evolução de dor epigástrica e quadrantes 
direitos, constante com agravamento com a mobilização, 
referida ao ombro direito e febre de 38ºC. À palpação dor na 
região epigástrica, com defesa, Blumberg e Rovsing positivos. 
Sem leucocitose, PCR>300. TC abdominal mostra topografia 
anómala do cólon direito, apresentando o cego topografia alta, 
adjacente ao fígado. Identifica-se nesta localização o apêndice 
cecal, com topografia anterior à metade direita do cólon 
transverso, com sinais de apendicite aguda. Doente submetida 
a cirurgia constatando-se apendicite aguda fleimonosa, 
com consequente apendicectomia. Pós-operatório sem 
intercorrências. Um alto índice de suspeição e conhecimento 
das variantes anatómicas é necessário para diagnosticar e tratar 
correctamente uma apendicite.

Acute appendicitis is one of the most frequently surgical 
emergencies in children and adults. Combining history, 
examination, and complementary testes, a clinical picture 
of acute appendicitis is build. It is important to be aware of 
atypical locations of the appendix. One of those rare locations 
is sub hepatic, where appendicitis could mimic cholecystitis , 
liver abscess, or other diagnoses resulting in delayed treatment 
and appendicular rupture. In Portugal, with a population of 
approximately 10 million inhabitants, it is estimated that there 
are 9 cases of appendicitis with a subhepatic location annually. 
The present images correspond to a 53-year-old woman who went 
to the ER with a 3-day course of epigastric and right quadrants 
constant pain, worsening with mobilization. She also referred 
pain to the right shoulder and a fever of 38ºC. On palpation, was 
elicited pain in the epigastric region, and Blumberg and Rovsing 
were positive. There was no leukocytosis, CRP>300. Abdominal 
CT showed an anomalous topography of the right colon, showing 
the blind sac high up, adjacent to the liver. The cecal appendix 
was identified at this location, anterior to the right half of the 
transverse colon, and with signs of acute appendicitis. The patient 
underwent surgery to an acute phlegmonous appendicitis, with 
consequent appendectomy. The postoperative period underwent 
without complications. A high index of suspicion and awareness 
of these anatomical variants is necessary in order to correctly 
diagnose and safely manage appendicitis.
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Abstract

Leiomyoma of the round ligament of the uterus is a rare location 
for this entity. They can present as inguinal masses and mimic 
an inguinal hernia. Therefore, it is a differential diagnosis that 
should be considered in the case of an inguinal mass in women. 
Symptoms can vary depending on the location. Imaging 
techniques are important for diagnosis. However, for a definitive 
diagnosis, surgical excision and histological analysis is required.

The authors report a case of a 49-year-old, female with an 
inguinal mass and corresponding iconography, from objective 
evaluation to imaging, as well as the intraoperative description 

and the surgical specimen. This diagnosis, in women, should be 
entertained as a possible etiology of an inguinal mass.

Leiomyoma of the round ligament of the uterus 
presenting as an inguinal hernia 
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Introdution

The uterus is a well know structure, 
typically pear-shaped, that lies 
between the bladder anteriorly and 
the rectosigmoid posteriorly. The 
maintenance of its anatomical location 
is ensured by a series of structures, 
including the round ligament. Emanating 
from the uterine cornu and traveling 
through the inguinal canal are the 
round ligaments which attaches to the 
subcutaneous tissue of the mons pubis. 
This ligament is not a very common 
carrier of anomalies, so the authors 

present this clinical case.

Case Report

A 49-year-old female patient presented 
at the emergency room complaining of 
inguinal pain, lasting for 2 weeks. She 
refers a mass on the left inguinal region 
that appeared two years prior, initially 
measuring about 1cm with progressive 
growth. This mass enlarges and becomes 
tenser during the pre-menstrual period 
and is mobil, appearing either in the 
inguinal region, or in the outer lip of 
the vulva. The patient denies other 
symptoms, such as fever, weight loss, 
abnormal vaginal discharge, urinary or 
gastrointestinal symptoms. She reported 
having her last menstrual period about 
3 weeks before, with regular menstrual 
cycles. No active sexual life in the 
past two years. Her medical history 
includes asthma (diagnosed at age 
2 and medicated with salbutamol in 
SOS, ipratropium bromide, fluticasone 
furoate/vilanterol, montelukast and 
mepolizumab), hypertension (medicated 
with losartan) and cholecystectomy (due 
to biliary lithiasis, at age 33). She was 
also medicated with alendronic acid/
cholecalciferol and calcium carbonate. 
The patient’s obstetrical history included 
one term vaginal delivery and one 
cesarian (at age 40). 

At physical examination the patient was 
alert, oriented, hydrated, had normal 
vital signs and no pallor was present. 
Abdomen was soft and depressible 
without pain. There was a vulvar mass in 
the left outer lip, partially redoubtable 
through the left inguinal canal, causing 
slight discomfort with mobilization. 
(Figure 1) There were no vaginal 
or cervical lesions and the vaginal 
discharge was normal. Uterus showed no 
abnormalities during bimanual palpation.

Complementary studies were performed. 
Laboratory tests documented a slight 
elevation of liver enzymes (AST 64 
UI/L [normal reference value 5-34 
UI/L] and ALT 141 UI/L [normal value 
<55 UI/L]), with no other alterations 
(normal hemogram without leucocytosis 
or neutrophilia, normal serum 

electrolyte levels and renal function). 
Transvaginal ultrasound detected a 
uterine myoma, with 120X80mm on 
the posterolateral wall of the uterus; 
the endometrium and adnexa were 
normal. Pelvic ultrasound revealed a 
well demarcated, hypoechogenic, solid 
oval mass in the left inguinal region, 
containing vascularization on doppler 
ultrasound apparently with a vascular 
pedicle through the inguinal canal. The 
origin of the mass was not identified 
with ultrassound. Magnetic resonance 
imaging (MRI) was performed allowing 
a better characterization of the mass, 
revealing a well-defined, solid left 
inguinal mass, which was in continuity 
with the ipsilateral round ligament that 
was thickened due to the presence of a 
vascular pedicle. 
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Figure 1. Clinical findings during the first examination with the mass located in the left outter lip (a) and prior to surgery with the mass on the inguinal region (b), showing the mobility 
of the mass .

Figure 2. MRI shows a well-circumscribed left inguinal mass (white arrows) homogeneously hypointense on axial T1W image (A), heterogeneous (with a whorled internal appearance) on 
axial (B), sagittal (C) and coronal (D) T2W images. Coronal T2W (D) image depicts normal right round ligament and thickened left round ligament (red circles). Axial fat-suppressed T1W 
image showing left inguinal mass with gradual enhancement on the dynamic study. (E) Axial CT image showing small left inguinal mass, nine years before. (F)

Leiomyoma of the round ligament of the uterus presenting as an inguinal hernia
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The mass was homogeneously 
hypointense on T-weighted images (T1W) 
with no signal of fat or haemorrhage, 
heterogeneous signal on T2-weighted 
images (T2W), and gradual heterogeneous 
enhancement on the dynamic study. 
There was a small quantity of free fluid 
up to the vulvar region. This lesion was 
retrospectively identified in a CT scan 
made 9 years prior, where it measured 
22mm of axial axis which suggests 
an indolent growth. (Figure 2) These 
findings were compatible with a round 
ligament leiomyoma with probable mixoid 
degeneration.

A surgery was performed by a team 

that included general surgeons and a 
gynaecologist. Intraoperative assessment 
found a inguinal mass with 9-10 cm of 
diameter, attached to the round ligament 
close to the internal inguinal ring and 
also attached to the outer lip. (Figure 3) 
Excision of the mass and round ligament 
was performed as well as Rutkow- 
-Robbins hernioplasty. Surgery was 
uneventful and post-operative clinical 
evolution was favourable. The patient 
was discharged 2 days after the surgery. 
Post-surgical appointment was 2 weeks 
later and the patient was asymptomatic 
with no morbidity to report. Histological 
examination confirmed the diagnosis  
of leiomyoma.

Discussion

Uterine leiomyomas are the most 
common pelvic tumours in reproductive 
aged women. These benign tumours are 
originated from myometrium smooth 
muscle cells1,2 and tend to be oestrogen 
dependent (with progression during 
pregnancy or use of oral contraceptives, 
and regression after menopause).1,3

Leiomyomas are predominantly found 
in the uterus and are classified as 
submucosal (beneath the endometrium), 
intramural (within the myometrium), 
or subserosal (beneath the serosa).1 
Extrauterine leiomyomas are rare4 and 

can develop spontaneously resulting 
from a pedunculated subserosal 
myoma that loses the attachment 
to the uterus acquiring new vascular 
supply from adjacent organs1 or can be 
iatrogenic, occurring after a surgical 
intervention (laparoscopic hysterectomy 
or myomectomy).4,5 Because they 
adhere to surrounding structures for 
vascular supply, they are called parasitic 
leiomyomas4 and are classified by the 
International Federation of Gynaecology 
and Obstetrics classification as group 8.5 
The most common locations of parasitic 
leiomyomas are areas with a good blood 
supply, such as the broad ligament of 

the uterus, omentum, pelvic peritoneum, 
retroperitoneal connective tissue and 
gastrointestinal tract.5 Due to the 
different anatomic locations symptoms 
can vary.

Round ligament leiomyomas are a related 
entity. They are believed to arise from 
the smooth muscle cells in the round 
ligament. It connects the uterus to the 
labia majora, through the inguinal canal 
and leiomyomas are its most common 
tumour.6 They most frequently arise from 
the extraperitoneal end of the ligament, 
on the right side, and fifty percent 
present with uterine leiomyomas.7–10 Our 
patient had an extraperitoneal round 
ligament leiomyoma, spontaneous 
and located on the left side. The 
images acquired also revelled uterine 
leiomyomas which are the main risk 
factor for extrauterine myomas.

Round ligament leiomyomas can present 
as an inguinal or pelvic mass(11) and 
although usually asymptomatic, they 
mimic incarcerated inguinal hernia.2,4,6,7 
Other differential diagnosis should 
include ovarian or tubal masses, round 
ligament cysts, leiomyosarcomas and 
inguinal lymphadenopathies.4,6
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Figure 3. Macroscopic findings during surgery: a large pelvic mass was found (green arrow), attached to the round ligament (yellow arrow).

Leiomyoma of the round ligament of the uterus presenting as an inguinal hernia
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Depending on its location, the diagnosis 
of extrauterine leiomyoma can be 
challenging, presenting both a clinical 
and radiological diagnostic challenge. 
Multiple imaging modalities may 
be needed for correct identification 
and differentiation from malignant 
entities. The most useful modalities for 
detecting extrauterine leiomyomas are 
ultrasonography and MRI. The excellent 
contrast resolution and multiplanar 
images of MRI make it particularly 
valuable for characterizing these 
tumours. On MRI these lesions are usually 
low signal intensity like that of smooth 
muscle on T2W images. However, in some 
cases there may be degeneration of the 
leiomyoma which modifies the usual 
signal characteristics; therefore, we can 
have a high or miscellaneous  
signal on T2W.

The definitive diagnosis is based on 
surgical removal with pathologic 
evaluation.1,6 Recurrence after complete 
excision has not been reported.11

Joana Cristina Domingues et al

CONCLUSION

Round ligament leiomyomas are a rare 
entity that can present as an inguinal mass 
and may even incarcerate. They should 
be considered as a differential diagnosis 
of inguinal hernia in women, especially in 
patients with coexistent uterine myomas 
or a prior gynaecological surgery. 
Treatment of round ligament leiomyomas 
is only indicated for symptomatic relief. 
Surgical resection and posterior hernia 
repair is the treatment of choice.
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Resumo

O seio cavernoso é um compartimento meníngeo osteodural 
percorrido no seu interior por diversas estruturas neurovasculares. 
A constelação de sinais e sintomas resultante da lesão destas 
estruturas é denominada de síndrome do seio cavernoso.

A etiologia desta síndrome é variada, mas no caso 
apresentado, a presença de hemorragia intracraniana com 
compressão de um meningioma intracavernoso previamente 
desconhecido e assintomático levou ao surgimento da 
síndrome do seio cavernoso, que se apresentou como edema 
periorbitário e oftalmoplegia.  

CASO CLÍNICO
CASE REPORT

Algarve Médico, 2021; 17 (5): 30 –33

Abstract

The cavernous sinus is an osteo-dural meningeal compartment 
through which run various neurovascular structures. The 
constellation of signs and symptoms resulting from the lesion of 
said structures is called the cavernous sinus syndrome.

This syndrome’s etiology is varied, but in the case presented, the 
development of intracranial hemorrhage with compression of a 
previously undiagnosed and asymptomatic meningioma lead to 
the development of a cavernous sinus syndrome, that presented 
with periorbital edema and ophthalmoplegia.  
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Introdução

O seio cavernoso é um compartimento meníngeo osteodural 
localizado de cada lado da sela turca.1 Consiste num plexo 
venoso extradural envolvido por uma prega dural, cujo interior é 
percorrido, na parede medial, pela artéria carótida interna, o seu 
plexo simpático, e o nervo abducente (VI) e, na parede lateral, 
pelo nervo oculomotor (III), troclear (IV) e as divisões oftálmica 
(V1) e maxilar (V2) do nervo trigémeo.2

A síndrome do seio cavernoso (SSC) corresponde ao conjunto 
de sinais e sintomas resultantes da lesão das estruturas 
neurovasculares contidas no seio cavernoso.2 

A sua etiologia é variada, mas as principais causas são vasculares 
(arteriais ou venosas), neoplásicas ou inflamatórias/infeciosas.3

 
Caso clínico

Uma doente do sexo feminino, 92 anos de idade, caucasiana, 
com antecedentes pessoais de hipertensão arterial e demência, 
recorreu ao Serviço de Urgência por um quadro de cefaleia 
fronto-parietal direita de início súbito, acompanhada de vómitos.

Ao exame objetivo, a destacar hipertensão arterial (190/105 
mmHg). Durante a anamnese a doente desenvolveu subitamente 
hemiparesia esquerda, paresia facial central esquerda e edema 
periorbitário direito.

Foi realizada Tomografia Computorizada crânio-encefálica (TC-CE) 
que demonstrou um volumoso hematoma intraparenquimatoso 
na região temporo-opercular direita e gânglios da base, 
com herniação subfalcial, figura 1, pequena hemorragia 
subaracnoideia, bem como um meningioma do seio cavernoso 
direito, figura 2.

Observou-se agravamento do edema periorbitário direito, que 
passou a ser acompanhado de oftalmoplegia externa e interna 
do olho direito, com manutenção ad hemiparesia e paresia facial 
central esquerda.

Introduction

The cavernous sinus is a osteo-dural meningeal compartment 
located on each side of the sella turca.1 It consists of an extradural 
venous plexus surrounded by a dural fold and through it runs the 
internal carotid artery, its sympathetic plexus and the abducens 
(VI) nerve and on its lateral wall the oculomotor (III), trochlear 
(IV) and the ophthalmic (V1) and maxillary (V2) division of the 
trigeminal nerve.2 

The cavernous sinus syndrome (CSS) is the constellation of signs 
and symptoms resulting from the lesion of the neurovascular 
structures within the cavernous sinus.2 

CSS may be caused by vascular (arterial or venous), neoplastic or 
inflammatory/infectious pathology.3 

Case report

A 92-year-old caucasian female with a past medical history of 
arterial hypertension and dementia, presented to the emergency 
department with a history of sudden right fronto-parietal 
headache and vomiting. Physical examination was remarkable for 
blood pressure elevation (190/105 mmHg). During examination 
the patient suddenly developed left hemiparesis, left central facial 
palsy and periorbital edema on the right.

A Computed Tomography (CT) of the head was performed and 
showed a voluminous intraparenchymal hematoma in the right 
temporo-opercular and basal ganglia region with subfalcial 
herniation, figure 1, small subarachnoid hemorrhage and right 
cavernous sinus meningioma, figure 2.

The right periorbital edema worsened and the patient develop 
internal and external ophthalmoplegia of the right eye, 
maintaining the left hemiparesis and facial palsy.



Figura 1. Hematoma intraparenquimatoso (seta) 
Figure 1. Intraparenchymal haematoma

Figura 2. Meningioma do seio cavernoso direito (seta) 
Figure 2. Cavernous sinus meningioma

Quadro I - Manifestações clínicas da síndrome do seio cavernoso de acordo com a estrutura lesada. 
Table I - Clinical manifestations of cavernous sinus syndrome according to the injured structure.

Estrutura lesada Manifestação clínica

Nervos oculomotores (III, VI, IV) Oftalmoplegia externa

Fibras parassimpáticas do III par Midríase fixa

Fibras simpáticas (pós-ganglionares)

Síndrome de Horner: 
• Miose 
• Ptose 
• Enoftalmia

V1 e V2 Alteração da sensibilidade 

Seio venoso Edema periorbitário, exoftalmia, quemose

Síndrome do seio cavernoso em doente com meningioma intracavernoso  e hemorragia intracerebral
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Discussão e Conclusão

A apresentação clínica da síndrome do seio cavernoso varia com 
as estruturas envolvidas, sendo as manifestações unilaterais ao 
seio cavernoso lesado, quadro I. 

Alterações da oculomotricidade, que se manifestam com 
diplopia, resultam da lesão do III, VI e/ou IV pares cranianos.

A oftalmoplegia interna, resultando numa pupila não reactiva, 
pode ocorrer por lesão das fibras parassimpáticas do III par, 
manifestando-se como midríase, ou pela lesão das fibras 
simpáticas dos nervos ciliares, manifestando-se como miose.

A síndrome de Horner ocorre pela lesão do plexo simpático 
pericarotídeo, manifestando-se com miose, ptose e enoftalmia 
aparente. Dado se tratar de uma lesão pós-ganglionar, a 
anidrose facial não está presente.

O edema periorbitário, exoftalmia e quemose ocorre devido ao 
défice de drenagem venosa pelo seio venoso.

Parestesias, hipoestesia ou dor facial podem ocorrer devido a 
lesão dos ramos V1 e V2 do nervo trigémio.1,2

Os meningiomas são uma das lesões que mais comumente 
envolvem o seio cavernoso, constituindo 41% das lesões deste 
seio.4 São tumores com crescimento tipicamente lento e a 
maioria tem origem na parede lateral do seio cavernoso.5

No caso apresentado, um meningioma do seio cavernoso não 
diagnosticado tornou-se sintomático e causou uma síndrome 
do seio cavernoso após o desenvolvimento de hemorragia 
intracraniana que condicionou aumento da pressão intracraniana 
e efeito de massa.

Discussion and Conclusion

The clinical presentation of cavernous sinus syndrome varies with 
the structures involved and manifestations are homolateral to the 
lesion, table I. 

Oculomotor impairment, presenting as diplopia, occurs when the 
III, VI and/or IV nerves are damaged.

Internal ophthalmoplegia resulting in a non-reactive pupil, may 
occur due to lesion of parasympathetic fibers of III, resulting in 
mydriasis, or due to loss of sympathetic fibers from the ciliary 
nerves, resulting in miosis.

Horner syndrome occurs due to the peri-carotid sympathetic 
plexus impairment, manifesting as miosis, ptosis and apparent 
enophtalmia. Because the lesion is post-ganglionic, there is no 
facial anhidrosis. 

Peri-orbital swelling, exophthalmos and chemosis occurs due do 
impairment of venous sinus drainage.

Facial paresthesia, numbness or pain may occur due to lesion of 
V1 and V2 nerves.1,2

Meningiomas are one of the most common lesions to involve the 
cavernous sinus, constituting 41% of all cavernous sinus lesions.4 
They are typically slow growing tumors and most arise from the 
lateral wall of the cavernous sinus.5

In the case presented, the patient had an undiagnosed 
meningioma of the cavernous sinus that became symptomatic 
and caused cavernous sinus syndrome after the development 
of intracranial hemorrhage causing an increased intracranial 
pressure and a mass effect. 
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Sumário

Este artigo resulta dos conteúdos presentes na exposição “A 
Saúde de uma Comunidade - Loulé na primeira metade do 
século XX”, para a qual os autores começaram a trabalhar antes 
de surgir a pandemia da COVID-19. Estes elementos fazem 
hoje muito mais sentido porque nos ajudam a conhecer os 
cuidados de saúde no concelho de Loulé de então, num tempo 
em que os hábitos de higiene eram praticamente inexistentes, 
contribuindo para a ocorrência de várias doenças, por vezes 
mortais. Verificamos a repercussão da malária bem como de 
outras patologias e da sua expressão no início do século XX e, 
igualmente, dos saberes tradicionais – benzeduras, orações, 
mezinhas, chás, unguentos e outros – que eram aplicados 
geralmente em simultâneo. Evidencia-se também a dedicação 
de todos os médicos municipais na luta pela preservação da 
saúde pública, através da homenagem aos clínicos Geraldino 
Brites, Everardo Pidwell e José Bernardo Lopes. Pretende-se 
salientar o papel da autarquia na defesa e promoção da saúde 
dos seus munícipes. A responsabilidade da assistência médica 
passou maioritariamente para o Serviço Nacional de Saúde, 
após Setembro de 1979. Contudo, a Câmara continuou a apoiar 
os munícipes dentro das suas áreas de competência. Cem anos 
passaram e a autarquia de Loulé volta a colocar a saúde num 
dos eixos estratégicos de atuação com a parceria com o Algarve 
Biomedical Center da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Algarve, com a edificação do ABC Health Research Center, 
em Loulé, e do ABC Active Life, em Vilamoura. 

Palavras chave: 
Cuidados de saúde; Loulé; malária; saberes tradicionais;  
assistência médica.

Abstract

This article is the result of the contents of the exhibition on “ 
The Health of a Community-Loulé in the first half of the 20th 
century”, for which the authors started working on long before 
the COVID-19 pandemic emerged is now more relevant because 
it helps us understand health care in the municipality of Loulé 
in this period of time when hygiene habits were practically 
non-existent, contributing to the occurrence of many diseases, 
some more fatal.  We also verify the repercussion of malaria, 
as well as other illnesses that were frequent at the beginning of 
the 20th century and common knowledge of the time, blessings, 
prayers, folk remedies, teas, unguents among others- generally 
applied simultaneously. The dedication of all municipal doctors 
in the fight for the preservation of public health is clear through 
homage paid to the clinicians Geraldino Brites, Everardo Pidwell 
and José Bernardo Lopes. This exhibition is also intended 
to highlight the role of the municipality in defending and 
promoting the health of its residents. The responsibility for 
medical assistance was handed mostly over to the National 
Health Service after September 1979, however the Council 
continued to support citizens within their areas of competence. 
One hundred years have since passed and the municipality of 
Loulé has once again set health as a strategic line of action with 
a partnership between the Algarve Biomedical Centre of the 
University of Algarve’s Faculty of Medicine, with the building of 
the ABC Health Research Centre, in Loulé, and ABC Active Life, in 
Vilamoura. 
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Introdução

Esta exposição, para a qual começámos a trabalhar tempos 
antes de surgir a pandemia da covid-19, faz hoje muito mais 
sentido porque nos ajuda a compreender melhor os cuidados de 
saúde no concelho de Loulé na primeira metade do século XX, 
num tempo em que os hábitos de higiene eram praticamente 
inexistentes, contribuindo para a ocorrência de várias doenças, 
por vezes mortais.1

Evidencia-se a dedicação de todos os médicos municipais na 
luta pela preservação da saúde pública, através da homenagem 
aos clínicos Geraldino Brites, Everardo Pidwell e José Bernardo 
Lopes. Pretende-se, ainda, compreender o papel da autarquia 
na defesa e promoção da saúde dos seus munícipes, 
nomeadamente através da vigilância junto das fontes, 
chafarizes e lugares para lavagens de animais e de utensílios, 
instalação de postos de análises de verificação do leite para 
venda, certificação da saúde dos animais destinados a abate 
no matadouro municipal, concursos públicos para médicos 
municipais (“facultativos médicos” ou “médicos do partido”), 
enfermeiros e parteiras, entre outras medidas.

Figura 1. “Consulta domiciliária de um médico municipal”, pintura a óleo de Canas, dimensão 150x96cm, proveniência: Santa Casa da Misericórdia de Faro. 
Figure 1. “Home consultation with a municipal doctor”, author Canas, dimensions: 150x96cm, origin: Santa Casa da Misericórdia de Faro.

Introduction

This exhibition, which we started working on long before the 
covid-19 pandemic emerged, makes more sense today as it helps 
us understand better health care conditions in the municipality 
of Loulé in the first half of the 20th century at a time when habits 
of hygiene were practically unknown amongst the population, 
contributing to the occurrence of several diseases, some fatal.1 

The dedication of all municipal doctors in the fight for the 
preservation of public health is made clear through homage 
paid to the clinicians Geraldino Brites, Everardo Pidwell and 
José Bernardo Lopes. This exhibition highlights the role of the 
municipality in defending and promoting the health of its 
residents. After September 1979, the responsibility for medical 
assistance was handed over to the recently inaugurated National 
Health Service. The Council, however, continued to support its 
citizens within their areas of competence. 

The Municipality of Loulé was also responsible for prevention and 
treatment of disease within the population of the municipality, and 
directed actions mainly aimed at the most disadvantaged social groups. 
An example of this was that municipal doctors did not charge patients 
with consultations, since the municipal paid them a salary. 
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Figura 2. Fotografia de Cartazes da Campanha 
Nacional da Luta Anti-Sezonática, onde constam 
informações claras e de fácil aplicação 
Figure 2. National Anti-Sezonatic Campaign 
Posters Photography 

Figura 3. Série de instrumentos utilizados no combate à malaria: a) Instrumentos para captura de larvas; b) Pulverizador; c) Gaiola de rede; d) Recipientes para recolha de larvas; e)
Fotografia de caixa entomológica do Instituto de Malariologia, 1940-1950; Museu da Saúde, Lisboa.  
Figure 3. Series of instruments used in the fight against malaria: a) Instruments for capturing larvae; b) Anti-Mosquito Spray; c) Net cage; d) Larvae collection containers; e) Photograph of 
an entomological box from the Institute of Malariology,1940-1950; Health Museum, Lisbon.

a)b)c)

d)

e)
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A Câmara de Loulé desenvolveu ações para a prevenção 
da doença e tratamento das populações do concelho, 
direcionando-as fundamentalmente para os grupos sociais 
mais desfavorecidos. Exemplo disso era o facto de os médicos 
municipais não cobrarem pelas consultas, uma vez que já eram 
pagos pelo município. 
 
A exposição começa com uma homenagem ao médico escritor 
Fernando Namora, através de dois excertos retirados da obra 
Retalhos da Vida de um Médico que elucidam a angústia de um 
pai que perante o sofrimento da filha pede ao médico para a 
salvar e de um profissional que quer chegar o mais depressa 
possível junto do seu paciente para o salvar. 

É a minha única filha. Salve-a, Sr. Doutor. Somos pobres, não temos 
dinheiro, nunca tivemos, mas eu vou trabalhar até ao fim da minha vida 
para lhe pagar. Mas salve-a!

Sentíamo-nos estafados. Tínhamos de erguer muito os joelhos para 
desenterrar os pés. Iria chegar tarde ao doente. Mais uma vez me 
atormentava não o ter continuamente debaixo da minha vigilância. Cada 
doente em perigo era uma razão de angústia (...).

Ao lado, um quadro a óleo, figura 1, retrata esse sentir, essa ideia de 
emergência e de consciência da limitação da vida, do conhecimento 
e da capacidade de resposta atempada e eficaz face à doença. 

Sala Malária - das Sezões

Uma sala permite conhecer uma realidade praticamente esquecida 
em Portugal: a malária. Ali se fala dos antigos postos anti-sezonáticos 
de Loulé e de Quarteira, mostra-se alguns objetos usados pelos 
técnicos para eliminar larvas, pupas e mosquitos anófeles através de 
recolha ou do recurso a químicos pulverizados. 

Para a luta contra a malária foi criado, no ano de 1946, um posto 
dos Serviços Anti-Sezonáticos sediado em Loulé, no Palácio 
Gama Lobo. Era seu diretor o médico Manuel Rodrigues Correia. 
Em Quarteira existiam as Brigadas Móveis dirigidas pelo médico 
João Baptista Ramos Faísca.

O objetivo de acabar com a malária foi atingido graças à 
prevenção e combate ao mosquito (anopheles) através da 
drenagem de zonas lagunares e pantanosas.

Também se pode ver, em aquário, alguns exemplares de gambúzias, 
espécie invasora que durante anos foi usada em poços, cisternas e 
outros lugares para eliminação das larvas dos mosquitos. Também 
eram aconselhadas as redes mosquiteiras, figura 3, em portas, 
janelas e camas.  

The exhibition begins with a tribute to the medical writer, 
Fernando Namora, through two excerpts taken from the work 
Retalhos da Vida de um Médico that elucidate the anguish of a 
father who, faced with his daughter's suffering, asks the doctor 
to save her and of a professional who does everything possible to 
reach his patient as soon as possible to save him.

She is my only daughter. Save her, Doctor. We are poor, we have no money, we 
never had, but I will work until the end of my days to pay you. But save her!

We were exhausted. We were robbing Peter to pay Paul. It was going to be 
too late. Once again it tormented me not to have her continually under my 
watch. All patients were in danger it was a reason for anguish (…)

Fernando Namora, in Retalhos da vida de um médico

An oil painting, figure 1, depicts this feeling, this idea of emergence 
and awareness of the limitation of life, knowledge and the ability to 
respond in a timely and effective way to a disease. 

Malaria Room

The room gives you a chance to see a reality practically forgotten 
in Portugal, but constant in the poorest countries: malaria. Here, 
we talk about the old anti-seasonal posts in Loulé and Quarteira, 
objects used in the elimination of larvae, pupae and anopheles 
mosquitoes through collection or the use of sprayed chemicals.  
In 1946 an Anti-Sezonatic Services station based in Loulé, at 
the Gama Lobo Palace was created as part of the fight against 
malaria. Its director was doctor Manuel Rodrigues Correia. In 
Quarteira there were Mobile Brigades led by doctor João Baptista 
Ramos Faísca. The goal of ending malaria was achieved thanks to 
the prevention and combat of mosquitoes (anopheles) by draining 
lagoon and swampy areas. 

Some specimens of fish in an aquarium can bear seen, an invasive 
species that for years was used in wells, cisterns and other places to 
eliminate mosquito larvae. Mosquito nets were also recommended, 
figure 3, on doors, windows and beds.

In the fight against the mosquito, one of the main resources used 
was the gambusia, or mosquitofish that fed on the larvae of these 
insects, which were introduced in wells, cisterns, and other forms 
of standing water. Mosquito nets on doors, windows and beds were 
also advised. 
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A luta anti-mosquitos decorria durante todo o ano porque 
as larvas se desenvolviam em qualquer estação, com maior 
incidência em períodos quentes2. Fazia-se prospeção do 
mosquito (ou luta anti-larvar) em todo o Algarve e parte 
do Alentejo, com recurso a drenagem de águas paradas e 
pulverização química. 

Médicos municipais

Segue-se um espaço dedicado aos médicos municipais que 
se destacaram pelo trabalho desenvolvido no início do século 
XX, nomeadamente os que acompanharam o crítico período 
da pneumónica, sobre a qual há também um apontamento – o 
Palácio da Fonte da Pipa que foi requisitado aos proprietários 
para albergar os doentes. 

Os médicos contratados pelas Câmaras, também designados 
de facultativos do partido, possuíam, de acordo com o Código 
Administrativo de 1896, os deveres de:

1º - Curar os pobres, os expostos, as creanças desvalidas e abandonadas  
e os presos; 
2º - Vacinar e revacinar, sem distincção de classes, extrahir, recolher e 
conservar a lympha vacínica; 
3º - Inspeccionar as meretrizes nos dispensários e na forma do respectivo 
regulamento (...); (...) 
6º - Auxiliarem-se e substituírem-se reciprocamente sendo do mesmo 
concelho.

Também existia o partido de parteira que, como podemos 
verificar na sessão de vereação de 01.07.1909 baseava-se nas 
seguintes condições:

1º - Residir na sede do concelho, não podendo sair para fora dele sem 
prévia licença da Câmara ou do seu presidente; 
2º - Ser obrigada a prestar os seus serviços a todas as pessoas que se 
reclamarem residentes no concelho (....); 
3º - Ser igualmente obrigada a prestar os seus serviços gratuitamente às 
parturientes pobres, na sede do concelho.

Considerando o papel preponderante que estes médicos 
tiveram na prevenção e tratamento da população do concelho 
sublinha-se aqui o reconhecimento pelo seu trabalho, através da 
história de alguns destes profissionais.

De salientar o profundo trabalho de recolha de dados a partir 
dos documentos pesquisados em arquivos e bibliotecas, 
especialmente a partir dos livros de registo dos doentes 
entrados no hospital – Hospital de Nª Sª dos Pobres ou da 
Sta. Casa da Misericórdia, de Loulé –, desde 1910 (não existem 
registos para a primeira década) a 1950, onde se pode perceber 
quais as doenças mais comuns por entre a população mais 
pobre do concelho, suas profissões, tipologia de doença 
de acordo com o género e idade. E de como as doenças 
predominantes resultam essencialmente, como analisou 
o médico Geraldino Brites, da ignorância, da pobreza, das 
clivagens sociais e da falta de higiene.

Municipal Doctors

There follows a space dedicated to municipal doctors who stood 
out for their work at the beginning of the 20th century, namely 
those who accompanied the critical period of pneumonics, about 
which there is also a note – the Palácio da Fonte da Pipa, which 
was requisitioned from the owners. to house the sick.

The doctors hired by the Council, also designated as facultative 
physicians, had, according to the Administrative Code of 1896, the 
duties to: 

1st Heal the poor, the exposed, the neglected and abandoned children and 
prisoners; 
2nd Vaccinate and revaccinate, without distinction of classes, extract, 
collect and preserve Vaccine samples;  
3rd Examine harlots in the dispensaries and via respective regulation 
(...); (...) 6th Help each other and replace each other when from the same 
municipality. 

There was also the midwife party, which, as we can see in the 
council meeting on 01.07.1909, was based on the  
following conditions: 

1st Must reside in the county, and may not leave without prior permission 
from the Council or its Mayor;  
2nd To be obliged to provide services to all people who claim to be residents 
in the municipality (....);  
3rd To be equally obliged to provide services free of charge to poor 
expectant women, at the town hall. 

Considering the preponderant role that these doctors played in the 
prevention and treatment of the population of the municipality, 
the recognition for their work is highlighted here, through the 
stories of some of these professionals. 

It is worth noting the in-depth work of data collection from 
documents researched in archives and libraries, especially from the 
register books of patients admitted to the hospital – Hospital de Nª 
Sª dos Pobres or Sta. Casa da Misericórdia, in Loulé –, from 1910 
(there are no records for the first decade) to 1950 –, where you can 
see the most common diseases among the poorest population in 
the county, their professions, disease typology according to gender 
and age. And how the predominant diseases essentially result, as 
the doctor Geraldino Brites analyzed, from ignorance, poverty, 
social cleavages and lack of hygiene.

Of a total of 2807 records, 2507 patients were discharged, and 
278 died. The average hospital stay was about 40 days (39.6), 
of which 2510 were residents in the municipality and 297 were 
from outside the municipality. The age group with the highest 
number of hospitalizations was the group aged 16-30 years (966 
hospitalizations). 

The most frequent diseases were gastrointestinal (349). Injuries 
(390) occurred more in men, with sexually transmitted diseases 
predominant in women, and there seems to be discrimination in 
the records here.

A Saúde de uma Comunidade - Loulé na primeira metade do século XX
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Figura 4. Com forte prevalência registam-se as doenças sexualmente transmissíveis, com as destes moldes de doentes com sífilis. 
Figure 4. With a strong prevalence, sexually transmitted diseases are registered, with these molds of syphilis patients.

Figura 5. Cartaz da Campanha Nacional da Luta Contra a Tuberculose ; Proveniência: Museu da Saúde, Lisboa. Cartaz da Campanha contra a sífilis, apelando à prevenção. 
Proveniência: Museu da Farmácia, Lisboa. 
Figure 5. Poster from the National Campaign Against Tuberculosis and Anti-syphilis campaign poster, calling for prevention; Provenance: Health Museum, Lisbon. Campaign against 
syphilis poster, calling for prevention. Provenance: Pharmacy Museum, Lisbon.

Ana Rosa Sousa et al
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Figura 6. Ex-votos de cera com diversas representações anatómicas 
consoante a região afetada e texto de uma “Benzedura para a dor de 
barriga”. Proveniência: Paróquias de Loulé.

Figure 6. Offerings in wax with different anatomical regions depending 
on the affected region and text of a “Blessing for stomach ache”.
Provenance: Parishes of Loulé.

Figura 7. Expressão da religiosidade popular dois Ex-voto a N.ª S.ª da Piedade. 
Proveniência: Santuário de Nª Sª da Piedade. 
Figure 7. Offering to Our Lady of Piety. Provenance: Sanctuary of Nª Sª da Piedade.

A Saúde de uma Comunidade - Loulé na primeira metade do século XX
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De um total de 2807 registos, 2507 pacientes tiveram alta, tendo 
falecido 278. O tempo médio de internamento era cerca de 40 
dias (39,6), sendo que 2510 eram moradores no concelho e 297 
eram de fora do concelho. A faixa etária com maior número de 
internamentos era o grupo dos 16-30 anos (966 internamentos).

As doenças mais frequentes eram as gastrointestinais (349). 
Os traumatismos (390) aconteciam mais nos homens, sendo 
as doenças sexualmente transmissíveis predominantes nas 
mulheres, parecendo haver aqui discriminação nos registos. 

Alternativas ao recurso médico: mézinhas

Interessante também, as alternativas ao recurso médico – 
sangradores, ventosas, mézinhas, chás, rezas, orações, ex-votos 
-, quando a fé, a pobreza e a crença se sobrepunham e surgiam 
como a primeira solução ou o último dos recursos.

Os saberes tradicionais – benzeduras, orações, mezinhas, chás, 
unguentos e outros – eram aplicados geralmente em simultâneo, 
recorrendo-se a um conhecimento que era transmitido de 
geração em geração, sempre com confiança no trabalho da 
curandeira ou curandeiro que procurava desenvolver empatia 
com o paciente. Estes rituais fundamentavam-se em ciclos 
repetitivos e em vocalizações ritmadas para assegurar a cura que 
poderia demorar.

O recurso à fé manifestava-se pelas orações e pelos ex-votos. 
Estes podiam ser tábuas de madeira pintada e emoldurada ou 
objetos de cera que reproduziam partes do corpo que o crente 
necessitava que fossem curadas pelo santo ou santa da sua 
devoção. Os ex-votos também serviam para agradecer a graça 
concedida, o que significava a obtenção da cura.

Finalmente, uma sala com uma recriação de um quarto de hospital 
e a uma farmácia da primeira metade do século XX permitem 
sublinhar a importância destes dois espaços na vida quotidiana 
das populações, sendo os laboratórios das farmácias os lugares 
onde se produziam os medicamentos entretanto registados nos 
receituários entregues pelos médicos aos pacientes.

Uma exposição que vale a pena visitar, porque retrata uma 
realidade não tão longínqua e porque nos permite perceber 
da evolução que felizmente ocorreu na ciência médica, na 
assistência através do serviço nacional de saúde e na vida das 
populações em geral.
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Home remedies, blessings, prayers  
and offerings

Also interesting are the alternatives to the medical resource – 
bleeders, cups, medicines, teas, prayers, prayers, ex-votos – when 
faith, poverty and belief overlapped and emerged as the first 
solution or the last of the resources.

Traditional knowledge - blessings, prayers, home remedies, teas, 
ointments and others - were generally applied simultaneously, 
using knowledge that was passed down from generation to 
generation, always with confidence in the work of the healer or 
healer who sought to develop empathy with the patient. These 
rituals were based on repetitive cycles and rhythmic vocalizations 
to reassure healing, which could take time. 

The recourse to faith was manifested through prayers and offerings. 
These could be painted and framed wooden boards or wax objects 
that replicated body parts that the believer needed to be healed by 
the saint of their devotion. The offerings also served to thank the 
grace granted, which meant obtaining a cure. 

Finally, a room with a recreation of a hospital room and a 
pharmacy from the first half of the 20th century allow us to 
underline the importance of these two spaces in the daily life of 
populations, with pharmacy laboratories being the places where 
the medicines registered in the prescriptions given by doctors to 
patients. An exhibition that is worth visiting, because it portrays 
a not-so-distant reality and because it allows us to understand 
the evolution that has fortunately occurred in medical science, in 
assistance through the national health service and in the lives of 
populations in general.

EMPRÉSTIMO DE ESPÓLIO 
Centro Ciência Viva do Algarve; Centro de Saúde de Loulé, ACES Algarve; Farmácia 
Chagas, Loulé; Fototeca do Arquivo Municipal da Câmara Municipal de Lisboa; Museu 
da Dermatologia Portuguesa Dr. Luís de Sá Penella – Hospital de Santo António dos 
Capuchos, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; Museu da Farmácia, Lisboa; 
Museu da Saúde, Lisboa; Museu do Traje, São Brás de Alportel; Paróquias de Loulé; 
Santa Casa da Misericórdia de Faro

COLABORAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO 
Arquivo Distrital de Faro; Arquivo Distrital de Setúbal; Arquivo Geral do Exército; 
Arquivo Histórico Militar; Arquivo Municipal de Loulé; Arquivo Municipal de Sines; 
Arquivo Nacional Torre do Tombo / DGLAB Biblioteca Nacional; Museu Municipal de 
Loulé; Ordem dos Médicos

IMAGENS 
Museu Municipal de Loulé; Nerve Atelier de Design
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“Não se identifica a prótese descrita na informação clínica.” 
A partir desta frase surge a questão: para onde foi a prótese? 
Dúvida originada no caso de uma utente do sexo feminino de 63 
anos, internada por quadro de dor abdominal no flanco esquerdo 
e empastamento desta área. Com um status pós-pancreatite 
aguda litiásica necrosante, foi submetida a EDA, em agosto de 
2021, a drenagem e desbridamento transgástrico, por coleção 
correspondente a pseudoquisto pancreático.

Sabe-se que um risco específico da colocação de próteses 
é a migração para outros segmentos do tubo digestivo ou 
cavidade cística, podendo levar à perda da função, obstrução, 
perfuração ou hemorragia. Apesar de rara, varia entre 4% a 
10% das complicações reportadas. Como prevenção destas 
complicações, e porque não se prevê quais os utentes com 
maior risco, é sugerido a substituição ou remoção da prótese 
dentro de 6-8 semanas, uma vez que 100% destes irão ocluir ao 
fim de 3 meses.

Neste caso, quando se realizou a TC prévia à EDA, para 
remoção da prótese transgástrica, surgiu a dúvida: para onde 
foi a prótese? Cancelado o procedimento, considerou-se que 
houve migração distal e passagem espontânea pelo trato 
gastrointestinal e expulsão pelas fezes. Apesar da probalidade, 
acima referida, ser bastante baixa, não nos podemos esquecer 
que a medicina é uma ciência de incerteza e uma arte da 
probabilidade, já nos ensinava Sir William Osler na mudança 
do século passado. Não encontrando o que se procura, só nos 
resta recorrer à probalidade, onde a única certeza que existe 
na medicina é de lidarmos com a incerteza, pois na medicina - 
apesar de ser uma ciência - nem sempre, nem nunca. 

"The prosthesis described in the clinical information is 
not identified." And there comes the question where did 
the prosthesis go? This doubt is formed in the context of a 
63-year-old female patient hospitalized with abdominal pain in 
the left flank and grazing of this area. With a necrotizing acute 
lithiasis post-pancreatitis status, she underwent fluid drainage 
and transgastric debridement, in august 2021, by peripancreatic 
collection and pancreatic. 

It is known that a specific risk of placement of prostheses is the 
migration to other segments of the digestive tract or cystic cavity, 
which may lead to loss of function, obstruction, perforation or 
hemorrhage. Although rare, it varies between 4% and 10% of the 
reported complications. As a prevention of these complications, 
and because it is not predicted which users are at higher risk, it is 
suggested the replacement or removal of the prosthesis within 6-8 
weeks, since 100% of these will occlude after 3 months. 

In this case, when the CT prior to the EGD, was performed to 
remove the transgatric prosthesis, the question here did the 
prosthesis go? appeared. Once the procedure was canceled, it 
was considered that there was distal migration and spontaneous 
passage through the gastrointestinal tract and expulsion in feces. 
Although the probability mentioned above is quite low, we must 
not forget that medicine is a science of uncertainty and an art 
of probability, like Sir William Osler taught us at the turn of the 
last century. Not finding what we look for, we can only resort to 
probability, where the only certainty that exists in medicine is to 
deal with uncertainty, as in medicine - even though it is a science - 
not always, not ever.

Quando não se encontra o que se procura  
- A arte da probabilidade
When you can’t find what you’re looking for  
- The art of probability 
Alexandre Batalha1, Adriana Fernandes1

1. Aluno Mestrado Integrado Medicina Universidade Algarve

a49546@ualg.pt
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Figura 1. TC abdómen superior: realizada para controlo após colocação de prótese de 
aposição luminal (Hot Axios 15x10mm), por via transgástrica que revelou boa colocação do 
mesmo. Procedimento realizado para desbridamento transgástrico da necrose do corpo 
pancreático em contexto de Pancreatite Aguda Litiásica Moderadamente Grave. 
Figure 1. UPPER abdomen CT: performed for control after placement of luminal aposition 
prosthesis (Hot Axios 15x10mm), by transgastric route, which revealed good placement of the 
same. Procedure performed for transgastric debridement of pancreatic body necrosis due to 
Moderately Severe Acute Litiastic Pancreatitis

Alexandre Batalha et al

Figura 2. Radiografia, 8 semanas depois da colocação da 
prótese, realizada em contexto de urgência por quadro 
de infeção do trato urinário, onde é possível verificar a 
manutenção da prótese. 
Figure 2. Radiography, 8 weeks after, performed  by 
urinary tract infection, where it is possible to verify the 
maintenance of the prosthesis.

Figura 3. TC abdómen superior, 12 semanas depois, realizada em contexto de 
internamento por quadro de dor abdominal no flanco esquerdo e empastamento, 
reportando-se abcessos peripancreáticos, derivados de status pós-pancreatite aguda 
litiásica necrosante.  Protelou-se remoção da prótese por EDA, por não se evidenciar a 
prótese descrita. 
Figure 3. Upper Abdomen CT, 12 weeks later: performed in the context of hospitalization 
for abdominal pain in the left flank and grazing, reporting peripancreatic abscesses, 
derived from necrotizing acute lithiasis status. The prosthesis was delayed by EGD, because 
the prosthesis described was not evident.
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Mas Continuaremos sendo nós próprios.  
A família hipermoderna  
Fernando Viveros1 
1. Escritor mexicano 

fevive@hotmail.com

Algarve Médico, 2021; 17 (5): 44 – 47 

I. O diagnóstico

O que se passa? Como é que me cospe 
o diagnóstico assim desta tua maneira 
tão indiferente? Não lhe importa com 
o que me sinto. Tem pressa, como todo 
mundo. Sou meramente um expediente 
digital mais para ele e ainda por cima sou 
enganado. Não pode ser, necessito de 
uma segunda opinião. Não me importa 
que ele seja um médico melhorado com 
o seu chip de memória. Não é infalível. 
Não tenho tempo, quer operar-me já 
esta segunda-feira. O que se passará na 
operação? E se não me sai tudo bem? 
Não. Não. Agora não. Não quero deixar 
o que tenho: o Carinho aos meus filhos. 
Tenho demasiados assuntos pendentes. 
Pensa Eloy Paz ao escutar o seu médico 
nesta tarde escura. 

São sete horas e a noite anuncia a sua 
chegada. Chega nervoso à hora marcada. O 
consultório é frio. As paredes têm um tom 
cinzento, os acentos das cadeiras são de 
acrílico, de costas totalmente verticais. Vê 
vídeos relaxantes de montanhas nevadas 
e ondas que chegam à praia em ecrãs 
que rodeiam o espaço e que contrastam 
com a vertigem que se vive nas ruas da 
cidade. Decorrem quarenta minutos. Está 
incomodado, dói-lhe o abdómen.

Por fim, a voz programada estridente 
do assistente robótico pede-lhe que, 
depois de um sensor lhe ler a íris dos 
olhos, passe até ao fundo do corredor 
até chegar a última porta à direita. Ali 
está o cubículo do médico biotecnológico 
Franco Inciso Nolasco.

A sua bata branca de mangas curtas 
leva bordadas as iniciais F.I.N. numa 
cor vermelha sangue - apesar de tudo 
é médico - e por debaixo da pele do 
antebraço projeta-se a imagem do seu 
T.M. (telemóvel interno) que se conhecia 
há décadas como telefone inteligente, 
mas que agora é de uso comum. Está 
penteado com brilhantina, leva o risco 
do cabelo no lado direito e um topete 
retro para trás. Não tem rugas no rosto. 
Na parede vê-se um carrossel de suas 
imagens virtuais, com sorriso forçado, 
recebendo os seus certificados. 

Com um semblante sombrio e distante, 
sem levantar-se do seu cadeirão como se 
fosse empregado de uma funerária, pede 
a Eloy que se sente. No seu escritório 
tem os resultados das suas DCC (dados 

completos do corpo) que aparecem no 
ecrã de realidade aumentada. Sem mudar 
o tom, com uma voz aguda e muito baixa, 
começa a falar e a mexer os dedos para 
ampliar as imagens.

- Senhor Paz os resultados das análises 
clínicas do seu DCC confirma a existência 
de um tumor, com células cancerosas 
de grau quatro, na próstata, que se 
disseminou para os gânglios linfáticos 
o pulmão direito e osso ilíaco - disse 
sem respirar. O prognóstico é pessimista 
se não intervirmos rapidamente 
e começarmos um tratamento 
especializado. É necessário que perceba 
que a sua condição é precária e que 
tenho de o intervencionar com muita 
brevidade. A deterioração do estado 
geral será evidente dia a dia.

- Como e que disse? Cancro? - Pergunta 
Eloy que não acredita nas palavras do 
médico. Mas só tenho uma pequena dor 
no abdómen e alguma tosse. Não pode 
ser doutor. Tem a certeza? 

- Estou certo senhor Paz. Pode-se 
ver aqui muito claro - diz enquanto 
assinalava os pontos a que se refere, com 
o indicador de raio laser, e amplia ainda 
mais a imagem.

- Mas porque é que isto me aconteceu - 
pergunta Eloy desconcentrado. 

- As causas são diversas: desde a sua 
carga genética até os seus hábitos. 
Infelizmente, se não se previne com o TPC 
(tratamento para prevenção do cancro), a 
grande vacina de nossos tempos, o tumor 
converte-se no inimigo silencioso que 
pode aparecer a qualquer momento e 
provocar resultados fatais.

- Eu preciso ser operado para que 
desapareça?

- Repare – responde o médico 
frontalmente - terei de retirar a próstata 
por completo, já que está envolvida na 
sua totalidade e usar quimioembollização, 
que é como quem diz, nanonaves que 
transportam e disparam os fármacos 
contra as células cancerosas. Assim 
evitarei que os medicamentos ou as 
radiações toquem noutros tecidos do 
seu corpo e que os efeitos secundários 
tais como vómito, diarreia, dor e queda 
do cabelo sejam menores. Além de que 
usarei um algoritmo para identificar 
quais os genes que as células malignas 
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precisam para que o seu crescimento e 
multiplicação e assim poder elimina-los. 
Devo dizer-lhe que não existe segurança 
cem por cento - disse depois de ativar 
o chip de memória que inseriu por 
trás da orelha para ter acesso direto a 
hipernuvem do conhecimento desde o 
seu próprio cérebro e consultar qualquer 
informação através de bluetooth. 

- Que outra alternativa tenho doutor? – 
pergunta Eloy enquanto processa toda 
aquela informação.

- A outra alternativa é não fazer nada, 
dar livre passagem para que as células 
malignas se multipliquem e continuem 
atacando os gânglios linfáticos, o sangue, 
os ossos, o fígado, o pâncreas ou os 
rins até que deixem de funcionar e, 
talvez rapidamente, em dias ou semanas 
você simplesmente morra - disse o 
médico sem qualquer empatia. E então 
pode ser que pense que tudo poderia 
ter sido evitado com o procedimento 
nanotecnológico TPC, senhor Paz. 
Temos que aproveitar a tecnologia 
disponível e reduzir a brecha entre os 
seres humanos que tenham decidido 
melhorar utilizando-a e os que insistem 
em manter os naturais sofrendo as 
consequências! A vida, já não é como 
no princípio do século! No seu caso em 
particular o tumor já se disseminou e tem 
poucas possibilidades de ser erradicado. 
Para manter um pouco de esperança 
temos de programar a operação o mais 
rapidamente possível. Deixe-me ver …, 
hoje e quinta-feira - disse enquanto 
realizava a sua agenda. O primeiro 
espaço que tenho no CIB (Centro de 
Intervenção Biotecnológica) é para a 
próxima segunda-feira, dentro quatro 
dias. Está bem para si? O seu seguro 
está vigente? Não preciso que o senhor 
esteja em contacto comigo nestes dias 
para monitorizá-lo. Vou prescrever um 
tratamento para estabiliza-lo de hoje até 
ao dia da sua operação.

Elói não encontra palavras para 
responder. Tem náuseas. Sai da consulta 
sem dizer nada, vai para a casa de banho. 
Vomita. Enquanto se agarra com as 
mãos ao lavatório e se revê no espelho. 
“Porque isto em mim?” Pergunta-se para 
o seu interior. Vê a cara que tens Elói! 
Estás morrendo e não te dás conta! Estás 
a sabe-lo hoje! O que é que faço?

Sai do consultório com um mar de 
dúvidas e entra no carro. Deita-se no 
assento, fecha as pálpebras e respira 
fundo. “Posso morrer a qualquer 
momento!” Não pode ser! As lágrimas 
saem-lhe. Geme até que se cansa. 
Sente-se só. Tem medo da doença e da 
palavra cancro. Quer falar com os teus 
filhos e vê-los quanto antes. Conecta-se 
com o videochat Telehuman familiar e 
pede-lhes que vão vê-lo no dia seguinte, 
na sua quinta, O Carinho.

II. As diferenças

“Por quê dura tão pouco o amor? 
Porquê se desvanece como névoa nas 
janelas e não resiste ao movimento? 
Onde ficou a entrega e eternidade 
prometida?” pergunta-se Eloy com dor e 
impotência ao ver como se desmoronava 
cada dia tudo que ele criara que era 

o seu casamento e a sua família. Tem 
sido muito difícil mante-la unida. Não 
obstante agora necessita receber um 
pouco do que restava dela. Por isso tinha 
pedido aos seus filhos que viessem vê-lo. 
Não perdeu a esperança.

Durante o caminho de regresso a casa, 
no meio do tráfico, está sobrecarregado, 
incomodado por ter de se encontrar com 
sua esposa Lídia e de falar sobre o que lhe 
sucede. A comunicação entre eles é má 
desde alguns anos. Recorda as discussões 
amargas que teve com dela quando 
decidiram ter filhos. Algo que devia ter sido 
motivo de grande alegria converteu-se 
numa grande batalha cheia de recriminações 
mútuas que lhe tiraram a ilusão de tê-los. 
As diferenças entre eles eram radicais. As 
suas personalidades haviam-se moldado de 

maneira diferente, com diferentes paisagens 
e afectos interiores.

A programação genética dos seus filhos 
tinha-se tornado numa obsessão para 
Lídia que tinha dois objetivos claros: 
fazê-los hiperimunes frente às doenças 
e torná-los um modelo de beleza e 
inteligência que ela teria gostado de ter 
sido. ”Tenho todo o direito como mãe a 
decidir sobre o tipo de corpo e mente 
que evite aos meus filhos sofrimentos e 
desprezos, para que eu possa viver sem 
stress. Não vou ser refém do destino.” 
Dizia ela.

Ele pensava de maneira diferente. Defendia 
que a selecção genética devia ser natural. 
“Os meus filhos poderão desenvolver 
suas habilidades graças ao seu esforço 
próprio e dedicação. Não posso pretender 
controlar o processo de gravidez e limitar 
a liberdade dos seus destinos. Seria uma 
intromissão da minha parte. O que tiver 
que ser será”, era o seu argumento. Não 
ia claudicar nesta ideia de ser pai e do seu 
desejo de forma uma família com pelo 
menos dois filhos. Imaginava-se com eles 
ao colo acariciando-os com proteção e 
alegria e não estava disposto a abandonar 
a ideia de viver a sua paternidade. Por isso, 
depois de dias de enfrentamento com Lídia, 
embora com enganos de terminar a relação 
definitivamente, aceitaram negociar e Eloy 
aceitou que Lídia defendesse por completo 
as características da programação genética 
de um filho primogénito “melhorado” de 
nome Roberto, a troco de que ela tivesse 
uma concepção de uma filha “natural”, Vita.

Tinha claro que essas diferenças 
hipermodernas poderiam significar uma 
maior desvantagem para conseguir uma 
família estável, para além de que por si 
só se dariam uma família onde todos os 
membros são ou naturais ou melhorados. 
Dos vários caminhos possíveis nenhum 
oferecia certeza. Faziam-se muitas 
perguntas que não tinham respostas.

“Respeitar-me-á o meu filho como o 
seu pai, mesmo que eu seja natural e 

45



ele melhorado?” E se Roberto reclamar 
por não tem detido a sua programação 
genético simplesmente porque não 
gosta das características físicas que Lídia 
fez? A relação entre os irmãos seria de 
superproteção ou de mútuo desprezo. 
Como se sentirá Vita? Não crescerá 
atrapalhada pela sombra do seu irmão? 
Impossível saber o que se passará. Não 
tenho outra alternativa senão correr o 
risco, pensava no calvário desta amarga 
incerteza. Enquanto revive todas estas 
recordações soa o toque do telemóvel. 
É Lídia.

- Que se passa?  Eloy diz-me porque é que 
pediste os teus filhos para te fossem ver?

- Quero falar contigo e com eles - 
respondeu Eloy. Explico-te quando chegar.

- Diz-me já que é que se passa. Tu sempre 
com os teus mistérios! - diz Lídia chateada.

- Há transito. Chegarei um pouco mais 
tarde - responde Eloy sem atender às 
suas questões.

- Como sempre, fazes o que quiseres. 
Tanto faz - diz Lídia e desliga o telemóvel.

Porquê não posso amar Eloy? Por que 
me engasgo? De onde e que vem esta 
insatisfação e este este desprezo? 
Quando desejo entregar-me a relação 
com ele, algo me detém uma e outra 
vez. Sinto fantasmas que me atam. Só 
pensa na vinha e a sua maldita música. 
O mesmo, o mesmo e o mesmo! Pensa 
Lídia, e sente que se confronta com 
o implacável desencanto de estar 
ante a impossibilidade de amar. O seu 
presente amoroso está sobre uma 
vereda enlameada e não encontra 
forma de sair dela.

Quando se conheceram as coisas eram 
muito mais simples do que são hoje. 
No começo da relação o que acontecia 
entre eles era natural e transparente. A 
diferença de oito entre as suas idades 
fazia que ela o admirasse. Namoraram 
correndo por entre as suas vinhas. 

Brincavam com ela a esconder-se e 
ele a procurá-la até a encontrar. Elóy 
gostava de a sentir com a sua respiração 
agitada, vendo o suor na sua face e o 
seu olhar brincalhão. Não imaginou que 
aquela brincadeira continuaria durante 
o matrimónio e que os esconderijos 
mudariam para os seus espaços interiores 
sem encontrar o caminho através do qual 
ele poderia encontrá-la.

Desde algum tempo, o contacto sensorial 
com ela havia-se esfumarado. A primeiro 
e última coisa que Lídia faz no seu dia a 
dia é consultar as redes sociais com o seu 
TI (telemóvel interno).

Dá-lhe mais entusiasmo receber 
telepaticamente um pensamento de chat, 
um like em FP (Facebook pensamento), 
que um abraço dele. Para ela é mais 
importante rever as imagens anónimas 
dos seus “amigos” digitais no seu VI 
(VirtualInstagram) do que ler um livro. É 
viciada em fazer selfies com a realidade 
aumentada, na procura permanente 
do primeiro plano para construir e 
embelezar a imagem de uma Lídia 
perfeita. Sem mostrar verdadeiramente 
o seu rosto ou estado de ânimo, chegou 
a acreditar que o que projecta online 
é o que ela é na realidade. Comenta as 
suas actividades quotidianas em FT ou 
VI, e não toma decisões a menos que 
receba a aprovação das suas amizades 
virtuais. Converteu-se, sem que ela o 
reconheça, numa buscadora compulsiva 
do reconhecimento sem imaginação nem 
sentido do humor.

Decidiu modificar o seu corpo com botox 
zum no rosto, usando AHM (hormona 
amiga da menopausa) para a evitar. Usa 
próteses estéticas nas pernas, glúteos, 
seios, abdómen, braços e mãos. A sua 
aparência física tinha-se tornado nela 
uma obsessão, comparando-se com as 
suas amigas continuadamente e, apesar 
de tudo o que fez, Elói não a encontrava 
muito atrativa.

”Sei que faz tempo que não o atraio. O 
seu olhar é vazio, sem brilho, sem desejo. 
Nem mexe na minha mão. Trata-me como 
se fora a sua sócia ou empregada. Deve 
andar por aí com alguma jovem. Não 
quero saber. Nem sequer me recordo 
quando deixei de amá-lo”, pensa ela.

Por fim, chega Eloy a casa, O Carinho.

- Olá Lídia - disse ao entrar.

- Uau, chegaste - responde ela em  
tom chateado.

- Tenho algo para te dizer, Lídia – 
continua ele, sem ligar ao seu sarcasmo.

- Pois eu também tenho, Eloy – diz 
interrompendo-o. O Carinho não deixa 
de ser uma gaiola de ouro, um lugar 
bonito, mas aborrecido. Quero mudar-me 
para a cidade para estar mais perto 
das minhas amigas e poder comprar 
com maior rapidez. Como sabes cada 
vez que sai uma nova versão do TI 
(telemóvel interno) eu não posso esperar 
- acrescenta com convicção.

- Tornaste-te uma insatisfeita crónica 
- responde Eloy. Um poço sem fundo, 
Lídia. Nada mais pensas para além da 
tua imagem nas redes sociais que é para 

onde vão os teus like de FP (Facebook 
pensamento). 

- Isso vai acontecer dentro de muito 
tempo. O importante agora é que sejas 
generoso como são os maridos das 
minhas amigas. Eles sim as atendem e 
consentem. Tu apenas dás-me apenas 
aquele mínimo que necessito – queixa-se.

- Só te importo para te pagar o teu 
hiperconsumo.

- Achas que estaria contigo, para além 
de ter os teus filhos e da tua casa 
sem receber nenhuma compensação? 
Equivocas-te Eloy. O meu tempo também 
é precioso.

- Mais que as tuas melhoras artificiais, 
a tua meiguice, a tua companhia 

Mas Continuaremos sendo nós próprios. A família hipermoderna
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Figura 1. Fernando Viveros é um autor mexicano que inicia com este livro uma pentalogia de distopias hipermodernas, 
temas que envolvem a saúde e a biotecnologia. Os seus livros podem ser referenciados em ebook Amazon, FNAC ou 
no Corte Inglês.

desinteressada e a comunicação com 
respeito, tornar-te-iam mais sexy, 
Lídia – acrescenta, antes de contar as 
novidades - Venho do médico. Depois 
de avaliar as minhas análises e imagens 
diagnosticou-me um cancro da próstata. 
Vai operar-me dentro de quatro dias.

- É incrível que te tenhas descuidado de 
tal maneira, Eloy - disse sem a mínima 
compaixão. Que não te tenhas querido 
melhorar com os recursos que hoje em 
dia temos. Podias ter-lo evitado.

 -Tu conheces a minha decisão de 
manter-me longe da tecnologia. É assim 
que quero – respondeu ele com certeza.

Disse-te centenas de vezes! Não acreditas 
em mim! As minhas opiniões nunca são 
do teu interesse! Acreditas que sabes 
tudo. Mereces o que te está a acontecer! 

- Discutimos dúzias de vezes, Lídia. Prefiro 
viver assim e aceitar os meus limites. Hoje 
não vou escutar as suas reclamações.

 - Nem penses que vais voltar a 
ignorar-me outra vez. Não te dás conta 
que tu vais morrer? Necessito saber o que 
se vai passar comigo, com os teus filhos e 
com O Carinho. Hoje é quinta-feira e vais 
ser operado na segunda-feira. Diz-me 
alguma coisa! É urgente! 

- Necessito dormir, estou cansado. 
Até amanhã – disse Eloy com tédio e 
retirou-se para o seu quarto.

- Faz como quiseres - responde Lídia 
distante enquanto partilha chat com  
a amigas.

Assim tem sido, enredando, uma vez mais, 
com o amargo balanço das emoções 
que decorreram durante o matrimónio, 
da paixão do início à necessidade da 
respiração, do telescópio para amar as 
suas luas ao microscópio das suas fraturas, 
da intensidade ao tédio e da presença do 
esquecimento. Vivem dentro de uma casa 
vazia de palavras amáveis.

No dia seguinte Eloy levanta-se, ainda 
não amanhece na quinta O Carinho. Veste 
uma bata de algodão, põe um boné e sai 
para caminhar um pouco. Choveu durante 
a noite e o cheiro da terra húmida 
cerca-o. Precisa de apanhar ar fresco.

Tradução do Espanhol por Ente

Fernando Viveros
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O Algarve Biomedical Center promoveu, nos dias 7 a 9 de ou-
tubro, as suas IVas Jornadas, em Moura, sobre o tema “Envelhe-
cimento Ativo e Saudável”. Esta iniciativa anual do ABC contou 
com grande participação de investigadores, estudantes, profis-
sionais de saúde e representantes de diversas entidades ligadas 
ao ensino, formação, investigação científica e desenvolvimento 
regional.

Como é da natureza destas jornadas houve painéis em discussão 

tanto do ponto de vista da investigação fundamental à clínica, 
foram premiados a melhor comunicação sobre a temática destas 
IVas Jornadas, bem como a melhor apresentação por comuni-
cação oral e por poster, com um apoio a uma deslocação de cariz 
científico no âmbito do trabalho apresentado.  

COMISSÃO CIENTÍFICA

António Parreira

Clévio Nóbrega

Daniel Cartucho

Hipólito Nzwalo

As Jornadas ABC de este ano foram marcadas igualmente por ou-
tros elementos que consolidaram a sua natureza pela junção na 
organização de elementos de duas instituições de investigação 
muito relevantes que souberam assegurar a presença de inves-
tigadores de primeiro plano, tanto a nível internacional como 
nacional, que a par da excelência do acolhimento pela autar-
quia de Moura e as condições do local, reuniram condições que 
propiciaram uma discussão e convívio frutuoso que terá certa-
mente tradução nas colaborações que passaram a existir entre 
os participantes.

Neste dossier apresentam-se alguns dos elementos mais rele-
vantes destas jornadas.

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Bibiana Ferreira 

Catarina Certal

Clévio Nóbrega 

Daniel Cartucho 

Hugo Costa 

Isabel Palmeirim

Joana Apolónio 

José Bragança 

Lina Lopes

Natércia Joaquim 

Nuno Marques

Raquel Andrade 

Raquel Fernandes 

Rui Miranda

Inês Araújo

Isabel Palmeirim

José Bragança

Nuno Marques
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PROGRAMA 

QUINTA-FEIRA, 7 de outubro 2021
13h45: Inauguração da sede da Delegação do Alentejo do ABC

14h30: Abertura da reunião

- Presidente da Câmara de Moura 
- Presidente do Conselho de Administração do CHUA 
- Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo 
- Diretora da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da 
Universidade do Algarve 
- Vice-Reitora da Universidade do Algarve 
- Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

15h00 – 16h00: Keynote Speaker 

“Artificial Inteligence in active aging” - John Krakauer

16h00 – 17h00: Apresentação dos melhores trabalhos de investigação 
Moderador: Daniel Cartucho e Catarina Certal

16h00: The RNA-binding Protein X Mitigates Common Age-
associated Features in Progerin-expressing Cells  
| Rafael G. Costa | Inês T. Afonso  | Ricardo Afonso-Reis | Célia 
Aveleira | Carlos A. Matos | Clévio Nóbrega

16h10: Tumor mama no Algarve  
– comparação de duas séries doze anos depois 
| José Luís Morera | Joana Apolónio | Ana Marreiros | Pedro Santos 
| Pedro Castelo-Branco | Gabriela Valadas

16h20: Assessment of isokinetic knee muscle strength and its 
association with health-related quality of life and functionality in 
patients with osteoarthritis: a cross-sectional study  
| Sandra Pais | Carla Guerreiro | Tatiana Neto | Marta Botelho  
| Ana Marreiros

16h30: Laparoscopia de estadiamento na neoplasia gástrica  
- Perspectiva de um Serviço  
| Beatriz Dias | Pedro Almeida | Inês Miguel | João Melo  
| António Rivero | Daniel Cartucho

16h40: Similar abundance of neural stem cells in the sugranular 
zone of the hippocampus of Acomys Cahirinus and Mus musculus  
| Vanda Evaristo | Luana Correia | Gonçalo Pinheiro  
| Victor Fernandes | Sónia Simão | Gustavo Tiscornia  
| Marta Vitorino | Inês M. Araújo

16h50: Mean platelet volume predicts restenosis  
after carotid endarterectomy  
| António Pereira-Neves | Sean Saramago | Luís Duarte-Gamas  
| Diogo Domingues-Monteiro | Mariana Fragão-Marques | Mário 
Marques-Vieira | José P. Andrade | Sandra Pais | João Rocha-Neves

17h00 -17h30: Coffee Break

17h30 – 18h30:  Envelhecimento e cérebro 
Moderador: Albino Maia

17h30: Regulação da neurogénese e a sua importância no 
envelhecimento cognitivo  
| Inês Araújo

17h45: Terapia avançadas  
– Uma esperança para a neurodegeneração?  
| Clévio Nóbrega

18h00: Disfunções motoras do envelhecimento  
| Joaquim Silva

18h15: Discussão com o painel                                                                                           
| Hipólito Nzwalo | Ana Matos Pires | Daniel Nunes | Tiago Outeiro

18h30 – 19h30: Surpresas do Envelhecer ... Quiz e Provas por equipas 
Organizadores: José Bragança, Hugo Costa e Marta Botelho

19h30 – 20h30: Noticias FLASH do ABC 
Moderador: Inês Araújo

19h30: ABC RI e Projeto EMA  
| Clévio Nóbrega

19h35: Laboratório de Genética Molecular | Bibiana Ferreira

19h40: MD PHD | Isabel Palmeirim

19h45: Núcleo de Apoio à Investigação Científica | José Bragança

19h50: Revista LIFESAVING | Bruno Santos

19h55: Revista Algarve Médico | Daniel Cartucho

20h00: ABC coLAB | Clévio Nóbrega

20h30: Jantar

SEXTA-FEIRA, 8 de outubro 2021

09h00 - 11h00: Envelhecimento e Novos Alvos Terapêuticos

Moderador: Isabel Palmeirim 

09h00: Transplante de microbiota fecal para infeção por Clostridium 
difficile refratária ou recorrente - A propósito de um caso clínico  
| Helena Tavares | Joana Roseira

09h15: Alterações epigenéticas associadas ao envelhecimento  
| Joana Apolónio

09h30: MicroRNAs como alvos terapêuticos e biomarcadores em 
doenças relacionadas com o envelhecimento  
| Vânia Roberto

09h45: Terapia Génica: da promessa à realidade  
| Carlos Matos

10h00: Rádio marcadores  
| Francisco Oliveira

10h15: Discussão com o painel  
|José Bragança | Clévio Nóbrega | Catarina Certal | Raquel Andrade

11h00 – 11h30 – Coffee Break

11h30: Investimento do ABC na Investigação do Envelhecimento

11h30: Nuno Marques – Presidente do ABC 

11h45: Rita da Cunha Mendes - Secretária de Estado da Ação Social

13h00 – 14h30: Almoço
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14h30 – 16h00: Envelhecimento e cancro 
Moderador: António Parreira

14h30: Biomarcadores e potenciais alvos terapêuticos  
| Bibiana Ferreira

14h50: A importância dos modelos para estudo da relação  
do sistema imune com o cancro  
| Rita Fior

15h10: Desafios no tratamento do cancro colo-retal  
numa população em envelhecimento  
| Edgar Amorim

15h30: Discussão com o painel  
| Laura Fernandez | Gabriela Valadas | Wolfgang Link

16h00 – 17h30: Envelhecimento e coração 
Moderador: José Bragança

16h00: Calcificação e problemas cardiovasculares  
durante o envelhecimento  
| Leonor Cancela

16h15: Do doente para o laboratório em busca de respostas  
| Sofia Calado

16h30: Importância da qualidade de vida na patologia 
cardiovascular do idoso  
| Dina Bento

16h45: Drosophila as a model to study cardio function  
| Marta Moita

17h00: Discussão com o painel  
| Pedro Azevedo

17h30 – 18h00: Coffee Break  

18h00 – 18h45: Apresentação dos trabalhos de investigação  
sob a forma de poster 
Moderadores: Daniel Cartucho e Catarina Certal

18h45 – 19h45: Simpósio: Prevenir no envelhecimento   
| Nuno Marques

20h00: Momento Musical e Jantar

SÁBADO, 9 de outubro 2021

10h00 - 11h15:  Debate: O futuro será envelhecer 
rejuvenescendo? 
Moderador: Nuno Marques

Elísio Costa (Porto4ageing)

João Malva (Ageing@Coimbra)

Helena Canhão (LisboaAHA)

Sandra Pais (Algarve Active Ageing)

Edmundo Martinho (SCML)

Manuel Caldas de Almeida (UMP)

11h15 – 11h45: Coffee Break

11h45 – 12h15: Turismo e envelhecimento 
Moderador: Nuno Marques

Armindo Vicente (SCML)

Rita Duarte (Inatel)

12h15 – 13h15: Promover o envelhecimento ativo 
Moderador: Margarida Flores, Sandra Pais

12h15: O papel dos Centros de Investigação (ABC & UAlg)  
na promoção do envelhecimento ativo na região  
| Sandra Pais

12h30: Volta ao Monte – Associação Odiana  
| Silvia Madeira

12h40: Reabilitar para a vida e Info Cuidador – CVP Tavira  
| Manuel Marrafa

12h55: Néctar – SCM Albufeira  
| Patrícia Seromenho

13h05: Formação a funcionários de ERPI´s  
| Filipe Melo

13h15: Linha COVID Lares e SuPERa  
| Pedro Julião

13h30 – 15h00: Almoço

15h00 – 15h30: Anúncio da Bolsa ABC  
- Investigação Clínica João Larguito 
Moderador: Daniel Cartucho   
Palestrante: Ulisses Brito - Ordem dos Médicos, Algarve

15h30 – 16h00: Conferência: Age Care 
Moderador: Sandra Pais   
Conferencista: Ian Philp

16h00 – 17h00: A importância da ética na ciência 
Moderador: André Valente

16h00: Apresentação da Comissão de Ética para a Saúde do ABC                                       
| Manuel Célio Conceição

16h10: Dilemas éticos: Utilização de placebo  
na avaliação da vacina do COVID 19  
| André Pereira

16h30: Discussão com o painel 
| Membros da Comissão de Ética para a Saúde do ABC

20h00: Jantar e Cerimónia de Atribuição dos prémios
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Abstract
Comunicações Orais

The RNA-binding Protein X Mitigates 
Common Age-associated Features  
in Progerin-expressing Cells
Rafael G. Costa1,2, Inês T. Afonso1,2, Ricardo Afonso-Reis1,2, Célia 
Aveleira3, Carlos A. Matos1,2,3 and Clévio Nóbrega1,2,3,4

1. Algarve Biomedical Center Research Institute (ABC-RI), Universidade do Algarve, Faro, 
Portugal 
2. Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB), Universidade do Algarve, Faro, 
Portugal 
3. Center for Neuroscience and Cell Biology (CNC), Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal 
4. Algarve Biomedical Center (ABC), Faro, Portugal.

The Hutchinson-Gilford Progeria syndrome (HGPS) is an 
uncurable rare disease characterized by the acceleration of the 
aging course towards a premature death. HGPS is caused by 
a mutation in the lamin A/C gene (LMNA), which produces a 
truncated protein, termed progerin. Progerin accumulates in the 
nuclear lamina and disturbs the nuclear architecture, leading to 
the emergence of age-associated markers, such as increased DNA 
damage and senescence. The RNA-binding protein X (RBPX) was 
shown to modulate the expression of different transcripts due to 
its ribonuclease activity. Hence, we hypothesized that RBPX could 
interfere with progerin‘s expression and thus attenuate cellular 
features of HGPS.

We sought to investigate whether RBPX could modulate progerin’s 
expression and, hence, modify cellular features of HGPS. In that 
case, the characterization of the molecular mechanism underlying 
such event would be addressed.

We hereby report that RBPX downregulates progerin and 
improves age- associated markers in progerin-expressing cells. 
Additionally, the NTF2-like domain of RBPX seems to be required 
for this improvement.

In conclusion, HGPS is caused by the dominant negative effect 
of progerin, hence one could expect a beneficial outcome upon 
its reduction. We hereby suggest that RBPX impairs progerin 
accumulation in the nuclear lamina, presumably via its NTF2-like 
domain, and hence mitigates common age-associated markers. In 
this manner, RBPX delivery should be further investigated in vivo 
as a potential therapeutic strategy. 

COMUNICAÇÕES ORAIS
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Tumor mama no Algarve – doze anos 
depois, comparação de duas séries 
Gabriela Valadas1,4, José Luís Morera1,4, Joana Apolónia2,4, Ana 
Marreiros3,4, Pedro Santos1,4, Pedro Castelo-Branco2,3,4

1. Centro Hospitalar Universitário Algarve 
2. ABC-Ri. Algarve Biomedical Center – Research Institut 
3. Departamento de Biomedicina e Medicina UAlg 
4. ABC - Algarve Biomedical Center

Introdução. A patologia oncológica mamária vem assumindo 
uma expressão cada vez mais relevante no Algarve. No Hospital 
do Barlavento Algarvio verifica-se um enorme aumento 
na atividade da Senologia, bem com uma diversidade de 
apresentações de neoplasias de maior complexidade. Com o 
objetivo de caracterizar a evolução desta patologia, os autores 
comparam dois períodos de 5 anos, separados por 12 anos.

Material e Métodos. São comparadas duas séries de doentes, 
uma com doentes tratadas em 2003-2007 e uma outra série mais 
recente em 2016-2020. São verificados dados epidemiológicos 
da população atingida, bem como dados relativos à patologia.

Resultados. Verificamos na primeira série 161 casos de tumor 
da mama e 930 casos na segunda série, médias anuais de 
32 doentes na primeira série para 186 na segunda. Em 2018 
registamos um pico de 216 doentes tratados nesse ano. As 
faixas etárias mais atingidas são as décadas dos 50 e 60 anos, 
constituindo a grupo acima dos 65 anos mais de metade 
da série. Verificamos igualmente um incremento da cirurgia 
conservadora vs a mastectomia e um maior número de doentes 
diagnosticadas em estadios inicias pT1 e menos doentes em 
estadios pT3 e pT4. 

Conclusão. Neste estudo torna-se patente a verificação de 
um aumento significativo de doentes com patologia mamária 
oncológica que tratamos no Algarve. Verifica-se igualmente 
um maior número de doentes diagnosticadas em estadios 
inicias que relacionamos com Rastreio da AOA/ARSAlgarve. 
Este trabalho que objectiva a importância desta patologia 
na região, traduz em simultâneo a importância da ligação 
entre Universidade e Hospital para a melhor compreensão da 
complexidade desta patologia que permita a implementação de 
novas estratégias no diagnóstico e tratamento.

Assessment of isokinetic knee muscle 
strength and its association with  
health-related quality of life  
and functionality in patients with 
osteoarthritis: a cross-sectional study
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Autonomy loss related to age is associated with joint function 
loss, mostly due to several pathologies that compromise their 
mobility, such as osteoarthritis (OA). The aims were examining the 
differences in quadriceps strength, quality of life and functionality 
in older patients with and without OA.

Community-dwelling older adults (n = 146) were included in this 
cross-sectional analysis. The quadriceps strength was calculated 
through the mean peak torque (MPT) on a Humac Norm® 
dynamometer, quality of life was assessed by SF-36-v2 and 
the Lower Extremity Functional Scale was used to measure the 
functional level.

Participants with OA had a lower mean peak torque (MPT) in both 
quadriceps (Right 58.3 ± 2.6, Left 56.6 ± 2.6 versus 71.6 ± 4.4, 
69.2 ± 4.2 N/m), poor functionality (LEFS score 49.2 ± 1.6 versus 
59.2 ± 1.8) and worse quality of life (p ≤ 0.05). The correlation 
between LEFS and MPT right and left was moderate (r = 0.438, r 
= 0.432, p = 0.01) and with physical function and body pain was 
strong (r = 0.874; r = 0.669, p = 0.01).

Our findings reveal that muscle strength is significantly reduced in 
elderly people with OA, and this is reflected in poor functionality 
and worse quality of life. It is known that muscle mass decreases 
approximately 3–8% per decade after the age of 30 and is a risk 
factor for knee OA development. It is important to include this 
assessment in screening people at risk of developing OA. 
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Laparoscopia de estadiamento na neoplasia 
gástrica - Perspectiva de um Serviço 
Beatriz Dias1, Pedro Almeida1, Inês Miguel1, João Melo1,  
António Rivero1, Daniel Cartucho1,2

1. Serviço de Cirurgia II, Centro Hospitalar Universitário Algarve, Portimão, Portugal 
2. Algarve Biomedical Center (ABC), Faro, Portugal

A laparoscopia de estadiamento (LE) no tumor do estômago evoluiu 
nos últimos anos tendo-se estabelecido como prática sistemática. As 
recomendações da NCCN (Agosto 2021) sugerem a realização da LE 
em doentes com estadio clínico igual ou superior a T1b. 

O principal objectivo da LE é detectar doença peritoneal 
disseminada sugestiva de carcinomatose peritoneal cuja 
sensibilidade diagnóstica da tomografia computorizada (TC) 
é relativamente baixa (68%). A LE, para além de permitir a 
visualização de toda a cavidade abdominal, permite a realização 
de biópsias, particularmente de implantes peritoneais, bem 
como a colheita para citologia do lavado peritoneal, evitando 
deste modo laparotomias desnecessárias. Constitui um 
procedimento de baixa mortimorbilidade importante no 
delinear do percurso terapêutico do doente. 

No Serviço de Cirurgia II do Centro Hospitalar Universitário 
do Algarve – Unidade de Portimão, a LE começou a ser 
introduzida sistematicamente em 2019.  Apresentam-se 22 
doentes submetidos a LE no contexto do estudo da neoplasia 
gástrica. Neste grupo, observou-se a predominância do sexo 
masculino (64%) e uma idade média de 69 anos. Relativamente 
aos estadios clínicos, todos os doentes submetidos a LE tinham 
um estadio igual ou superior a T1b, sendo que 2 doentes 
foram estadiados como cT1b N0/Nx M0, 2 doentes como cT2 
N0 M0, 9 doentes cT3 N+ M0, 4 doentes como cT3 N+ Mx, 1 
doente cT4b N+ M0 e 2 doentes cT4b N+ Mx. Em 2 doentes, 
a LE confirmou metastização cujas imagens da TC não eram 
esclarecedoras; Foi identificada, em outros 2 doentes, doença 
peritoneal macroscópica cujo estadiamento imagiológico por 
TC não identificara; A citologia da lavagem peritoneal revelou-se 
positiva em dois doentes. Dos doentes submetidos a LE nesta 
série, 3 doentes foram propostos para cirurgia com intuito 
curativo sem necessidade de tratamento neoadjuvante. 

Similar abundance of neural stem cells in 
the sugranular zone of the hippocampus of 
Acomys Cahirinus and Mus musculus
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Acomys cahirinus is a rodent species known for its superior 
regeneration capability among mammals. This regeneration has 
been demonstrated in several organs. However, it is not yet well 
understood the molecular mechanisms that enable this african spiny 
mouse to possess such extraordinary process. In rodent models 
such as Mus musculus, the existence of two main neurogenic niches 
has been described, the subventricular zone of the lateral ventricles 
(SVZ) and the subgranular zone of the dentate gyrus in the 
hippocampus (SGZ). It has been hypothesized that upon lesion or 
disease, the dynamics of these niches is modified, and the possibility 
of harnessing endogenous neural stem cells for brain repair has 
been widely studied. However, this process is not efficient for most 
mammals. Given the regenerative ability of Acomys cahirinus, we 
aim to characterize the endogenous neurogenesis in this species.

In this project, the goal is to characterize the neurogenic niche of 
the dentate gyrus of 14 to 18 weeks old Acomys cahirinus on cell 
abundance and dynamics comparing to the widely used model Mus 
musculus. Adult neurogenesis was evaluated by labelling newborn 
cells with 5-ethynyl-2’-deoxyuridine (EdU), a thymidine analogue, 
and posterior co-localization with neurogenic markers such as Sox2 
and Doublecortin (DCX). The dentate gyrus of both species was 
then analysed by counting EdU-positive cells and analysis of SOX2 
and DCX immunoreactive area. Statistical analysis presented no 
significant differences between species for each marker.

This preliminary study suggests that neurogenic stem cell number 
of the hippocampus are similar in both species, suggesting that 
Acomys cahirinus may be useful for the study of adult neurogenesis 
and regenerative ability in the hippocampus after injury. 
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Background. Carotid restenosis following carotid endarterectomy 
(CEA) has a cumulative risk at 5- years up to 32%, which may 
impact the well-being of patients following CEA. Haematological 
parameters in the standard complete blood cell count (CBC) 
are emerging as potential biomarkers, but their application in 
CEA is scarce. The primary aim of this study was to investigate 
haematological markers for restenosis following CEA. The 
secondary aim was to characterize clinical risk factors for 
restenosis.

Methods. From January 2012 to January 2019, 151 patients who 
underwent CEA under regional anaesthesia due to carotid stenosis 
were selected from a prospectively maintained cohort database. 
Patients were included if a preoperative CBC was available in the 
two weeks preceding CEA. Multivariable analysis was performed 
alongside propensity score matching (PSM) analysis, using the 
preoperative CEA parameters, to reduce confounding factors 
between categories.

Results. The study group comprised 28 patients who developed 
carotid restenosis. The remaining 123 patients without restenosis 
composed the control group. Mean age of the patients did not 
differ significantly between groups (70.25±8.05 vs. 70.32 ± 9.61 
YO, p=0.973), neither did gender (male gender 89.3% vs. 78.9%, 
p=0.206). Regarding haematological parameters, only MPV 
remained statistically significant within multivariable analysis 
(1.855, aHR [1.174-2.931], p=0.008), a result supported by PSM 
analysis (2.072, aHR [1.036-4.147], p=0.042).

Conclusion. MPV was able to predict restenosis two years after 
CEA. Thus, MPV can be incorporated into score calculations to 
identify patients at greater risk of restenosis, who could benefit 
from specific monitoring during follow-up. While results are 
promising, more research is necessary to corroborate them.
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H2S is a gaseous cellular messenger with a strong physiological 
relevance. Deregulation of H2S signalling has been associated 
with neurodegenerative diseases and Down Syndrome. However, 
real-time observation of the dynamics of H2S is challenging and 
lacks adequate tools. The aim of the present study is to validate 
a set of newly synthesized cell-permeable corrole-based H2S 
fluorescent probes in a cellular model. C1, C2 and C3 are NO2 
functionalized probes which differ in the position and the number 
of NO2 groups. The ability of these probes (20 μM, up to 24h) to 
detect H2S in cultured HeLa cells was performed in comparison 
with a commercial H2S probe, sulfidefluor-7 acetoxymethyl ester 
(SF7-AM, 1.25 μM, 30 min), a cell trappable H2S fluorogenic 
probe. After replacing the probes with imaging medium with 
or without NaHS, a H2S donor, imaging experiments were 
performed in a laser scanning microscope with excitation 633nm/
emission 633-759nm (corrole-based probes) and excitation 
498nm/emission 526nm (SF7-AM). The SF7-AM induced a 
0.5-fold increase in the fluorescence intensity in the presence 
of NaHS. The NO2-lacking C0 probe did not emit a detectable 
fluorescent signal, while the performance of the C1 and C2 
probes was equivalent, being the best signal/noise ratio achieved 
upon a 4h loading. In the presence of NaHS, cells loaded with C1 
or C2 probes presented a 0.5-fold increase in the fluorescence 
intensity when compared to control. The C3 probe did not 
increase fluorescence upon NaHS exposure. Overall, this study 
shows that C1 and C2 corrole-based compounds behave similarly 
to SF7-AM and should be pursued as candidates to perform the 
imaging analysis of H2S levels in cellular and tissue models.
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Polyglutamine (polyQ) diseases are a group of nine rare 
neurodegenerative disorders caused by an abnormal expansion 
of CAG trinucleotides in the coding region of specific genes, such 
as ATXN2 and ATXN3 in spinocerebellar ataxias type 2 (SCA2) 
and type 3 (SCA3), respectively. Once mutated, these genes give 
rise to mutant proteins with cytotoxic properties, which culminate 
in pathological events currently with no cure. Although distinct, 
PolyQs share features, namely, neurodegeneration and a strong 
tendency for the mutated protein to aggregate within neurons. 
Recently, we identified an RNA binding protein (RBP-X) involved 
in several molecular and biological functions, such as binding 
to mRNAs and proteins. Phosphorylation at Ser-149 of RBP-X 
is important for its function. Our objective is to clarify what 
domains and sites of this protein are involved in the mitigation 
of the molecular pathologic phenotype, in cellular models of 
SCA2 and SCA3. Our results showed that the expression of 
RBP-X in N2a cells reduces mutant ataxin-2 and mutant ataxin-3 
aggregates, and decreases their mutant protein levels. Notably, 
RBP-X mRNA and protein levels were found to be downregulated 
in SCA2 and SCA3 patient’s fibroblasts. Phospho-inactivation 
at Ser-149 of RBP-X lead to no alterations in the number of cells 
with aggregates neither in the protein expression of ataxin-2 and 
ataxin-3 when compared to conditions expressing only the mutant 
polyQ proteins. These results suggest that the residue Ser-149 
could be involved in the mitigation of SCA2 and SCA3 molecular 
characteristics. Additionally, the reestablishment of RBP-X levels 
could represent a novel therapeutic approach.

Chronic pain associated diseases – target 
conditions for therapeutic medical cannabis
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The use of cannabis for medical proposes is a millenary practice 
and there were found evidences of its usage over 6000 years 
ago. The pharmacological benefits and proprieties of cannabis 
are explored since ancient era; however, its consumption was 
criminalized in various countries, starting in the beginning for 
20th century until nowadays, in the majority of countries around 
the world. Currently, the usage of medical cannabis is becoming 
legal in several EU countries, including Portugal, since 2019. 
There is scientific evidence available in which medical cannabis is 
associated with positive effects and potential treatment for a broad 
spectrum of diseases and symptoms, including chronic rheumatic 
pain and lack of appetite. These diseases and symptoms are 
frequently associated with ageing related diseases and normally 
are addressed with pharmacological drugs as opioids, in the 
case of chronic pain, which can increase the lack of appetite in 
patients, among other negative effects. Our aim is to evaluate 
the benefits of using medical cannabis to treat chronical pain 
patients, assessing the levels of pain changes and appetite 
balance. To fulfil our objectives, we aim to use a group of elderly 
patients, showing osteoarthritis and rheumatoid arthritis in 
cohort studies to assess the effects of medical cannabis in pain 
related disease symptoms. This future research ideas include a 
multidisciplinary collaboration, with pharmaceutical research and 
development, patient’s clinical evaluation in terms of the disease 
characterization and treatment; with the main goal to contribute 
for the improvement in life quality of senior patients with chronic 
pain diseases.
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Spinocerebellar Ataxia type 2 (SCA2) is a neurodegenerative 
autosomal dominant disorder caused by an abnormal expansion 
of the CAG tract in the ATAXIN-2 gene, which leads to the 
formation of mutant ataxin-2 protein aggregates in the affected 
brain regions (1). Two molecular findings present in SCA2 are 
selective neurodegeneration and a dysregulation of autophagy 
and ubiquitin proteosome systems. Aging is a normal process 
characterized by different molecular hallmarks, including oxidative 
stress, telomere shortening, genomic instability, epigenetic 
alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient-sensing.

This project aims to investigate the impact of aging upon the 
expression of mutant ataxin- 2. For that, animals with 3 and 18 
months old were injected in the right hemisphere of the striatum 
with lentiviral vectors encoding for the human mutant ataxin-2 
gene, while the contralateral hemisphere was injected with wild-
type ataxin-2, as control. Twelve weeks post-injection the animals 
were sacrificed, and brain samples were collected for molecular 
and histological analysis.

The results indicate that mutant ataxin-2 expression have more 
prominent impact in old animal group than in the younger group. 
These conclusions were histologically accessed by measurement 
of number of mutant ataxin-2 protein aggregates and the area 
of neuronal marker loss (DARPP-32). The 18-month-old animal 
group injected with mutant ATAXIN-2 had significantly increased 
number of aggregates in comparison with the 3 months old 
group. Other aging hallmarks such as inflammation, epigenetic, 
mitochondrial, and apoptotic markers were evaluated in this 
project, supporting an impact of aging in the neuropathological 
abnormalities caused by mutant ataxin-2 expression.

G3BP1 as a therapeutic target for 
spinocerebellar ataxias: mitigation of 
pathological traits in different mouse 
models 
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Spinocerebellar ataxias type 2 (SCA2), and type 3 (SCA3) are 
two polyglutamine (polyQ) diseases caused by an abnormal 
expansion of the trinucleotide cytosine-adenine-guanine (CAG) 
in the coding region of specific genes. This abnormal repetition 
is translated into an expanded polyglutamine protein, which 
consequently leads to protein aggregation, toxicity, and neuronal 
death. Patients suffering from these diseases develop highly 
debilitating motor symptoms as the brain regions most affected 
are the cerebellum and brainstem. Currently, there is no available 
therapy able to stop or delay disease progression, inevitably 
leading to the premature death of the patients. Recently, our 
group identified the GTPase activating protein-binding protein1 
(G3BP1) ability to mitigate several pathological features of 
SCA2 and SCA3. G3BP1 is an RNA-binding protein (RBP) known 
to have endoribonuclease activity and to play an important 
role in modulating RNA metabolism. After finding a decreased 
expression of G3BP1 in SCA2 and SCA3 patient’s fibroblasts, we 
assessed if restoring the expression of this RBP would positively 
impact the pathological events caused by the mutant polyQ 
proteins. The gene delivery of G3BP1 was able to ameliorate the 
neuropathological features associated with the mutant proteins, 
in cellular and animal models of disease. Moreover, G3BP1 
expression in the cerebellum of polyQ transgenic mice showed an 
improvement in motor function and neuronal preservation. This 
ongoing work establishes a strong correlation between G3BP1 
and the mitigation of SCA2 and SCA3 traits, suggesting G3BP1 as 
a novel therapeutic target for these diseases.
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Spinocerebellar ataxias (SCA) are a group of inherited 
neurodegenerative diseases. The most common SCAs are caused 
by an expansion of the trinucleotide CAG, which produces a 
polyglutamine tract in their encoded proteins leading to protein 
aggregation. Patients suffering from these disorders display 
movement impairments and no effective treatment exists, leading 
to death 10-15 years after disease onset. Until now, nearly all 
attempts to use traditional N- methyl-d-aspartate receptor 
(NMDAR) antagonists to treat neurodegenerative diseases have 
failed. This is because NMDARs are not only promoters of neuronal 
death, but are also essential for high brain function. Last year, it 
was discovered that the interaction between NMDAR and an ion 
channel (TRPM4) underlies several types of neurodegenerations. In 
this line, we hypothesized that this molecular underpinning might 
occur in SCA. To test this hypothesis, we expressed recombinant 
interface inhibitors that compete with endogenous NMDAR/
TRPM4 biding in mice models of SCA type 3 and 2. This approach 
resulted in a pronounced reduction of neuronal damage and 
protein aggregation in the mouse models of both disorders. As 
a complementary therapeutic strategy, we are evaluating the 
neuroprotective effects of small molecules that block the NMDAR/
TRPM4 interaction identified in a structure-based computational 
compound screening from over 1.13 million candidates. Overall, 
these results indicate that NMDAR/TRPM4 interaction interface 
inhibitors may be an effective therapeutic strategy to treat SCA.
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questionário KnowPain-50
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Introdução e Objetivo. Em Portugal, estima-se que a prevalência 
de dor crónica seja de 37%, sendo que em 14,6% dos casos 
esta é moderada a intensa. Existe evidência de que este mau 
controlo sintomático está relacionado com a inadequada 
deteção, avaliação, monitorização e tratamento por parte dos 
profissionais de saúde. Este facto sugere falta de conhecimento e 
atitudes desadequadas, bem como conceção de ideias erróneas 
e falsas crenças. É fundamental que existam instrumentos que 
avaliem as necessidades de formação dos profissionais de saúde 
e que quantifiquem o sucesso de programas de ensino sobre 
dor crónica. O questionário KnowPain-50 tem esse propósito. 
Foi validado para a população dos Estados Unidos da América. 
É constituído por 50 questões, organizadas em 6 domínios. 
Objetivo: Fazer a tradução,adaptação e validação do instrumento 
KnowPain-50 e construir a elaboração de uma versão simplificada 
do mesmo.  Metodologia. Foi feita a tradução do questionário 
KnowPain-50 para português, por dois especialistas bilingues, 
tendo 4 questões sido adaptadas ao contexto clínico e legislativo 
português. O questionário obtido foi enviado a uma amostra de 
350 médicos. Para o tratamento dos dados foi usado o software 
SPSS Statistics®. Para criar a versão simplificada do instrumento, 
foi executada uma análise de Categorical Principal Components 
para percecionar o comportamento dos itens de cada domínio 
do instrumento num espaço de dimensão reduzida. Resultados. 
A taxa de resposta ao inquérito foi de 12%. A idade da amostra 
varia entre os 27 e os 62 anos, com uma média das idades de 
38,1±7,3; 28,6% eram especialistas em medicina geral e familiar. 
O instrumento KnowPain-50 demostrou uma boa consistência 
interna: alfa de Cronbach (α) apresentou um valor geral de 
0.832.  Conclusões. Foi possível traduzir e validar o questionário 
KnowPain-50 para a realidade portuguesa. Face à baixa taxa 
de resposta, foram envidados esforços para criar uma versão 
simplificada. Assim, após a tratamento estatístico, foi possível 
selecionar 12 questões, permitindo a criação de um questionário 
simplificado, o KnowPain-12 PT. 
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