
 

RESUMO DA TESE 

 

A Medicina corporiza a ideia “não se muda já como soía” presente no soneto 

camoniano. Daí que seja necessário um estudo aturado dos dilemas que vão 

surgindo, para que se construam respostas que acompanhem condignamente a 

mudança.  

A enorme abrangência e o desenvolvimento das diversas áreas da Medicina 

de Emergência, designadamente, na Toxicologia Clínica, exigem um elevado 

nível de organização, além de vastos conhecimentos teóricos e práticos 

adequados a um bom desempenho de acordo com o estado de arte nesta 

matéria. 

 Esta expansão prendeu-se com a introdução de novos produtos no mercado 

bem como com a existência de novas aplicações de, nomeadamente, produtos 

ditos naturais. Esta situação tem levado ao surgimento/ressurgimento de novos 

síndromes clínicos que justificam, plenamente, a actualização relativamente a 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos, ou porque os existentes se 

encontram desactualizados ou porque, pura e simplesmente, nunca existiram. 

Os cogumelos são um exemplo de produtos naturais, com diferentes utilizações. 

O consumo de cogumelos, na alimentação, vem crescendo de importância nos 

últimos anos, quer por ser apreciado, em muitas dietas europeias e orientais, 

quer pelo elevado conteúdo proteico permitindo a sua introdução na dieta das 

populações de países em desenvolvimento e com alto índice de desnutrição.  



Para além do aspecto nutricional existe também o componente do uso dos 

cogumelos na medicina. Já muito desenvolvida na Medicina Tradicional 

Chinesa a sua aplicabilidade no mundo ocidental tem tido incremento 

significativo. Nessas novas utilizações dos cogumelos, inclui-se ainda o seu 

consumo enquanto alucinógeneo. 

Estas novas utilizações têm levado ao surgimento de síndromes clínicos que 

tem trazido a lume a discussão sobre a abordagem diagnostica e terapêutica 

desta situação clínica em Portugal. 

No nosso país, encontram-se reportados alguns casos que surgem de forma 

esporádica e que têm suscitado muitas dúvidas, encontrando-se os nossos 

formulários terapêuticos vazios de conteúdo nas referências a esta síndrome 

clínico. 

   Face a esta lacuna é objectivo deste trabalho proporcionar um melhor 

esclarecimento sobre os mecanismos bioquímicos da substância em causa, bem 

como demonstrar o seu potencial efeito na saúde humana, pretendendo-se 

apresentar uma sugestão de protocolo terapêutico, que passe a regulamentar o 

tratamento da intoxicação por cogumelos.  

      Finalmente avalia-se o cumprimento dos objectivos formulados, indicando 

na sua sequência alguns tópicos a desenvolver em investigações futuras. 

Poderia, naturalmente, ter seguido outras direcções, mas há um momento em 

que urge pôr fim a uma leitura e deixar o caminho aberto para outras. Segui um 

caminho, mas muitos outros ficaram por seguir. 

 

 



 

SUMMARY OF THE THESIS 

 

The Medicine embodies the idea we find in Luís de Camões Sonnet that “não 

se muda já como soía” (nothing changes as it used to). We need, therefore, a 

deep study of the dilemmas that come up, so that we can find answers which 

may, adequately, follow change. 

The huge widespread and the development of various fields of Emergency 

Medicine, namely in Clinical Toxicology, require a high level of organization, 

apart from a vast theoretical and practical knowledge adapted to a good 

performance, and  in accordance with the state of art on this issue. 

This expansion was related to the introduction of new products in the market, 

as well the existence of new applications of products, which are said to be 

natural. This situation has led to the appearance/reappearance of new clinical 

syndromes that fully justify updating the diagnostic and therapeutical 

procedures, either because the existing ones are outdated or because they have 

simply never existed. Mushrooms are an example of natural products with 

different uses. 

The consumption of mushrooms has lately gained growing importance in 

eating habits, either because it is appreciated in many Western and Eastern 

diets or because of its high protein content which allows its introduction in the 

diet of the population of developing countries with a high level of malnutrition. 

Apart from the nutritional aspect there is also the question of the use of 

mushrooms in Medicine. It has been highly developed in Traditional Chinese 



Medicine and its applicability in the Western World has had a significant 

growth. In these new uses of mushrooms, its consumption, as a hallucinogen is 

also included. 

The new uses have led to the sprouting of clinical syndromes which have 

brought to light the question of diagnosis and therapeutical approach of this 

clinical situation in Portugal. 

In our country many sporadical cases have been reported, arousing many 

doubts. Therefore, our therapeutical catalogues lack content as far as this 

clinical syndrome is concerned. 

In view of this void the purpose of this work is to provide a better clarification 

on the biochemical mechanisms of the mentioned substance, as well as 

demonstrating its potential effect on the human health and suggesting a 

therapeutical protocol that will act as a guide in the treatment of mushroom 

poisoning. 

Finally the accomplishment of the stated purposes will be evaluated 

indicating in its sequence some topics to develop in future investigation. 

I could have, obviously, followed other paths but the time comes when we 

need to put a certain view aside and leave the way open to others. 

I have followed this path but many others have been left untred. 


