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Resumo 

Introdução: Doentes submetidos a paratiroidectomia por hiperparatiroidismo 

secundário têm um risco até 10% de desenvolverem hipoparatiroidismo 

permanente, com grande impacto na qualidade de vida. Para corrigir esta 

situação foi desenvolvida a criopreservação e transplante de tecido 

paratiroideu. O objectivo do presente estudo foi estudar o papel da 

criopreservação nos pacientes com hiperparatiroidismo secundário. Métodos: 

Inclusão de 97 doentes submetidos a paratiroidectomia entre 2002 e 2012 com 

estudo dos valores analíticos e da suplementação medicamentosa. Estudo da 

viabilidade celular de 1 amostra fresca e de 3 criopreservadas. Resultados: 

Foram classificados em hipoparatiroideus 15 doentes (23,8%). A média de 

armazenamento do tecido criopreservado foi de 69 meses. A descida da PTH 

intra-operatória>80%, 15 minutos após a ressecção não teve diferença 

estatisticamente significativa entre hipoparatiroideus e não-hipoparatiroideus. 

Foi encontrada associação entre hipertensão arterial e risco de 

hipoparatiroidismo. A viabilidade celular foi de 51,38% vs. 82,21% (amostra 

criopreservado vs amostra fresca). Conclusões: Devido à falta de fatores 

preditivos do risco de hipoparatiroidismo, é desejável a criopreservação 

criteriosa de tecido paratiroideu. Após análise custo-benefício a nossa 

instituição não pôde definir um limite de tempo de armazenamento, mas a 

altura ideal para implante deve ser baseada no equilíbrio entre o 

hipoparatiroidismo assintomático e o desenvolvimento de complicações. 

 

Palavras-chaves: hipoparatiroidismo, criopreservação, transplante, 

hiperparatiroidismo secundário. 
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Abstract 

Background: Patients undergoing parathyroidectomy for secondary 

hyperparathyroidism have a risk of up to 10% to develop permanent 

hyperparathyroidism, with significant impact on quality of life. To correct this 

situation the cryopreservation and transplantation of parathyroid tissue was 

developed. The purpose of the present work was to study the role of the 

cryopreservation in patients with secondary hyperparathyroidism. Methods: 

Inclusion of 97 cases subjected to parathyroidectomy between 2002 and 2012 

with study of the analytical values and supplementation. Study of cell viability of 

1 fresh and 3 cryopreserved samples. Results: We classified 15 patients with 

hypoparathyroidism. The storage average of cryopreserved tissue was 69 

months. The decrease in PTH intra-operative levels> 80% in the 15 minutes 

after resection had no statistical significance between patients with 

hypoparathyroidism and without hypoparathyroidism. An association was found 

between hypertension and risk of hypoparathyroidism. Cell viability was 51.38% 

vs. 82.21% (cryopreserved sample vs fresh sample). Conclusions: Due to the 

lack of predictors of the risk of hypoparathyroidism, careful cryopreservation is 

desirable in parathyroid tissue. After cost-benefit analysis in our institution, we 

could not set a time limit on storage, but the ideal time to implant should be 

based on a balance between the asymptomatic hypoparathyroidism and the 

development of complications. 

 

Key-words: hypoparathyroidism, cryopreservation, transplantation, secondary 

hyperparathyroidism. 
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Introdução 

O hiperparatiroidismo secundário (HPTs) é uma complicação da doença renal 

crónica (DRC), definindo-se funcionalmente como a excreção excessiva de 

paratormona (PTH) com desregulação da homeostasia do cálcio na DRC e 

histologicamente por hiperplasia e hipertrofia das glândulas paratiróides. 

Alguns destes doentes têm indicação para tratamento cirúrgico 1 – 

paratiroidectomia (PTX), com remoção de tecido paratiroideu. 

Existem duas linhas diretrizes quanto à intervenção cirurgica a realizar: 

paratiroidectomia subtotal (sPTX) e paratiroidectomia total com autotransplante, 

normalmente nos músculos do antebraço (tPTX) 2. A presente instituição – 

Hospital de São João (HSJ) – realiza maioritariamente, de acordo com a 

literatura actual, paratiroidectomia subtotal. Nesta técnica o cirurgião selecciona 

qual a paratiróide e o tamanho do coto paratiroideu a preservar, com base em 

critérios cirúrgicos e do aspecto macroscópico. São monitorizados os níveis de 

paratormona (PTH) intra-operatória, de forma a tentar prever os pacientes com 

risco de desenvolverem hipocalcemia pos-operatória e minorando o risco com 

a permanência de um maior ou menor fragmento paratiroideu 3. Nem sempre é 

fácil ter a noção real dos verdadeiros valores de PTH intraoperatóriamente, 

podendo o(s) fragmento(s) deixados  serem de dimensões demasiado 

reduzidas acabando por necrosar – desenvolvimento de hipoparatiroidismo, ou 

serem  de dimensões maiores podendo persistir ou recidivar o HPT. 

O risco de hipoparatiroidismo permanente – hipocalcemia com necessidade de 

suplementação de cálcio e vitamina D após um período de 6 meses 4 - é de 

cerca de 1% em centros com cirurgiões experientes 5 mas pode chegar a 10% 

nos casos de cirurgia por doença multiglandular, nomeadamente no 
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hiperparatiroidismo renal 6. Apesar de rara, a permanência de um doente 

aparatiroideu tem grande impacto na sua saúde e qualidade de vida: a longo 

prazo tem efeitos a nível de todo o organismo como osteoporose, alopecia, 

disfunção cardíaca, disfunção neurológica, cataratas prematuras 7; tem 

igualmente consequências a nível económico com a despesa diária perpétua 

de suplementação medicamentosa, de testes laboratoriais frequentes e de 

potenciais admissões hospitalares 5.  

Para corrigir esta condição clínica, o auto-transplante de tecido paratiroideu 

autologo criopreservado foi proposto como método a usar e introduzido na 

prática clínica por Wells Jr 8 em 1975. Actualmente a criopreservação de tecido 

paratiroideu é aconselhada em pacientes que realizam cirurgia por 

hiperparatiroidismo persistente ou recorrente, assim como em pacientes 

submetidos a paratiroidectomia total ou subtotal por hiperparatiroidismo 

primário, secundário ou terciário 9. 

Várias perguntas continuam sem resposta devido à escassa literatura e 

experiência clínica com tecido com longo tempo de criopreservação: Os 

fragmentos paratiroideus são afetados pelo tempo decorrido durante o 

transporte do bloco operatório para o laboratório? Como é que o tecido é 

afetado pelo processo de congelação? Que efeito tem o tempo que decorre 

entre a congelação e o transplante, na função celular? 

As taxas de sucesso relatadas variam dos 17% a 83% nos estudos efectuados 

10-16, apresentando os mais recentes (2005-2012) taxas na ordem dos 60% 6 , 

70% 5 ou mesmo 100% 17.  

Este estudo pretende avaliar a experiência institucional dos últimos 10 anos, 

examinando a importância da criopreservação no tratamento de doentes 
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paratiroidectomizados por HPTs. Apesar de fora do ambito do trabalho, o 

follow-up dos pacientes no estudo permitirá também ter um melhor 

compromisso para com estes, corrigindo qualquer patologia clínica encontrada, 

p. ex. recidivas. 
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Material e Métodos 

Criação de uma base de dados. Inclusão de todos os casos de 

hiperparatiroidismo secundário submetidos a paratiroidectomia nos últimos 10 

anos (2002-2012). Das 101 intervenções, foram exluídos os casos em que não 

houve criopreservação de tecido paratiroideu – 2 casos (1,98%). A exclusão de 

malignidade foi efectuada através da análise histopatológica a todos os 

fragmentos enviados para criopreservação – exclusão de 2 casos (1,98%). 

Os 97 pacientes inluídos então no estudo, foram investigados quanto ao seu 

perfil analítico (valores de PTH, cálcio e fósforo), suplementação (com cálcio, 

vitamina D e calcimiméticos), sintomatologia e realização de transplante renal 

desde a intervenção cirúrgica até à data: recolha da informação através do 

processo clínico dos doentes seguidos em consulta no HSJ (com realização de 

análises periódicas) e contacto com os centros de nefrologia dos pacientes não 

seguidos em consulta no presente hospital. 

Selecção de pacientes. Análise dos pacientes tendo em conta os valores 

analíticos e a suplementação medicamentosa. Os valores de referência neste 

hospital para a PTH situam-se entre os 10-65 pg/mL. No entanto, os níveis de 

HPT baixos, em doentes em hemodiálise permanente, estão associados a 

supressão do metabolismo ósseo que pode provocar o desenvolvimento de 

doença óssea adinâmica 18. Para impedir o desenvolvimento desta patologia, 

níveis de PTH entre 150-300 pg/ml têm sido recomendados em pacientes com 

doença renal crónica em estadio 5 19. Para o presente estudo definimos um 

valor de PTH>75ug/mL como condição para uma função osteoarticular normal. 

Em doentes com transplante renal funcionante os valores normais serão os de 

referência do hospital (vide supra).  
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Selecção de material para análise histológica. Devido a questões éticas que 

se levantam pelo uso de material humano para investigação, recorreu-se à 

análise de tecido de pacientes que faleceram no seguimento pós intervenção. 

A escolha do número de casos a analisar teve como entrave a disponibilidade 

da enzima colagenase existente no Instituto de Patologia E Imunologia 

Molecular Da Universidade Do Porto (IPATIMUP). Para comparação dos 

resultados em tecido criopreservado, foi também analisada uma peça fresca 

pós- paratiroidectomia.  

Foi também efectuado o primeiro implante de tecido paratiroideu 

criopreservado no HSJ, tendo a restante parte do material descongelado para 

implante seguido também para análise. 

No total foram analisados 4 peças, 2 após descongelação, de pacientes 

falecidos, 1 de material fresco e 1 também após descongelação, mas com o 

intuito de ser implantada para resolução do quadro de hipoparatiroidismo 

permanente. 

Método de criopreservação e descongelação. A criopreservação do tecido 

paratiroideu é feita pelo Instituto de Genética da Faculdade de Medicina do 

Porto de forma standarizada. O tecido fresco removido durante a cirurgia é 

colocado em dois tubos de 10mL com 5mL de meio de transporte [5mL RPMI 

1640 com glutamina e 25uL de gentamicina (1:200)], e transportado para o 

laboratório. Já no laboratório o tecido é então fragmentado em peças de 2-4mm 

e colocado em novos tubos Nunc. Após centrifugação o sobrenadante é 

retirado e o tecido restante lavado 2 a 3 vezes com meio de congelação 

[3,75mL RPMI 1640 com glutamax mais 25uL de gantamicina, 0,75mL (15%) 

de soro de embrião de vitela e 0,50mL (10%) de DMSO]. No final, o tecido é 
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colocado em 2 tubos, que deverão conter 0,5mL de tecido e 0,5mL de meio de 

congelação. Após agitação por inversão os tubos são transferidos para a 

câmara no corredor perto de Imunologia (-55ºC a -60ºC) durante uma hora e 

por fim, transferidos para o azoto líquido a -196ºC. 

O método de descongelação apesar de constar na base de dados do serviço, 

não tinha sido efectuado até à data do estudo. Após revisão bibliográfica 

decidiu-se usar o protocolo já existente no HSJ com agitação permanente da 

água até o meio estar completamente descongelado. De seguida os 

fragmentos são lavados 3 vezes em RPMI 1640 para remover o DMSO e 

colocados em novos tubos com meio de transporte. O material é então 

transportado em gelo para o IPATIMUP para análise. 

Avaliação da viabilidade celular. Para análise da viabilidade celular foi usado 

o corante azul de tripano: células não viáveis incorporam o corante por lesão 

da membrana, apresentando membrana disforme e núcleo corado de azul. 

Com recurso à microscopia óptica foram contadas células viáveis e não-viáveis 

separadamente, com posterior cálculo da viabilidade celular. 

Ética e Análise estatística. O protocolo de investigação foi submetido e 

validado pela Comissão de Ética para a Saúde (CES). 

 Os dados foram analizados através do software SPSS (IBM SPSS Statistics 

versão 21). As variáveis ordinais foram avaliadas pelas medidas de tendência 

central – média e desvio padrão – após teste para a normalidade pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Quando as distribuições se assemelhavam à distribuição 

normal usou-se para a análise estatística o teste t para amostras 

independentes ou o teste ANOVA; quando não se assemelhavam usou-se o 

teste de Mann-Whitney ou o teste de Kruskal-Wallis. As variáveis nominais 
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foram avaliadas com o teste Qui-quadrado. O nível de significância utilizado foi 

de 5%.  
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Resultados 

Análise da base de dados: 

Dentro dos critérios estabelecidos, com exclusão dos casos sem 

criopreservação e com resultado de malignidade na análise histopatológica, 

foram estudados 97 pacientes com HPTs submetidos a PTX. Foram excluídos 

32 pacientes após estudo por ausência de dados ou por óbito – 63 com 

seguimento até à data.   

Dos 63 pacientes, 60 (95,2%) foram submetidos a paratiroidectomia subtotal, 2 

(3,2%) a paratiroidectomia total com auto-implante no antebraço e 1 (1,6%) a 

paratiroidectomia uniglandular (reoperação por persistência). Ao longo do 

seguimento, foram realizadas 2 reoperações por hiperparatiroidismo 

persistente, ambas após paratiroidectomia subtotal.  

Dos 63 pacientes, 31 (49,2%) eram mulheres, com uma média de 55,52 (+/-

16,93) anos e 32 (50,8%) homens, com uma média de 56,41 (+/-17,76) anos. 

Até à data 22 pacientes foram submetidos a transplante renal com função renal 

normal.  

A média de armazenamento do tecido criopreservado dos 63 doentes em 

análise foi de 69 meses (intervalo de 9 a 130 meses).   

De acordo com o seguimento, os doentes foram classificados à data do estudo 

com “bem”, “hipoparatiroideu”, “persistência”, “recidiva” ou “vigilância pós 

transplante” (2 anos pós transplante). O termo hipoparatiroideu foi atribuido por 

análise subjectiva e cruzamento das variáveis analíticas, suplementação, 

estado geral e benefício com implante. Dois médicos especialistas no tema, um 

de cirurgia geral e outro de nefrologia deram o seu parecer: 15 pacientes 
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apresentaram-se hipoparatiroideus, 1 com persistência, 4 com recidiva e 3 

ainda em período de vigilância. 

Dos 15 pacientes hipoparatiroideus, 9 eram mulheres, com idade média de 

55,67 anos e 6 homens, com idade média de 58,67 anos. Destes, 2 realizaram 

transplante renal. O tempo de criopreservação variou desde os 10 aos 130 

meses, com uma média de 75,4 meses (Gráfico I).   

A descida do níveis de PTH intra-operatórios 15 minutos após a ressecção foi 

avaliada, com 11 (73,33%) dos 15 casos de hipoparatiroidismo a apresentarem 

descida >80%. Estendendo a análise à totalidade dos pacientes, 40 (63,5%) 

dos 63 apresentaram descida >80%, mais 29 para além dos hipoparatiroideos 

(23 “bem”, 3 “em vigilância”, 1 “persistência” e 2 “recidiva”).  Não houve 

significancia estatística entre a descida da PTH>80% e o maior risco de  

desenvolvimento de hipoparatiroidismo (Tabela I). 

Não foi encontrada significância estatística entre os grupos hipoparatiroideus vs 

não hipoparatiroideus quanto aos níveis de PTH pré-cirúrgicos, aos níveis aos 

5 e aos 15 mim e aos níveis pós-operatórios. 

As queixas pré-operatórias de artralgias, fadiga, HTA, polidipsia, obstipação, 

náuseas, depressão, litíase, fracturas, gota, pancreatite ou doença péptica 

foram também comparadas entre os grupos hipoparatiroideus vs não 

hipoparatiroideus, com significância estatística encontrada apenas para a HTA, 

p=0,028 (teste de Qui-quadrado) – todos os doentes estudados com 

hipoparatiroismo tinham HTA pré-operatória. Foi também avaliado o tempo de 

IRC, com IRC<5anos e IRC>5anos, sem significância estatística nos dois 

grupos. 
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Não houve significância estatística hipoparatiroideus vs não hipoparatiroideus 

quanto ao peso da maior glândula retirada nem quanto ao seu tamanho. 

Análise laboratorial: 

Foram analisados 4 peças, 2 após descongelação, de pacientes falecidos – 

amostra nº1 e nº2, 1 de material fresco – amostra nº3 e 1 após descongelação 

de paciente proposto para implante – amostra nº4. 

Não foi possível calcular a viabilidade celular na amostra nº1 estudada – 

achados de restos celulares provavelmente paratiroideus, mas difícil de 

confirmar pelo grau de destruição. A viabilidade celular do tecido 

criopreservado na amostra nº2 foi de 51,38%; comparativamente aos 82,21% 

do tecido fresco analisado (amostra nº3). A análise da peça do paciente 

proposto para implante (amostra nº4) foi inconclusiva, pela ausência total de 

células, tratando-se apenas de gordura. 

Apesar de não ser objectivo inicial do trabalho, as amostras nº2 e nº3 foram 

postas em cultura como forma de dar uso ao material ainda viável. As células 

de ambas as amostras sobreviveram em cultura entre 3 semanas a 1 mês 

(figura 1 e 2); ao fim desse tempo começou a verificar-se o crescimento de 

células não epiteliais. Contudo não se verificou proliferação de células 

paratiroideias.  
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Discussão 

Na literatura, a criopreservação de tecido paratiroideu foi recentemente aceite 

como forma de tratar o hipoparatiroidismo permanente, complicação pós-PTX. 

O material é portanto armazenado com esse propósito. A nossa instituição, 

apesar de respeitar as directrizes de indicação para criopreservação de 

paratiróides, tem armazenado material sem nenhum objectivo ou propósito em 

vista, até à data permanecendo este material sem qualquer tipo de utilização.  

Apesar de pouco frequente, esta complicação, tem um grande impacto na vida 

destes pacientes. Dos 63 pacientes neste estudo com seguimento até à data, 

15 apresentaram hipoparatiroidismo – 23,8% dos pacientes candidatos a 

implante.  

Borot et al 20 propoem uma definição modificada, da apresentada por Cohen 21, 

para a avaliação da função do implante de paratiroide: implante “funcionante” 

se níveis de PTH entre 51-300pg/mL, “parcialmente funcionante” se níveis 

entre 21-50pg/mL e “não funcionante” se níveis <20pg/mL. Da mesma forma e 

tendo em conta a natureza subjectiva/dinâmica da classificação dos vários 

outcomes, nós propomos a divisão dos pacientes com outcome de 

hipoparatiroidismo nas sub-categorias: “verdadeiros hipoparatiroideus” ou 

“potencialmente hipoparatiroideus”, com a transição por volta dos 20pg/mL de 

PTH – de forma a transformar um outcome teórico num outcome mais aplicável 

à decisão terapêutica (implante vs não implante). Tendo em conta as sub-

categorias propostas, dos 15 pacientes hipoparatiroideus, 10 seriam 

“verdadeiros hipoparatiroideus” – com benefício aparente com implante e 5 

“potencialmente hipoparatiroideus” – com benefício possível com implante, mas 
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com necessidade de análise individualizada. A percentagem de candidatos a 

implante desceria portanto para os 15,87%. 

Assim como descrito por Borot 20, também em Portugal se verifica a falta de 

uniformização da terapêutica (vitaminaD/cálcio). Esta deveria ser alvo de 

alguma padronização para diminuir o nível de subjectividade na atribuição das 

várias classificações, assim como para facilitar a orientação terapêutica e a 

inter-comunicação entre as várias especialidades intervenientes no seguimento 

do doente.  

Para efeito de análise estatística não foram consideradas as sub-categorias 

propostas já que todos apresentam potencial para melhoria (maior ou menor) 

com o implante. 

A média do tempo de criopreservação do tecido paratiroideu no presente 

estudo foi de 69 meses (intervalo de 9 a 130 meses). Nos pacientes com 

hipoparatiroidismo permanente, a média foi de 75,4 meses (intervalo entre 9 e 

130 meses). Um estudo recente 17 mostrou resultados favoráveis em todos os 

implantes (15) realizados, com uma média de 23,3 meses de criopreservação, 

tendo um dos implantes 86 meses (máximo). De acordo com este estudo, 9 

dos 15 pacientes com hipoparatiroidismo beneficiariam de implante, com 

funcionantes após implante (Tabela I), não sendo possível tirar conclusões 

acerca dos 6 restantes, por ausência de pacientes com mais de 86 meses de 

criopreservação no referido estudo. 

Vários estudos mostraram que poucas amostras de paratiróide criopreservadas 

permanecem funcionantes após 2 anos 6, 21. No estudo supracitado 4 dos 

implantes tinham mais de 2 anos. Guerrero 21 após estudo da viabilidade com 

corante azul de tripano de 106 amostras de tecido criopreservado selecionadas 
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aleatóriamente, em que apenas 10% se mostraram viáveis (apenas uma 

amostra com mais de 24 meses) concluiu que 24 meses seria o tempo 

recomendado para armazenamento. Cohen 6 apesar de não ter analisado 

explicitamente a viabilidade, realizou 26 implantes para tratamento do 

hipoparatiroidismo, tendo uma taxa de sucesso de 60% (40% totalmente 

funcionais, 20% parcialmente funcionais), com uma média de criopreservação 

de 7,9 meses (intervalo de 1 semana a 22,5 meses), concluindo uma ausência 

de função do tecido com mais de 22 meses e apontando a duração da 

criopreservação como um preditor significativo de falência do enxerto (definida 

como contínua dependência de suplementação de cálcio). De notar no entanto 

que os pacientes nos estudos supracitados eram maioritariamente 

hiperparatiroidismos primários, sendo os HTPs uma pequena percentagem – 8-

12%. 

Brennan et al 22 efectuou implantes em 6 pacientes com hipoparatiroidismo 

após cirurgia por HPT primário, sendo os primeiros a provar que o tecido 

criopreservado podia funcionar com mais de 12 meses (tempo de 

armazenamento até 18 meses), sem influência dos diferentes diagnósticos 

clínicos prévios. Mais tarde os mesmos autores concluiram que o tempo de 

criopreservação e a subsequente função do enxerto eram independentes 16. 

Pouco tempo depois Wagner 23 realizou implantes funcionantes em amostras 

com tempo de armazenamento até 42 meses; no entanto o critério de sucesso 

era a normocalcemia, sem referência ao PTH. 

Herrera 24 analisou não só a viabilidade celular como a sua função secretora, 

relatando que tanto uma como outra são mantidas independentemente do 

intervalo de criopreservação até 2 anos. Já McHenry 9 descobriu através da 
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criopreservação de tecido paratiroideu bovino, que esta diminui a quantidade 

de células vivas, sendo o tempo de armazenamento um factor independente.  

Até há data apesar dos raros estudos com função do enxerto com mais de 2 

anos, acredita-se que a funcionalidade de células criopreservadas 

(independentemente do tempo) e frescas seja semelhante 12, 24, 25. Existem 

evidências que a técnica de criopreservação será provavelmente o factor major 

com influência na sobrevida e secreção dos implantes 2, estando relatado na 

literatura apenas associação entre criopreservação e diminuição da viabilidade 

celular. Não foi demonstrado que a função do enxerto seja afectada pela 

quantidade de células viáveis 24, acreditando-se no entanto que haverá um 

número mínimo, não determinado.  

A descida do níveis de PTH intra-operatórios 15 minutos após a ressecção foi 

avaliada, por sugestão de aumento do risco de hipoparatiroidismo permanente 

em descidas>80%, 10 minutos pós-ressecção por Steen 3. Dos pacientes 

analisados, 63,5% tinham descida>80%, no entanto apenas 27,5% (11 de 40) 

apresentavam de facto hipoparatiroidismo. Para além disso dois pacientes com 

recidiva e um com persistência também cumpriam essa condição. No nosso 

estudo portanto não foi possível achar uma relação causa efeito através da 

descida do valor de PTH.   

O método de criopreservação nesta instituição é um procedimento protocolado. 

No decorrer dos ultimos 10 anos, apenas as primeiras criopreservações foram 

feitas por outro operador, sendo as restantes realizadas sempre pelas mesmas 

duas pessoas. No bloco operatório são seccionadas duas amostras de tecido 

paratiroideu e colocadas em 2 tubos para criopreservação. Estas são 

seccionadas em fragmentos de 2-4mm já no laboratório. Este passo difere dos 
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restantes estudos, visto na maioria das séries ser o cirurgião a proceder à 

secção em pequenos fragmentos no bloco; também o tamanho dos fragmentos 

é diferente, obrigando no nosso caso a nova secção mecânica pós 

descongelação tanto para estudo da viabilidade quanto para implante. De 

referir como ponto positivo a distância entre os sítios e a sua celeridade - o 

tempo no transporte para o laboratório é apenas de uns minutos (piso inferior).  

Relativamente ao meio de congelação, componente crucial no processo 5, 

existem algumas diferenças. Na maior parte das instituições este contem 

solução Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640, o mesmo usado na 

nossa instituição. No entanto a percentagem desta solução no meio varia, 

comummente 80% 6, 9, 16, 24, 26-28 em comparação com os 75% protocolados na 

nossa instituição. Alguns autores recomendam a suplementação com glutamina 

e 5ug/mL de penicilina+estreptomicina ou 50ug/mL de gentamicina. O nosso 

protocolo inclui a adição de glutamina e 25ug/mL de gentamicina. Tendo em 

conta que a principal fonte de contaminação do tecido retirado é a pele, um 

antibiótico (ATB) com espectro de acção sobre bactérias gram-positivas seria 

mais indicado - como a associação penicilina+estreptomicina, ao invés da 

gentamicina. De forma a obter uma cultura o mais assética possível, seria 

importante ponderar a reformulação do protocolo quanto ao ATB. Não existem 

diferenças quanto aos 10% de dimetilsulfóxido (DMSO), um estabilizador de 

membranas, acrescentado ao meio 6, 9, 16, 26. O último componente tem maior 

variância, existindo relatos com soro autológo de 10-30% 6, 16, 26 ou com soro 

de embrião de vitela de 10-20% 9; apesar de os estudos mais recentes usarem 

soro autólogo, nós usamos 10% de soro de embrião de vitela. 
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Quanto ao processo de congelação, é importante para que a integridade celular 

seja mantida que o arrefecimento ocorra de uma forma gradual de forma a 

evitar mudanças bruscas na temperatura, lesivas para as células. Desta forma, 

o método que usamos é o desenvolvido pela Clínica Mayo em que os tubos 

são colocados numa câmara a -55ºC a -60ºC durante uma hora para 

diminuição de 1ºC/min. Existem autores que prolongam este tempo pela noite. 

Por fim, a temperatura em azoto líquido pode variar entre os -170ºC e os -

196ºC consoante instituição. 

A descongelação de uma forma geral, não apresenta diferenças significativas 

de estudo para estudo. Os fragmentos colocados em banho-maria a 37ºC são 

colocados por outros a 42ºC 16; a lavagem do tecido com RPMI, com o 

objectivo de remover o DMSO, é feita por alguns com a adição de 20% de soro 

autólogo 26.  

Mais uma vez no transporte para o IPATIMUP, a proximidade (15min) foi 

assegurada e o tecido sujeito a pouca variação de temperatura. 

Na primeira amostra estudada não conseguimos calcular a viabilidade celular. 

Interpretamos este resultado como o resultado de limitações técnicas do 

procedimento, que ainda estavamos a optimizar. A amostra do outro paciente 

falecido analisada quanto à viabilidade celular pelo corante azul de tripano, 

mostrou taxa de viabilidade de 51,38%, semelhante aos resultados do estudo 

realizado por Guerrero 21, mas mais baixa que as relatadas por Herrera 24 (taxa 

>88% em todas as amostras analisadas). Apesar de não pudermos estabelecer 

comparações estatísticas entre os estudos pelo pequeno tamanho amostral 

(n=1) do nosso estudo, é de salientar o tempo de criopreservação da nossa 

amostra - 81 meses, muito superior ao das amostras analisadas nos dois 
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estudos supracitados, sabendo no entanto que se trata de um dado isolado. Foi 

usado o azul de tripano pelo baixo custo e fácil execução, mas com menos 

sensibilidade do que a imunoflurescência 24. 

Como caso controlo foi analisada uma amostra de tecido fresco, com uma taxa 

de viabilidade de 82,21%, o que corrobora a diminuição da viabilidade celular 

com o processo de criopreservação apontada em vários estudos. A amostra 

analisada simultanêamente ao implante infelizmente não nos permitiu tirar 

conclusões; assim os resultados analíticos achados e a alteração sintomática 

do paciente não poderá ser comparada ou justificada com base na citologia.  

As culturas efectuadas tiveram pouco tempo de sobrevida. O meio usado por 

nós era um meio rico em cálcio o que não favorece o crescimento celular, já 

que as células de paratiróide respondem à ausência de cálcio. De uma cultura 

para outra houve variáveis que foram optimizadas: o local de reserva das 

fracções extraídas até à sua junção (gelo vs 37ºC, as células tinham menos 

tendência a agregar e a morrer a 37ºC), o tamanho das placas de cultura, 

(sendo que uma placa menor favoreceu a sobrevida, pela maior proximidade 

entre as células, melhorando o outcome). No entanto ainda é necessário muito 

estudo para que linhas celulares sejam viáveis.  

Um estudo a nível laboratorial mais alargado no tempo, com análise de um 

maior número de casos (no mínimo aos fragmentos dos 22 pacientes 

falecidos), assim como o estudo simultâneo aquando do transplante, dos 

fragmentos dos doentes propostos para implante, favorecerá a recolha de 

resultados mais conclusivos. A nível de cultura de células de paratiróide, 

apesar da taxa de insucesso até à data na literatura, melhores taxas de êxito 

passarão certamente pelo investimento em meios mais apropriados, p. ex. com 
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o meio UCHT1 que induz proliferação e imortalização selectiva de células 

epiteliais, favorecendo a senescência das restantes células (estromais) 29. 

Estudos hormonais, com medição da secreção de PTH em diferentes 

concentrações de cálcio, análise do consumo de ATP através da 

reação da luciferina, no momento da secreção dos grânulos – estudos 

citológicos; assim como análise da capacidade de secreção de PTH em tecido 

– estudos histológicos, revestem-se de grande importância para a melhor 

compreensão dos mecanismos subjacentes ao método de criopreservação e 

melhor rentabilidade do processo. Apesar de mais fácil medir a função através 

de uma amostra tecidular, esta não foi realizada por nós, pela inacessibilidade 

na obtenção de cortes de congelação. 

O custo inerente à criopreservação de paratiróides na nossa instituição é 

relativamente baixo. Apenas o material de laboratório usado e o tempo 

disponibilizado pelos assistentes responsáveis (1,5h no máximo por peça) 

entrariam na estimativa do custo. O custo de armazenamento (contentores, 

azoto liquido, etc) não entra para a soma, já que o material é armazenado em 

contentores do Serviço de Ginecologia (os quais custeiam esta fatia) 

juntamente com o material destes, representando uma pequena percentagem 

do material armazenado no contentor. 

Apesar de não ser objectivo do trabalho, o implante de tecido e a avaliação da 

função do enxerto, devido à análise exaustiva feita dos pacientes, um implante 

foi realizado durante a realização do estudo.  

O objetivo de nosso estudo foi avaliar a necessidade percentual de implante 

para tratamento do hipoparatiroidismo permanente na nossa instituição, assim 

como a relação entre a viabilidade das células e o tempo em criopreservação. 
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Devido à ausência de dados conclusivos em longos tempos de 

criopreservação, torna-se necessário implementar um sistema de follow-up 

para todos os pacientes submetidos a PTX. Caso esta medida tivesse sido 

implantada anteriormente, a detecção dos casos de hipoparatiroidismo poderia 

ter sido feita mais cedo, com menor tempo de criopreservação do tecido (e 

consequentemente maior taxa de sucesso do implante) e menor tempo de 

exposição a níveis de PTH passíveis de causar lesão óssea.  
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Conclusão 

O implante de tecido paratiroideu pós-PTX pode eliminar ou minimizar os 

requisitos para a suplementação de cálcio e vitamina D em 83% dos pacientes 

que perderam a função paratiróideia 10, 11, 14, 30. Há autores que descrevem uma 

taxa de sucesso de 100% 17. 

Devido à falta de factores preditivos de hipoparatiroidismo pós-operatório, a 

criopreservação de tecido paratiroideu é desejável em todos os pacientes 

submetidos a paratiroidectomia. Graças ao baixo custo do processo na nossa 

instituição, e atendendo à alta percentagem (23,8% - percentagem sobre-

estimada pela exclusão dos pacientes falecidos e sem follow-up) desta 

complicação encontrada na nossa instituição, existe de momento a 

possibilidade de armazenar todo o tecido com indicação para criopreservação. 

Caso o Serviço de Ginecologia altere as políticas de armazenamento do seu 

material, aí sim será necessário uma nova análise custo/benefício do 

armazenamento de todas as paratiroides, com necessidade de estabelecer um 

período máximo de reserva.  

Em última análise, o planeamento de implante paratiroideu envolve encontrar 

um equilíbrio entre o período hipoparatiroideu assintomático e o 

desenvolvimento de complicações (nomeadamente osteoarticulares) de forma 

a encontrar a altura ideal para implante. 
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Gráficos e Tabelas  

 

Gráfico I - tempo de criopreservação dos 15 casos com hipoparatiroidismo 

permanente 
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Tabela I - Descida da PTH>80% 
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Figuras 

 

 

Figura 1 – Cultura de tecido paratiroideu fresco. Dia 4   400x 
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Figura 2 - Cultura de tecido paratiroideu criopreservado. Dia 10   400X 
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Instruções aos Autores
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Todos os artigos enviados para publicação, serão submetidos a revisão científica prévia por revisores que serão pares 

profissionais. Os artigos realizados a convite dos Editores não serão sujeitos a revisão por editores devendo, no entanto 
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O parecer dos revisores levará a que os artigos submetidos sejam:

 Aceites sem modificações;

 Aceites após correcções ou alterações sugeridas pelos revisores ou pelo Conselho Editorial e aceites e 

efectuadas pelos autores;

 Recusados.
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poster.

Os artigos publicados ficarão da inteira propriedade da revista, não podendo ser reproduzidos, em parte ou no 

todo, sem a autorização dos editores. A responsabilidade das afirmações feitas nos trabalhos cabe inteiramente 

aos autores.

 Estilo

Os trabalhos deverão, tanto quanto possível, ter um estilo directo, conciso e preciso, evitando abreviaturas pouco 



2

conhecidas ou em excesso, bem como o uso de termos crípticos ou de uso muito restrito. Devem permitir uma leitura
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3) Uma carta de pedido de publicação, assinada por todos os autores. Essa carta deve indicar qual a secção onde os 

autores entendem que mais se enquadre a publicação, bem como a indicação da originalidade do trabalho (ou não, 

consoante o seu tipo); deve também indicar se algum abstract do trabalho foi ou não publicado (por favor, juntar todas as 

referências apropriadas). Deve ser também referido se há algum interesse potencial, actual, pessoal, político ou 

financeiro relacionado com o material, informação ou técnicas descritas no trabalho. Deve ser incluído o(s) nome(s) de 

patrocinador(es) de qualquer parte do conteúdo do trabalho, bem como o(s) número(s) de referência de eventual(ais) 

bolsa(s).

4) Um acordo de transferência de Direito de Propriedade, com a(s) assinatura(s) original(ais); sem este documento, 

não será possível aceitar a submissão do trabalho. Será fornecido um modelo deste acordo, mediante pedido ao

Secretariado. (ver abaixo e em anexo mais informação sobre este assunto)

5) Cartas de Autorização – é de responsabilidade do(s) autor(es) a obtenção de autorização escrita para reprodução 
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correspondência.
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organizador primário. Os Editores seguem os métodos de reconhecimento de contribuições para trabalhos publicados no 

Lancet 1995; 345: 668. Os Editores entendem que todos os autores que tenham uma associação periférica com o 

trabalho devem apenas ser mencionados como tal (BJS - 2000; 87: 1284-1286).

Todo o material apresentado não será devolvido ao autor a menos que especificamente pedido e justificado.

Todos os documentos acima referidos devem ser enviados para:

Sociedade Portuguesa de Cirurgia

a/c Editores da Revista Portuguesa de Cirurgia

R. Xavier Cordeiro, 30 

1000-296 Lisboa 
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Categorias e Tipos de Trabalhos

a) Editoriais

Serão solicitados pelos Editores. Relacionar-se-ão com temas de actualidade e com temas importantes publicados nesse 

número da Revista. Não deverão exceder 1800 palavras.

b) e c) Artigos de Opinião e de Revisão

Os Editores solicitarão directamente Artigos de Opinião e de Revisão que deverão focar tópicos de interesse corrente. 

Os Artigos de Opinião serão, preferencialmente, artigos de reflexão sobre educação médica, ética e deontologia 

médicas.

Os Artigos de Revisão constituirão monografias sobre temas actuais, avanços recentes, conceitos em evolução 

rápida e novas tecnologias.

Os Editores encorajam a apresentação de artigos de revisão ou meta-análises sobre tópicos de interesse. Os trabalhos 

enviados e que não tenham sido solicitados aos seus autores serão submetidas a revisão externa pelo Corpo Editorial 

antes de serem aceites, reservando os Editores o direito de modificar o estilo e extensão dos textos para publicação. 

Estes artigos não deverão exceder, respectivamente as 5400 e as 6300 palavras; por cada imagem, tabela ou quadro 

incluído, devem ser retiradas 80 palavras a este valor máximo.

d) Artigos Originais

São artigos inéditos referentes a trabalhos de investigação, casuística ou que, a propósito de casos clínicos, tenham 

pesquisa sobre causas, mecanismos, diagnóstico, evolução, prognóstico, tratamento ou prevenção de doenças. O texto 

não poderá exceder as 6300 palavras; por cada imagem, tabela ou quadro incluído, devem ser retiradas 80 palavras a 

este valor máximo. Não se inclui para este efeitos o título e o resumo. 

e) Controvérsias

São trabalhos elaborados a convite dos Editores. Relacionar-se-ão com temas em que não haja consensos e em que 

haja posições opostas ou marcadamente diferentes quanto ao seu manuseamento. Serão sempre pedidos 2 pontos de 

vista, defendendo opiniões opostas. O texto de cada um dos autores não deverá exceder as 3600 palavras; por cada 

imagem, tabela ou quadro incluído, devem ser retiradas 80 palavras a este valor máximo.

Esta secção poderá ser complementada por um comentário editorial e receberemos comentários de leitores no “Forum 

de Controvérsias” que será publicado nos dois números seguintes. Haverá um limite de 4 páginas da Revista para este 

Forum, pelo que os comentários enviados poderão ter de ser editados.

f) Casos Clínicos

São relatos de Casos, de preferência raros, didácticos ou que constituam formas pouco usuais de apresentação. Não 

deverão exceder as 1800 palavras, duas ilustrações e cinco referências.

g) Nota Prévia

São comunicações breves, pequenos trabalhos de investigação, casuística ou observações clínicas originais, ou 

descrição de inovações técnicas em que se pretenda realçar alguns elementos específicos, como associações clínicas, 

resultados preliminares apontando as tendências importantes, relatórios de efeitos adversos ou outras associações 

relevantes. Apresentadas de maneira breve, não deverão exceder as 1500 palavras, três ilustrações e cinco referências.
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h) Cartas ao Editor 

O seu envio é fortemente estimulado pelos Editores.

Devem conter exclusivamente comentários científicos ou reflexão crítica relacionados com artigos publicados na Revista. 

Para manter a actualidade, devem ser recebidas até um mês após a data da publicação do artigo em questão. São 

limitadas a 900 palavras, um quadro/figura e seis referências bibliográficas. Os Editores reservam-se o direito de 

publicação, bem como de a editar para melhor inserção no espaço disponível. Aos autores dos artigos, que tenham sido 

objecto de carta ou cartas aos editores, será dado o direito de resposta em moldes idênticos.

i) Imagens para Cirurgiões

Esta secção do destina-se à publicação de imagens (clínicas, radiológicas., histológicas, cirúrgicas) relacionadas com 

casos cirúrgicos. O número máximo de figuras e quadros será de 5. As imagens deverão ser de muito boa qualidade

técnica e de valor didático. Deverão cumprir os critérios apresentados abaixo referentes à aceitação de imagens para 

publicação (ver 9. Figuras). O texto que poderá acompanhar as imagens deverá ser limitado a 300 palavras.

Preparação dos Manuscritos

A Revista Portuguesa de Cirurgia segue as regras dos «Requisitos Uniformes para Apresentação de Manuscritos a 

Revistas Biomédicas» elaborados pela Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas também conhecidos por 

“Normas de Vancouver”, na sua 5ª Edição. 

Os pontos mais importantes destas normas estão sumariados a seguir:

Todas as submissões têm de ter um título, ser impressas apenas de um lado da folha, em folhas separadas de formato 

A4, espaçados a duas linhas e ter uma margem de 3cm em todos os contornos e escritas em fonte Arial e corpo 12. 

Os trabalhos devem ser preparados, segundo a seguinte ordem, iniciando-se cada item numa página separada: 

1 . Página do título 

2. Resumo (Sumário, Abstract)

3. Introdução 

4. Material e Métodos 

5. Resultados 

6. Discussão 

7. Bibliografia 

8. Legendas 

9. Figuras 

10. Quadros ou Tabelas

Todas as páginas devem ser numeradas no canto superior direito. A numeração das referências, tabelas e imagens deve 

ser feita pela ordem de aparecimento no texto.

1. Página do Título

Tem de apresentar o título completo, título abreviado e nomes e Instituições de origem de todos os autores. Quer o 

título completo (máximo de 120 caracteres) quer o título abreviado (máximo de 40 caracteres) deverão ser apresentados 

em português e em inglês. Deve conter o máximo de informações e o mínimo de palavras. Não deve conter formulas, 

abreviaturas e interrogações.

Autores - Deve ser acompanhado do(s) nome(s) completo(s) do(s) autore(es), com indicação das iniciais do(s) 

primeiro(s) nome(s) e do apelido, na forma como será publicado, seguido dos títulos profissionais e do nome da 

instituição onde o trabalho foi realizado.

Autoria – conforme notado nos “Requisitos Uniformes”, “Todas as pessoas designadas como autores, devem ter-se 

qualificado para a Autoria e todos os que se qualificaram devem ser mencionados. A ordem de alinhamento dos autores 
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deve ser uma decisão conjunta de todos os co-autores. Cada autor deve ter participado suficientemente no trabalho para 

poder assumir responsabilidade pública pelo conteúdo. Os créditos de autoria devem-se basear somente em 

contribuições substanciais para: (a) Concepção e desenho do estudo ou análise e interpretação dos dados; (b) escrita do

artigo ou a sua revisão crítica para o seu conteúdo intelectual e (c) aprovação final da versão a ser enviada para 

publicação. As condições (a) (b) e (c) têm de existir. Cada parte do trabalho que seja crítica para as suas conclusões 

principais deve ser, pelo menos, da responsabilidade de um dos autores.

Além disso, e cada vez mais, os ensaios multicêntricos são atribuídos a um autor institucional (ver referência feita atrás). 

Todos os membros do grupo que são nomeados como autores, quer numa posição de autoria junto ao título, quer como 

nota, devem cumprir por inteiro os critérios de autoria definidos nos Requisitos Uniformes. Membros ou grupos que não 

cumpram estes critérios devem ser mencionados, com a sua licença, nos agradecimentos ou no apêndice”. (JAMA 

1993;269:2282-6).

Em todos os trabalhos com mais de um autor, deverá haver referência à participação dos autores em cada uma das 

seguintes rubricas de concepção e elaboração (podendo cada um ser referido em mais de uma rubrica e sendo o 

número de rubricas a assinalar dependente da estrutura de cada trabalho): 1 – Concepção e desenho do trabalho; 2 –

Aquisição de dados; 3 – Análise e Interpretação dos dados; 4 – Elaboração do Manuscrito; 5 – Revisão Científica; 6 –

Revisão Crítica; 7 – Análise e Revisão dos dados Estatísticos; 8 – Pesquisas Bibliográficas; 9 – Estudos Clínicos; 10 –

Obtenção de Fundos e Bolsas; 11 – Supervisão do Trabalho

Patrocínios e apoios – deverão ser referidas todas as entidades que patrocinaram o trabalho, as fontes de suporte 

financeiro (apoios directos e/ou Bolsas) e eventuais conflitos de interesses.

Autor responsável pelos contactos – deve estar referido o nome, endereço, telefone e e-mail do autor a quem deve 

ser enviada a correspondência.

2. Resumo

Os resumos são redigidos em Português e Inglês não devendo ultrapassar as 200 palavras no caso de trabalhos 

originais e as 120 se se tratar de caso clínico. Os resumos (abstracts) não devem conter abreviaturas, referências ou 

notas em rodapé e devem ser organizados segundo os seguintes items: 

Introdução, explicando porque foi efectuado o corrente trabalho e (Objectivos) qual o seu propósito principal e as suas 

bases de concepção.

Métodos, descrevendo os doentes, material de laboratório e outros métodos usados. Deve-se aqui identificar claramente 

a natureza do estudo, por exemplo: ensaio clínico randomizado, revisão retrospectiva, estudo experimental.

Resultados, apresentando os achados principais, incluindo valores numéricos importantes.

Conclusões, apresentando as conclusões principais mas podendo ser mencionadas observações controversas ou 

inesperadas. 

Deve ser um sumário conciso de todo o trabalho e não somente das suas conclusões permitindo a sua compreensão 

sem ser necessário ler todo o trabalho.

Serão seguidos de 3 a 7 palavras-chave, seguindo o MeSH (Medical Subject Headings) do Index Medicus, em 

português e em inglês, para descrição do trabalho para indexação.

3. Introdução,  4. Material e Métodos, 5. Resultados e 6. Discussão

O texto deve ser preciso e conciso, evitando-se repetições desnecessárias. Deve incluir referência a aprovação da 

Comissão de Ética da Instituição e aos métodos estatísticos utilizados. Quando sejam mencionados materiais 

específicos, equipamentos ou medicamentos comerciais, deve ser mencionado entre parêntesis o seu nome curto e o 

nome do fabricante. Todos os fármacos devem ser referidos pelo seu nome genérico, sendo eventuais referências a 

nomes comerciais, acompanhadas do nome, cidade e país do fabricante, feitas em rodapé.

As abreviaturas, que são desaconselhadas, devem ser especificadas na sua primeira utilização e usadas depois 
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consistentemente. Os parâmetros utilizados devem ser expressos em Unidades Internacionais, com indicação dos 

valores normais. A identificação das figuras deverá ser feita em numeração árabe e a dos quadros em numeração 

romana.

O texto principal do trabalho deve ter secções separadas de Introdução, Material e Métodos, Resultados e 

Discussão. 

Um curto parágrafo de Agradecimentos também pode ser incluído, antes da Bibliografia; só deve ser mencionado quem 

contribui directamente, de forma científica ou técnica, para o artigo. 

7. Bibliografia

Deve ser referenciada em numeração árabe, por ordem de aparecimento no texto. Nos artigos originais ou de revisão 

não há limite pré-estabelecido de referências. Nos casos clínicos não devem ultrapassar as 5. As referências de 

comunicações pessoais e de dados não publicados serão feitas directamente no texto, não sendo numeradas. Deverão 

ser feitas utilizando as abreviaturas do Index Medicus.

Escreva as referências a duplo espaço no estilo Vancouver (usando números em superscript e apresentando uma lista 

completa das referências no final do trabalho, pela ordem em que aparecem no texto). Citações online devem incluir a 

data de acesso. Use o Index Medicus para os nomes dos jornais científicos. Comunicações pessoais e Dados não 

publicados não serão incluídos como referências; esta informação é para ser incluída no próprio texto com a indicação 

apropriada: (A. autor, dados não publicados) ou (B. Autor, comunicação pessoal); estes elementos só devem ser usados 

se houver autorização.

As Referências devem ser apresentadas de acordo com o estabelecido no “Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals”

8. Legendas

Devem ser dactilografadas a dois espaços em folhas separadas e numeradas em sequência (uma página para cada 

legenda). As legendas devem ser numeradas em algarismos árabes pela sequência da citação no texto, e fornecerem a 

informação suficiente para permitir a interpretação da figura sem necessidade de consulta do texto. Todos os símbolos 

(setas, letras, etc.) e abreviaturas existentes devem ser claramente explicadas na legenda. A numeração tem de 

corresponder à das figuras a que se referem.

9. Figuras

Se não forem em suporte digital, todas as figuras, imagens e fotografias devem ser enviadas em quadriplicado em fo-

tografia a preto e branco – ou a cores considerando a nota abaixo – (10x14 ou 12x18), não montadas e em papel 

brilhante, ou em impressão a impressora laser. Para a secção Imagens para Cirurgiões as imagens poderão ir até 18x24 

cm.

Têm de ser bem desenhadas, com boa impressão ou como fotografia de elevada qualidade, numeradas segundo a 

ordem de apresentação no texto em algarismos árabes. As ilustrações desenhadas profissional ou semi-

profissionalmente devem ser enviadas sob a sua forma original de desenho a tinta da China, não se aceitando 

fotocópias.

Radiografias, microfotografias e imagens similares devem ser apresentadas não montadas na forma de imagens 

impressas brilhantes, transparências originais ou negativos e, nas microfotografias, indique o valor do aumento bem 

como as colorações usadas. 

A sua identificação será feita através do número e do título da figura e das iniciais e nome do primeiro autor escritos num 

autocolante colocado no verso, que deverá ainda conter sinalização clara indicando qual a sua parte superior. 

As letras e símbolos que apareçam nas figuras não poderão ser manuscritas (utilizar de preferência símbolos/letras
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desenhadas a escantilhão, decalcadas ou mecanicamente impressas), devendo ser legíveis após eventual diminuição 

das dimensões da figura em 50%.

As figuras deverão ser brancas em fundos escuros e/ou negras em fundos claros. As fotografias a cores devem ser 

enviadas impressas em papel; em alternativa, poderão ser enviadas em suporte electrónico, desde que digitalizadas em 

alta definição (ver em baixo).

As fotografias que mostrem doentes ou indivíduos que possam ser identificados pela imagem original devem ser objecto 

de tratamento informático que cubra de forma eficaz as partes que permitam a identificação, mantendo a visão da zona 

de imagem com interesse científico. Se for necessária a imagem identificando o doente é preciso que seja enviado em 

conjunto com a(s) imagem(ns) uma autorização, por escrito, do próprio doente ou do seu representante, autorizando a 

publicação.

Qualquer tabela ou ilustração reproduzida de um trabalho publicado deve indicar por completo qual a fonte original e os 

autores devem fornecer o documento apropriado de autorização de uso (ver abaixo)

Gráficos a preto e branco gerados em computador e impressos em impressoras laser de alta qualidade podem ser 

usados para publicação. A decisão técnica da sua possível utilização será feita pelos Editores ouvida a Empresa Gráfica.

Todas as figuras inapropriadas para publicação ou não seguindo estas regras serão devolvidas para revisão e re-envio 

em tempo útil de 2 semanas, no caso 

de o artigo ter sido aceite para publicação.

O material enviado em suporte digital deve ser acompanhado da informação necessária (como acima mencionado) para 

a sua total compreensão.

10. Quadros e Tabelas

Devem ser enviados e devidamente assinalados no texto os locais onde os quadros devem ser inseridos. Se não for 

enviado em formato digital, cada quadro constará numa folha separada e deve ser enviado na dimensão original. Serão 

dactilografados a espaço duplo. Terão um título informativo na parte superior e serão numerados com algarismos 

romanos pela ordem de aparição no texto. Na parte inferior colocar-se-á a explicação das abreviaturas utilizadas e 

informativas (abreviaturas, significado estatístico,etc). Todas as abreviaturas devem ser explicitadas e as notas de 

rodapé às tabelas indicadas com letras minúsculas em superscript. A nota de rodapé deverá ter indicação de publicação 

prévia da tabela.

Deve evitar-se as linhas de separação verticais e limitar a utilização das horizontais aos títulos e subtítulos. Os quadros 

devem sublinhar e melhorar a informação e não duplicá-la; os dados apresentados em tabelas não devem ser repetidos 

em gráficos. 

O material enviado em suporte digital deve ser acompanhado da informação necessária (como acima mencionado) para 

a sua total compreensão.

Estatística

Os autores são responsáveis pela exactidão das suas afirmações, incluindo todos os cálculos estatísticos e doses de 

medicamentos.

Ao avaliar um manuscrito, os Editores e os revisores irão considerar o desenho do estudo, a apresentação e a análise 

dos dados e a interpretação dos resultados.

Todas as curvas de sobrevida devem ser acompanhadas por uma tabela indicando o número actual de doentes em 

risco em cada ponto temporal. 

Desenho: os objectivos e tipo (prospectivo, retrospectivo, aleatório, ...) do estudo devem ser claros, as hipóteses 

primárias e secundárias identificadas, os pontos de avaliação (end-points) escolhidos e a dimensão da amostra

justificada.
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Apresentação: sempre que possível, deve ser usada representação gráfica para ilustrar os principais resultados do 

estudo. O uso do desvio padrão e do erro padrão deve ser claramente demonstrado e apresentado entre parentesis 

depois dos valores médios.

Análise: os métodos usados para cada análise devem ser descritos. Métodos que não sejam de uso comum devem ser 

referenciados. Os resultados de testes estatísticos mostrando o valor desse teste, o número de graus de liberdade e o 

valor P até à terceira casa decimal devem ser relatados. Os resultados das análises primárias deve ser apresentados

usando intervalos de confiança em vez de, ou além de, valores de P.

Ética

Todos os trabalhos apresentados devem estar conformes com as recomendações éticas da declaração de Helsínquia e 

as normas internacionais de protecção ao animal. Material que esteja relacionado com investigação humana e 

experimentação animal deve estar também de acordo com os padrões do país de origem e ter sido aprovado pelas 

comissões locais de ética, se fôr esse o caso de aplicação. Consentimentos informados por escrito devem ser obtidos, 

dos doentes, responsáveis legais ou executores, para publicação de quaisquer detalhes escritos ou fotografias que 

possam identificar o indivíduo. Este consentimento deve ser apresentado juntamente com o manuscrito.

Revisão e Análise dos Trabalhos

As cópias dos trabalhos enviados com o pedido de publicação serão enviadas, de forma anónima, a 3 revisores, que se 

manterão também anónimos, escolhidos pelos Editores e que receberão os artigos sob a forma de “informação 

confidencial”, sendo, na medida do possível, “apagadas” electronicamente do texto referências que possam identificar os 

autores do trabalho, não alterando o sentido do mesmo. Somente os trabalhos que cumpram todas as regras editoriais

serão considerados para revisão. Todos os  trabalhos que não cumpram as regras serão devolvidos aos autores com 

indicação da(s) omissão(ões). A apreciação dos trabalhos é feita segundo regras idênticas para todos e dentro de prazos 

claramente estipulados. O autor responsável pelos contactos será notificado da decisão dos Editores. Somente serão 

aceites para publicação os trabalhos que cumpram os critérios mencionados, seja inicialmente, por aceitação dos 

Revisores, seja após a introdução das eventuais modificações propostas (os autores dispõe de um prazo de 6 semanas 

para estas alterações). Caso estas modificações não sejam aceites o trabalho não será aceite para publicação. 

Antes da publicação, as provas tipográficas finais serão – sempre que possível – enviadas ao autor responsável pelos 

contactos que disporá de 1 semana para as enviar com revisão e correcção (de forma tipográfica e não de conteúdo). 

Correcções não tipográficas implicarão um atraso na publicação e uma eventual re-avaliação do trabalho. Se o trabalho 

não for enviado dentro do prazo estabelecido, será publicado conforme as Provas, sob a responsabilidade dos autores, 

implicando a aceitação pelos autores da revisão das provas efectuada pelos serviços da Revista.

Direitos de Propriedade do Artigo (Copyright)

Para permitir ao editor a disseminação do trabalho do(s) autor(es) na sua maxima extensão, o(s) autor(es) terá(ão) de 

assinar uma Declaração de Cedência dos Direitos de Propriedade (Copyright). O acordo de transferência, (Transfer 

Agreement), transfere a propriedade do artigo do(s) autor(es) para a Sociedade Portuguesa de Cirurgia e devem entregar 

esse acordo original assinado, juntamente com o artigo apresentado para publicação. Uma cópia-modelo deste acordo 

para ser preenchido e asinado ser-lhe-á enviado por e-mail quando fôr recebido o manuscrito. 

Se o artigo contiver extractos (incluindo ilustrações) de, ou for baseado no todo ou em parte em outros trabalhos com 

copyright (incluindo, para evitar dúvidas, material de fontes online ou de intranet), o(s) autor(es) tem(êm) de obter dos 

proprietários dos respectivos copyrights autorização escrita para reprodução desses extractos do(s) artigo(s) em todos os 

territórios e edições e em todos os meios de expressão e línguas. Todas os formulários de autorização devem ser 

fornecidos aos editores quando da entrega do artigo.
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Pedido de Publicação por E-mail

O manuscrito completo pode ser enviado, por e-mail como um ficheiro único Word, acompanhado por uma carta de 

pedido de publicação para o Editor em http://revista.spcir.com . Se o manuscrito for aceite para revisão será necessário, 

o posterior envio de toda a documentação e texto sob forma física.

Apresentação Electrónica

A cópia electrónica do manuscrito final, revisto, deve ser enviada ao Editor, em conjunto com a cópia final em papel.

Deve ser mencionado o tipo de programa de software utilizado, a sua versão, o título do trabalho, o nome do autor e o 

nome da Revista. Podem ser utilizados os programas de processamento de texto mais comuns mas é recomendado o 

uso do programa Microsoft Word. O suporte deve ter a seguinte informação bem visível: Revista Portuguesa de Cirurgia /  

Título abreviado do Trabalho / Nome do primeiro Autor / Sistema Operativo/ Programa de processamento de texto e 

versão / Programa de desenho das gravuras e esquemas, e sua versão / Programa de Processamento de Imagem e sua 

versão / Formato de compressão (se for necessário – ainda que não recomendado –  zip, rar, ...)

A extensão do ficheiro dada pelo programa de software não deve ser alterada. 

No suporte electrónico, não devem vir mais ficheiros do que os relacionados com o trabalho. O ficheiro electrónico de 

texto não deve conter formatação especial, e deve ser escrito sem tabulações, quebra de páginas, notas de cabeçalho 

ou de rodapé ou fonte especial (usar Arial 12). A função de paginação automática para colocar a numeração nas páginas

deve ser usada. É necessária atenção ao uso de 1(um) e l(letra L) bem como de 0(zero) e O(letra O). O sinal  - (menos) 

deverá ser representado como um hífen precedido de espaço. Se houver no texto caracteres não convencionais (letras 

gregas ou símbolos matemáticos) é necessária atenção ao seu uso consistente e é necessário enviar separadamente a 

lista desses caracteres.

Só em caso excepcional deverá o ficheiro vir sob forma comprimida (zip, rar, winzip) e deverá ser feita menção específica 

a essa situação.

Se for usado o Microsoft Word deve ser utilizada a função própria de tabelas para construir as tabelas que sejam 

necessárias. 

Cada imagem deve ser guardada como um ficheiro separado nos formatos TIFF ou EPS e incluir também o ficheiro de 

origem. Deve ser mencionado o nome do programa de software, e sua versão, usado para criar estes ficheiros; a 

preferência vai para programas de ilustração e não para ferramentas como o Microsoft Excel ou o Microsoft PowerPoint. 

As imagens devem também ser enviadas em forma física que será considerada como a final.

a) Imagens/Ilustrações em Meios Tons

Estas imagens devem ser guardadas como RGB (8 bits por canal) em formato TIFF. O modo cor não deve ser utilizado 

se as ilustrações vão ser reproduzidas em preto e branco uma vez que a definição de perde com a conversão da cor em 

tons de cinzento.

Programas adequados:  Adobe Photoshop, Picture Publisher, Photo Paint, Paint Shop Pro.

b) Gráficos Vectoriais

Estes gráficos quando exportados de um programa de desenho devem ser guardados no formato EPS. As fontes usadas 

nos gráficos devem ser incluídas (com o comando: "Convert text objects [fonts] to path outlines").

Não devem ser realizados desenhos com linhas muito finas. A espessura mínima de linha é de 0.2 mm (i.e., 0.567 pt) 

quando medida na escala final.

Programas adequados: Freehand, Illustrator, Corel Draw, Designer.

c) Gráficos elaborados por folhas de cálculo: Podem ser aceites, por vezes, gráficos exportados para EPS por programas 

como o Microsoft Excel, o Microsoft PowerPoint ou o Freelance. Devem ser usados padrões e não cores para o 

preenchimento dos gráficos já que as cores se mesclam com os tons de cinzento.
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As legendas das figuras e das tabelas devem ser colocadas no fim do manuscrito.

Digitalização

Original Modo de Digitalização Resolução Final  Formato

Ilustração a cores RGB (24 bit) 300 dpi TIFF

(foto ou diapositivo)

Ilustração a uma cor Escala de cinzento (8 bit) 300 dpi TIFF

(foto ou diapositivo)

Figura com linhas Linhas 800-1200 dpi EPS

A preto e branco

O original deve ser verificado, após ajuste de dimensão (redução ou ampliação), se tem, pelo menos, os valores de 

resolução da tabela acima. Só se assim for é que a qualidade de impressão da imagem digitalizada será suficiente. 

Outra informação

Será enviado, ao autor indicado, um ficheiro .pdf, com a cópia exacta do artigo, na forma final em que foi aceite para 

publicação, bem como um exemplar da Revista em que o artigo foi publicado, salvo informação contrária. Mais  

exemplares da Revista podem ser encomendados a custo que será definido conforme o número pretendido. Caso o 

número pretendido seja superior a 10 exemplares, esta informação deverá ser indicada antes da publicação.

Nota: Os modelos de cartas, critérios de autoria, declaração de Helsínquia, os “Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals” e outros textos acima mencionados estarão disponíveis para consulta e 

descarregamento no site da Revista Portuguesa de Cirurgia, http://revista.spcir.com .


