
 

Página 1 de 45 

 

 

 

 

Relatório Estatístico 

 

Estudo Observacional RICERCARE - Programa de rastreio da doença de 

Fabry em doentes não dialisados com doença renal crónica estadios 1 a 5 

 

 

 

 

Coordenadores do Projeto: Dr. Fernando Teixeira e Costa 

     Profª. Doutora Idalina Beirão 

 

Promotor: Sociedade Portuguesa de Nefrologia 

 

 

Relatório elaborado por: Prof. Doutor António Manuel Fernandes 

Data: 30 de dezembro de 2021 

 

 

Declaração de interesses: nada a declarar 



 

Página 2 de 45 

 

Índice 

1. Introdução .................................................................................................................... 6 

1.1. Contextualização …………………………………………………………………………………………………..6 

1.2. Objetivos .................................................................................................................... 8 

2. Metodologia ……………………………………………………………………………………………………………8 

2.1. Desenho do Estudo .................................................................................................... 8 

2.2. População do Estudo e Critérios de Inclusão …………………………………………………………8 

2.3. Protocolo do Estudo ……………………………………………………………………………………………10 

3. Centros Aprovados para o Estudo .............................................................................. 11 

4. Número de Doentes Incluídos por Centro ................................................................. 12 

5. Informação sobre o Estudo ........................................................................................ 14 

6. Bibliografia .................................................................................................................. 14 

7. Análise Estatística e Resultados …………………………………………….…………………………...…. 15 

8. Conclusão ………………………………………………………………………………………………………………45 

 

Índice de Figuras 

Figura 1- Distribuição do número de doentes incluídos no estudo, por hospital .......... 18 

Figura 2- Distribuição percentual da proteinúria de etiologia desconhecida ................ 20 

Figura 3- Distribuição percentual da hipertrofia ventricular esquerda ......................... 20 

Figura 4- Distribuição percentual da arritmia ................................................................ 21 

Figura 5- Distribuição percentual do AVC ou AIT ........................................................... 21 

Figura 6- Distribuição percentual de quistos parapiélicos observados por ecografia ... 22 

Figura 7- Distribuição percentual da hipo-hidrose ......................................................... 22 



 

Página 3 de 45 

 

Figura 8- Distribuição percentual da intolerância ao calor / frio ................................... 23 

Figura 9- Distribuição percentual da acroparestesias .................................................... 23 

Figura 10- Distribuição percentual da história familiar de sintomas da doença de Fabry

 ........................................................................................................................................ 24 

Figura 11- Distribuição percentual de angioqueratomas ............................................... 24 

Figura 12- Distribuição percentual da baixa capacidade de realizar exercício físico ..... 25 

Figura 13- Distribuição percentual da cornea verticillata .............................................. 25 

Figura 14- Distribuição percentual de sintomas gastrointestinais ................................. 26 

Figura 15- Distribuição percentual da fadiga ................................................................. 26 

Figura 16- Distribuição percentual da dor aguda abdominal ou das extremidades 

recorrente ....................................................................................................................... 27 

Figura 17- Distribuição percentual da hipoacusia neurossensorial ............................... 27 

Figura 18- Características fenotípicas (resumo) ............................................................. 28 

Figura 19- Creatinina (mg/dl) ......................................................................................... 29 

Figura 20- Taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) .............................................. 30 

Figura 21- Idade .............................................................................................................. 31 

Figura 22- Doseamento da atividade da enzima alfa-galoctosidase A no sangue total 32 

Figura 23- Doseamento da atividade da enzima alfa-galoctosidase A no plasma ......... 33 

Figura 24- Estadio da doença renal crónica ................................................................... 34 

Figura 25- Raça ............................................................................................................... 35 

Figura 26- Confirmação da atividade diminuída da enzima alfa-galoctosidase A ......... 36 

Figura 27- Confirmação da doença de Fabry .................................................................. 37 

FFigura 28- Associação entre a hipertrofia ventricular esquerda e a baixa capacidade de 

realizar exercício físico ................................................................................................... 38 

Figura 29- Associação entre a arritmia e o AVC ou AIT .................................................. 38 



 

Página 4 de 45 

 

Figura 30- Associação entre a hipo-hidrose e a intolerância ao calor/frio .................... 39 

Figura 31- Associação entre a hipo-hidrose e a acroparestesias…………………………………39 

Figura 32- Associação entre a hipo-hidrose e a história familiar de sintomas da doença 

de Fabry .......................................................................................................................... 39 

Figura 33- Associação entre a hipo-hidrose e a angioqueratomas ................................ 39 

Figura 34- Associação entre a hipo-hidrose e a baixa capacidade de realizar exercício 

físico ................................................................................................................................ 40 

Figura 35- Associação entre a hipo-hidrose e a fadiga ................................................... 40 

Figura 36- Associação entre a intolerância ao calor/frio e a acroparestesias ............... 40 

Figura 37- Associação entre a intolerância ao calor/frio e a baixa capacidade de realizar 

exercício físico ................................................................................................................ 40 

Figura 38- Associação entre a intolerância ao calor/frio e a fadiga ............................... 41 

Figura 39- Associação entre a acroparestesias e a história familiar de sintomas da doença 

de Fabry .......................................................................................................................... 41 

Figura 40- Associação entre a acroparestesias e a baixa capacidade de realizar exercício 

físico ................................................................................................................................ 41 

Figura 41- Associação entre a acroparestesias e a fadiga .............................................. 41 

Figura 42- Associação entre a história familiar de sintomas da doença de Fabry e a 

angioqueratomas ............................................................................................................ 42 

Figura 43- Associação entre a história familiar de sintomas da doença de Fabry e a baixa 

capacidade de realizar exercício físico ........................................................................... 42 

Figura 44- Associação entre a história familiar de sintomas da doença de Fabry e a cornea 

verticillata ....................................................................................................................... 42 

Figura 45- Associação entre a história familiar de sintomas da doença de Fabry e os 

sintomas gastrointestinais .............................................................................................. 42 



 

Página 5 de 45 

 

Figura 46- Associação entre a história familiar de sintomas da doença de Fabry e a fadiga

 ........................................................................................................................................ 43 

Figura 47- Associação entre a história familiar de sintomas da doença de Fabry e a dor 

aguda abdominal ou das extremidades recorrente ....................................................... 43 

Figura 48- Associação entre a história familiar de sintomas da doença de Fabry e a 

hipoacusia neurossensorial ............................................................................................ 43 

Figura 49- Associação entre a baixa capacidade de realizar exercício físico e a fadiga . 43 

Figura 50- Associação entre a baixa capacidade de realizar exercício físico e a dor aguda 

abdominal ou das extremidades recorrente .................................................................. 44 

Figura 51- Associação entre os sintomas gastrointestinais e a fadiga ........................... 44 

Figura 52- Associação entre os sintomas gastrointestinais e a dor aguda abdominal ou 

das extremidades recorrente ......................................................................................... 44 

Figura 53- Associação entre a fadiga e a dor aguda abdominal ou das extremidades 

recorrente ....................................................................................................................... 44 

 

 

  

  



 

Página 6 de 45 

 

1. Introdução 

 

1.1. Contextualização 

 

A doença de Fabry é uma doença genética rara, com envolvimento multissistémico e de 

caráter progressivo. Pode afetar indivíduos de ambos os géneros, surgindo em qualquer 

idade, embora a sua identificação seja mais frequente no sexo masculino, uma vez que 

se trata de uma patologia com transmissão ligada ao cromossoma X. 

A doença de Fabry pertence ao grupo das doenças lisossomais de sobrecarga. Nesta 

patologia verifica-se um défice de produção da enzima α-galactosidase A, responsável 

pela decomposição da globotriaosilceramida (GL-3). Assim, a GL-3 não é degradada de 

forma eficaz, acumulando-se nos lisossomas. Esta acumulação interfere com o normal 

funcionamento celular, condicionando disfunção nos vários orgãos afetados1. 

A maioria dos sintomas da doença de Fabry são inespecíficos, o que dificulta o seu 

diagnóstico. Apesar deste aspeto, existe um conjunto de sinais e sintomas que os 

doentes apresentam como acroparestesias, hipohidrose, intolerância ao calor e ao frio, 

angioqueratomas, cornea verticillata, tinitus, queixas gastrointestinais e outras 

alterações referidas aos aparelhos cardiovascular, renal e sistema nervoso central. 

Na infância, a doença caracteriza-se sobretudo pela presença de angioqueratomas, 

hipo-hidrose e acroparestesias (dor neuropática) e na idade adulta por falência renal, 

hipertrofia ventricular esquerda, acidente vascular cerebral e morte prematura na 

quarta e na quinta décadas de vida2. Em muitos casos a doença progride de forma 

silenciosa sem causar sintomas evidentes ou queixas durante a progressão3.  

Na doença de Fabry clássica, a maioria dos homens atinge a doença renal crónica (DRC) 

estadio 5 ou morre antes dos 50 anos4,5.  
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O diagnóstico da doença de Fabry nos homens é feito através da determinação numa 

gota de sangue seco (DBS, do inglês dried blood spot) ou no plasma da atividade 

enzimática da α-galactosidase A presente nos leucócitos. A confirmação é feita através 

da realização de análise genética molecular. Nas mulheres, o diagnóstico requer sempre 

um estudo genético, uma vez que, pela transmissão associada ao cromossoma X, muitas 

apresentam mosaicismo, o que se traduz na presença de alguma atividade enzimática 

residual (cerca de dois terços dos casos).6 

É importante a sensibilização da comunidade médica para existência desta doença rara 

pois o diagnóstico atempado permitirá uma monitorização e eventual intervenção 

terapêutica precoce, controlo da progressão resultando em melhor qualidade e 

esperança de vida. A sua identificação torna ainda possível o diagnóstico de outros 

membros da família que possuam a doença e que necessitem de acompanhamento. 

Num estudo de rastreio, concluiu-se que a prevalência da doença de Fabry na população 

em hemodiálise é de 0,33% nos homens e de 0,10% nas mulheres7 sendo a falência renal 

com ou sem proteinúria6 uma das manifestações tardias da doença de Fabry.  

Até à data de início do presente protocolo, não tinha sido publicado qualquer estudo 

que avaliasse a prevalência da doença de Fabry na população de doentes em pré-diálise. 

Assim, surgiu a necessidade de realizar um estudo da doença de Fabry nos homens com 

idade inferior a 50 anos3 e com DRC, cuja etiologia não esteja definida. 
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1.2. Objetivos 

 

Principal  

Deteção de doentes com doença de Fabry, numa população seguida nas consultas de 

Nefrologia, com doença renal crónica, estadios 1 a 5 de etiologia desconhecida. 

 

Secundário  

Difundir o conhecimento da doença de Fabry e alertar para a sua existência nesta 

população de alto risco observada pelos nefrologistas, através da caracterização das 

características fenotípicas dos doentes de Fabry diagnosticados. 

 

2. Metodologia 

Descrição do desenho do estudo, a população, os critérios de inclusão e de exclusão, os 

centros aprovados e o número de doentes incluído por centro.  

 

2.1. Desenho do Estudo 

Observacional, epidemiológico, prospetivo, multicêntrico. 

 

2.2. População do Estudo e Critérios de Inclusão  

 

População do Estudo  

- Doentes com doença renal crónica, estadios 1 a 5, de etiologia desconhecida.  
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Critérios de inclusão: 

• Consentimento informado do doente, assinado e datado, para participação no 

estudo; 

• Consentimento informado do doente, assinado e datado, para realização de 

estudo genético, no caso do resultado do DBS ser positivo; 

• Homens com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos; 

• Doentes com DRC estadios 1 a 5 de etiologia desconhecida; 

• Existência de pelo menos um dos sintomas da doença de Fabry: 

o Proteinúria de etiologia desconhecida; 

o Hipertrofia ventricular esquerda; 

o Arritmia; 

o AVC ou acidente isquémico transitório; 

o Quistos parapiélicos observados por ecografia; 

o Hipo-hidrose; 

o Intolerância ao calor/ frio; 

o Acroparestesias; 

o História familiar de sintomas da doença de Fabry; 

o Angioqueratomas; 

o Baixa capacidade de realizar exercício físico; 

o Cornea verticillata; 

o Sintomas gastrointestinais; 

o Fadiga; 

o Dor aguda abdominal ou das extremidades recorrente; 

o Hipoacusia neurossensorial. 

 

Critérios de exclusão: 

• DRC estadio 5d; 

• DRC com outra etiologia estabelecida. 
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2.3. Protocolo do Estudo 

 

• Os investigadores são Médicos Nefrologistas ou Internos da especialidade, a 

exercer funções em instituições hospitalares públicas ou privadas; 

• Para o objetivo de incluir aproximadamente 400 doentes a previsão inicial foi de 

contar com a participação de 15 centros tendo em conta o número médio de 

doentes com esta sintomatologia na consulta de nefrologia; 

• Dada a dificuldade verificada na inclusão de doentes foi decidido aumentar o 

número de centros a participar para 20 bem como prolongar por mais doze 

meses o período de recrutamento; 

• O período de recrutamento teve a duração de 24 meses e adicionalmente um 

período de extensão de 12 meses; 

• Foram incluídos doentes que cumpriam todos os critérios de inclusão 

previamente definidos e nenhum de exclusão e em seguimento na consulta de 

Nefrologia do centro; 

• Durante este período, os doentes foram incluídos após uma primeira visita com 

o seu médico, sendo-lhes atribuído um código numérico sequencial conhecido 

apenas pelo Investigador;              

• A recolha de informação de cada doente foi feita diretamente na plataforma 

eletrónica do estudo de forma confidencial; 

• O Investigador cuja Instituição já tivesse o estudo aprovado solicitou um acesso 

à plataforma através da CRO responsável por acompanhar o estudo; 

• Cada doente foi identificado por um número único, o que permitiu a codificação 

e a anonimização dos dados dos participantes no estudo. Este número é 

composto por duas partes. A primeira parte corresponde ao número alocado ao 

centro e a segunda parte é um número sequencial de 4 algarismos que 

corresponde ao número do participante nessa instituição.  

Apenas os Investigadores do centro têm acesso a uma lista com a 

correspondência entre os números de identificação dos doentes incluídos na sua 

instituição e as suas identidades; 
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• Os doentes elegíveis foram submetidos a análise por gota de sangue seca “Dried 

Blood Spot” (DBS), para determinação da atividade da α-galactosidase A; 

• Perante o resultado do teste DBS, existiam 2 possibilidades: 

o Atividade da α-galactosidase A normal → Teste Negativo – doente sem 

doença de Fabry; 

o Atividade da α-galactosidase A reduzida → doente prosseguia o estudo, 

com confirmação da doença por determinação enzimática em sangue 

total e análise genética; 

• Os doentes foram informados do resultado do teste DBS na consulta seguinte. 

Os resultados da determinação enzimática em sangue total e da análise genética 

foram igualmente disponibilizados aos doentes na consulta seguinte; 

• As consultas foram agendadas pelo médico de acordo com a sua prática clínica 

habitual. 

 

3. Centros Aprovados para o Estudo 

01 – Hospital Garcia de Orta, E.P.E.; 

02 – Hospital de Santo António (Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E.); 

03 – Hospital Amato Lusitano (Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.); 

04 - Hospital São Pedro de Vila Real (C. Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.); 

05 – Hospital de Faro (Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E.); 

06 – Hospital Curry Cabral (Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E.); 

07 – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.; 

08 – Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, E.P.E.); 

09 - Hospital de São João (Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.); 

10 – Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.;  

11 – Hospital Rainha Santa Isabel - Torres Novas (Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E.); 
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12 – Hospital de Braga, E.P.E.;  

13 – Hospital São Teotónio – Viseu (Centro Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E.);  

14 – Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca; 

15 – Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora; 

16 - Hospital Padre Américo – Penafiel (Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.); 

17 – Hospital São Bernardo (Centro Hospitalar de Setúbal, EPE); 

18 – Hospital Beatriz Ângelo; 

19 – Hospital Dr. José Maria Grande (Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.);  

20 – Hospital de Santo André – Leiria (Centro Hospitalar Leiria, EPE). 

 

 

 

4. Número de Doentes Incluídos por Centro  

 

01 – Hospital Garcia de Orta, E.P.E.: 24 doentes; 

02 – Hospital de Santo António (Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E.): 37 

doentes; 

03 – Hospital Amato Lusitano (Unidade Local de Saúde de Castelo Branco): 3 doentes;  

04 - Hospital São Pedro de Vila Real (Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro) 

: 11 doentes; 

05 – Hospital de Faro (Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E.): 9 doentes; 

06 – Hospital Curry Cabral (Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E.): 6 

doentes; 

07 – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.: 1 doente; 
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08 – Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, E.P.E.): 1 

doente; 

09 - Hospital de São João (Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E.): 30 

doentes;  

10 – Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.: 8 doentes; 

11 – Hospital Rainha Santa Isabel - Torres Novas (Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E.): 

27 doentes;  

12 – Hospital de Braga, E.P.E.: 6 doentes; 

13 – Hospital São Teotónio – Viseu (Centro Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E.): 4 doentes;  

14 – Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca: 6 doentes;  

15 – Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora: 6 doentes; 

16 - Hospital Padre Américo – Penafiel (Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.): 15 

doentes; 

17 – Hospital São Bernardo (Centro Hospitalar de Setúbal, EPE): 9 doentes; 

18 – Hospital Beatriz Ângelo: 0 doentes; 

19 – Hospital Dr. José Maria Grande (Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 

E.P.E.): 4 doentes; 

20 – Hospital de Santo André – Leiria (Centro Hospitalar Leiria, EPE): 2 doentes. 
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5. Informação sobre o Estudo 

• Data do Início do Recrutamento do Estudo: 01 de setembro de 2017  

• Fim do Período de Recrutamento: 31 de agosto de 2019 

• Número de Hospitais a Participar: 20 

• Objetivo de Doentes a Incluir: 400 

• Número Total de Doentes Corretamente Incluídos: 208 

• Número de Doentes Screen Failure: 7 

• Data da Inclusão do Primeiro Doente: 26 de outubro de 2017 

• Data da Última Visita do Último Doente no Estudo: 30 de dezembro de 2020 

• Documentos do Estudo:  

o Protocolo versão 2.0 de 22 de abril de 2016 

o Consentimento Informado:  

➢ Folha de Informação ao Doente e Declaração de Consentimento Livre e 

Esclarecido, versão 2.0 de 22 de abril de 2016 e Folha de Informação ao Doente 

e Consentimento Informado para Estudo Genético da Doença de Fabry, versão 

2.0 de 22 de abril de 2016 aprovados no H. Garcia de Orta, H. de Santo António, 

H. Amato Lusitano, H. São Pedro de Vila Real, H. de Faro, H, Curry Cabral, Centro 

H. e Universitário de Coimbra, H. de Santa Maria e H. de São João. 

➢ Folha de Informação ao Doente e Declaração de Consentimento Livre e 

Esclarecido, versão 2.1 de 15 de maio de 2017 e Folha de Informação ao Doente 

e Consentimento Informado para Estudo Genético da Doença de Fabry, versão 

2.1 de 15 de maio de 2017 aprovados no Centro H. de Vila Nova de 

Gaia/Espinho, H. Rainha Santa Isabel - Torres Novas, H. de Braga, H. São 

Teotónio, H. Prof. Doutor Fernando Fonseca, H. do Espírito Santo de Évora, H. 

Padre Américo, H. Beatriz Ângelo, H. Dr. José Maria Grande e H. de Santo André. 

➢ Folha de Informação ao Doente e Declaração de Consentimento Livre e 

Esclarecido, versão 2.1 especifica do Hospital de Setúbal datada de 31 de 

outubro de 2018 e Folha de Informação ao Doente e Consentimento Informado 

para Estudo Genético da Doença de Fabry, versão 2.1 de 15 de maio de 2017. 
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7. Análise Estatística e Resultados  

A análise estatística foi realizada para cada uma das variáveis em estudo, respeitando 

os seguintes critérios: 

Análise univariada 

Para as variáveis classificadas como quantitativas, foram apresentados os seguintes 

resultados: 

http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&Sectionid=62644837
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• O valor do intervalo de confiança a 95% para a média. Ou seja, presumindo a 

representatividade da amostra e o critério de aleatoriedade, podemos assumir 

com 95% de confiança, que verdadeiro valor da média na população de onde a 

amostra foi extraída está contida naquele intervalo. 

• O coeficiente de variação, ou seja, a relação do valor do desvio padrão com a 

média, na amostra.  Este resultado, esclarece a dispersão em torno da média e 

permite comparar esta dispersão entre variáveis expressas em unidades 

diferentes, ou em variáveis que estando expressas nas mesmas unidades, 

apresentem magnitudes muito dispares nas suas médias. 

• O valor da amplitude interquartil (AIQ), ou seja, a diferença aritmética entre o 

valor contido no percentil 75 e o valor contido no percentil 25. Este resultado, 

esclarece a diferença máxima que é encontrada na metade das observações que 

estão no meio da distribuição, quando os valores foram previamente ordenados 

por ordem crescente.  

• O valor da mediana, que coincide com o percentil 50, ou seja, o valor até ao qual 

estão contidos 50% das observações, quando estas foram previamente 

ordenadas por ordem crescente. Neste sentido é o valor que divide ao meio a 

distribuição de valores e ao ser comparado com o valor da média, alerta para a 

possibilidade de os dados estarem, ou não, simétricos em relação à média.  

• O valor da simetria, ou seja, a forma como os dados se distribuem, para cada um 

dos lados, em torno da média, tendo como referência uma distribuição normal. 

• O valor da convexidade, ou seja, a forma como os dados se afastam, para cada 

um dos lados, em torno da média, tendo como referência uma distribuição 

normal. 

• Foram apresentadas notas, das quais se relevam as observações extremas. Ou 

seja, valores que excedem os valores mínimos e máximos em 1,5 ou 3 vezes o 

valor da amplitude interquartil. Estes resultados devem ser avaliados de acordo 

com o referencial teórico da doença de Fabry. 

Para as variáveis classificadas como qualitativas, foram apresentados os seguintes 

resultados: 
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• O valor da mediana, para variáveis ordinais, com a explicação acima referida. 

• O valor da moda, para variáveis ordinais e nominais, ou seja, o valor observado 

com maior frequência. 

• O valor da probabilidade de significância para o Teste Binomial, quando 

aplicável. Este resultado permite averiguar nas variáveis nominais dicotómicas, 

se a diferença entre as percentagens de resultados “Sim”, é, ou não, 

estatisticamente significativa dos resultados “Não”. Considerou-se α = 0,05. 

 

 

Análise bivariada 

Para a realização desta análise, foram previamente realizados testes de linearidade, 

tendo em vista a aplicação dos testes adequados, em função da escala de classificação 

das variáveis. Quando a existência de associação linear foi evidenciada, aplicou-se o 

coeficiente de correlação de Pearson, para as variáveis quantitativas. Quando a 

associação linear não foi confirmada, mas confirmou-se a existência de uma associação 

quadrática, foi exibido o gráfico com essa associação para ser interpretado no contexto 

do referencial teórico da doença de Fabry.  

Adicionalmente, testou-se a existência de relação entre todas as características 

fenotípicas, com recurso ao Teste do Qui-Quadrado da independência. Quando os 

pressupostos de aplicação deste teste não estavam cumpridos, recorreu-se ao Teste 

Exato de Fisher com simulação de Monte Carlo. Para tal, foi construída previamente uma 

tabela com as 120 combinações possíveis entre as 16 características fenotípicas. Assim, 

só foram posteriormente apresentados os resultados dos testes e as respetivas 

representações gráficas das relações estatisticamente significativas. Considerou-se α = 

0,05. 

Na figura abaixo, aparecem apenas os hospitais que incluíram doentes no estudo.  
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Total de doentes incluídos neste estudo, para efeitos de análise estatística: 196 doentes. 

Figura 1- Distribuição do número de doentes incluídos no estudo, por hospital 
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Dados Relativos às Características Fenotípicas dos doentes 

 

Nesta secção, descrevem-se as características fenotípicas dos doentes incluídos, conforme 

o protocolo do estudo, nomeadamente: 

• Proteinúria de etiologia desconhecida; 

• Hipertrofia ventricular esquerda; 

• Arritmia; 

• AVC ou AIT; 

• Quistos parapiélicos observados por ecografia; 

• Hipo-hidrose; 

• Intolerância ao calor/frio; 

• Acroparestesias; 

• História familiar de sintomas da doença de Fabry; 

• Angioqueratomas; 

• Baixa capacidade de realizar exercício físico; 

• Cornea Verticillata; 

• Sintomas gastrointestinais; 

• Fadiga; 

• Dor aguda abdominal ou das extremidades recorrente; 

• Hipoacusia neurossensorial. 
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Figura 2- Distribuição percentual da 

proteinúria de etiologia desconhecida 

Figura 3- Distribuição percentual da 

hipertrofia ventricular esquerda 

  

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com proteinúria de etiologia desconhecida, 

foi de 89,3% (ns = 175), a percentagem de 

doentes sem proteinúria de etiologia 

desconhecida foi de 9,2% (nn = 18) e a 

percentagem de valores desconhecidos, foi 

de 1,5% (nd = 3). 

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com hipertrofia ventricular esquerda, foi de 

18,4% (ns = 36), a percentagem de doentes 

sem hipertrofia ventricular esquerda foi de 

44,4% (nn = 87) e a percentagem de valores 

desconhecidos, foi de 37,2% (nd = 73). 
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Figura 4- Distribuição percentual da 

arritmia 

Figura 5- Distribuição percentual do AVC 

ou AIT 

  

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com arritmia, foi de 5,1% (ns = 10), a 

percentagem de doentes sem arritmia foi de 

82,7% (nn = 162) e a percentagem de valores 

desconhecidos, foi de 12,2% (nd = 24). 

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com AVC ou AIT, foi de 7,1% (ns = 14), a 

percentagem de doentes sem AVC ou AIT foi 

de 90,8% (nn = 178) e a percentagem de 

valores desconhecidos, foi de 2,0% (nd = 4). 
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Figura 6- Distribuição percentual de 

quistos parapiélicos observados por 

ecografia 

Figura 7- Distribuição percentual da hipo-

hidrose 

  

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com quistos parapiélicos observados por 

ecografia, foi de 15,3% (ns = 30), a 

percentagem de doentes sem quistos 

parapiélicos observados por ecografia foi de 

75,5% (nn = 148) e a percentagem de valores 

desconhecidos, foi de 9,2% (nd = 18). 

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com hipo-hidrose, foi de 3,6% (ns = 7), a 

percentagem de doentes sem hipo-hidrose 

foi de 88,3% (nn = 173) e a percentagem de 

valores desconhecidos, foi de 8,2% (nd = 16). 
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Figura 8- Distribuição percentual da 

intolerância ao calor / frio 

Figura 9- Distribuição percentual da 

acroparestesias 

  

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com intolerância ao calor / frio, foi de 9,2% 

(ns = 18), a percentagem de doentes sem 

intolerância ao calor / frio foi de 81,6% (nn = 

160) e a percentagem de valores 

desconhecidos, foi de 9,2% (nd = 18). 

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com acroparestesias, foi de 15,3% (ns = 30), a 

percentagem de doentes sem 

acroparestesias foi de 73,5% (nn = 144) e a 

percentagem de valores desconhecidos, foi 

de 11,2% (nd = 22). 
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Figura 10- Distribuição percentual da 

história familiar de sintomas da doença 

de Fabry 

Figura 11- Distribuição percentual de 

angioqueratomas 

  

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com história familiar de sintomas da doença 

de Fabry, foi de 13,3% (ns = 26), a 

percentagem de doentes sem história 

familiar de sintomas da doença de Fabry foi 

de 70,4% (nn = 138) e a percentagem de 

valores desconhecidos, foi de 16,3% (nd = 32). 

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com angioqueratomas, foi de 1,5% (ns = 3), a 

percentagem de doentes sem 

angioqueratomas foi de 87,8% (nn = 172) e a 

percentagem de valores desconhecidos, foi 

de 10,7% (nd = 21). 
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Figura 12- Distribuição percentual da 

baixa capacidade de realizar exercício 

físico 

Figura 13- Distribuição percentual da 

cornea verticillata 

  

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com baixa capacidade de realizar exercício 

físico, foi de 12,8% (ns = 25), a percentagem 

de doentes sem baixa capacidade de realizar 

exercício físico foi de 80,1% (nn = 157) e a 

percentagem de valores desconhecidos, foi 

de 7,1% (nd = 14). 

Neste estudo, a percentagem de doentes sem 

cornea verticillata foi de 43,4% (nn = 85) e a 

percentagem de valores desconhecidos, foi 

de 56,6% (nd = 111). 
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Figura 14- Distribuição percentual de 

sintomas gastrointestinais 

Figura 15- Distribuição percentual da 

fadiga 

  

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com sintomas gastrointestinais, foi de 4,6% 

(ns = 9), a percentagem de doentes sem 

sintomas gastrointestinais foi de 86,2% (nn = 

169) e a percentagem de valores 

desconhecidos, foi de 9,2% (nd = 18). 

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com fadiga, foi de 18,9% (ns = 37), a 

percentagem de doentes sem fadiga foi de 

71,9% (nn = 141) e a percentagem de valores 

desconhecidos, foi de 9,2% (nd = 18). 
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Figura 16- Distribuição percentual da dor 

aguda abdominal ou das extremidades 

recorrente 

Figura 17- Distribuição percentual da 

hipoacusia neurossensorial 

  

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com dor aguda abdominal ou das 

extremidades recorrente, foi de 2,6% (ns = 5), 

a percentagem de doentes sem dor aguda 

abdominal ou das extremidades recorrente 

foi de 87,2% (nn = 171) e a percentagem de 

valores desconhecidos, foi de 10,2% (nd = 20). 

Neste estudo, a percentagem de doentes 

com hipoacusia neurossensorial, foi de 4,6% 

(ns = 9), a percentagem de doentes sem 

hipoacusia neurossensorial foi de 62,2% (nn = 

122) e a percentagem de valores 

desconhecidos, foi de 33,2% (nd = 65). 
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Figura 18- Características fenotípicas (resumo) 

 

 

 

 

Análise univariada 

Nesta secção, apresentam-se os resultados obtidos nas seguintes variáveis: 

• Creatinina (mg/dl); 

• Taxa de filtração glomerular estimada (TFGe); 

• Idade; 

• Doseamento da atividade da enzima alfa-galoctosidase A no sangue total; 

• Doseamento da atividade da enzima alfa-galoctosidase A no plasma; 

• Estadio da doença renal crónica; 

• Raça; 

• Confirmação da atividade diminuída da enzima alfa-galoctosidase A; 

• Confirmação da doença de Fabry. 
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Figura 19- Creatinina (mg/dl) 

 

 

Análise estatística e resultados 

As estatísticas acima mencionadas permitem concluir os seguintes resultados: 

• A média, encontra-se no intervalo de confiança a 95%, entre os valores:                                  

] 58,678 ; 69,330 [. 

• O coeficiente de variação, ou seja, a extensão da variação dos valores relativamente 

à média, nesta amostra, é de: 
2,072

2,133
× 100 = 97,12%. 

• A amplitude interquartil (AIQ), ou seja, a diferença máxima da metade dos valores 

que estão no meio da distribuição, é de: 2,5 − 1 = 1,5. 

• A mediana, corresponde ao valor até ao qual estão 50% de todas as observações 

quando foram previamente ordenadas por ordem crescente. Neste caso: 1,45. 

• Os valores apresentados estão enviesados à direita relativamente a uma distribuição 

normal, ou seja, há uma maior concentração dos valores mais baixos. Além da 

perceção visual, o valor deste indicador 
4,145

0,175
= 23,67 , é superior ao valor de 

referência: [ -1,96; +1,96 ]. 

• Os valores apresentados são pontiagudos relativamente a uma distribuição normal, 

ou seja, há uma maior concentração dos valores em torno da média. O valor deste 

indicador 
24,703

0,347
= 71,19 , é superior ao valor de referência: [ -1,96; +1,96 ]. 

Nota: existem valores extremos, isto é, superiores a 1,5 × 𝐴𝐼𝑄 e a 3 × 𝐴𝐼𝑄. 
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Figura 20- Taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) 

 

 

Análise estatística e resultados 

As estatísticas acima mencionadas permitem concluir os seguintes resultados: 

• A média, encontra-se no intervalo de confiança a 95%, entre os valores:                                  

] 1,839 ; 2,426 [. 

• O coeficiente de variação, ou seja, a extensão da variação dos valores relativamente 

à média, nesta amostra, é de: 
36,915

64,004
× 100 = 57,67%. 

• A amplitude interquartil (AIQ), ou seja, a diferença máxima da metade dos valores 

que estão no meio da distribuição, é de: 97, 520 − 27,980 = 69,54. 

• A mediana, corresponde ao valor até ao qual estão 50% de todas as observações 

quando foram previamente ordenadas por ordem crescente. Neste caso: 60,920. 

• Os valores apresentados são simétricos relativamente a uma distribuição normal. O 

valor deste indicador 
0,154

0,178
= 0,86  está contido no intervalo de valores de referência: 

[ -1,96; +1,96 ]. 

• Os valores apresentados são achatados relativamente a uma distribuição normal, ou 

seja, há uma menor concentração dos valores em torno da média. O valor deste 

indicador 
−1,225

0,354
= −3,46 , é inferior ao valor de referência: [ -1,96; +1,96 ]. 

Nota: existem valores extremos, isto é, superiores a 1,5 × 𝐴𝐼𝑄 e a 3 × 𝐴𝐼𝑄. 
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Figura 21- Idade 

 

 

Análise estatística e resultados 

As estatísticas acima mencionadas permitem concluir os seguintes resultados: 

• A média, encontra-se no intervalo de confiança a 95%, entre os valores:                                  

] 38,30 ; 40,77 [. 

• O coeficiente de variação, ou seja, a extensão da variação dos valores relativamente 

à média, nesta amostra, é de: 
8,755

39,540
× 100 = 22,14%. 

• A amplitude interquartil (AIQ), ou seja, a diferença máxima da metade dos valores 

que estão no meio da distribuição, é de: 46−35 = 11. 

• A mediana, corresponde ao valor até ao qual estão 50% de todas as observações 

quando foram previamente ordenadas por ordem crescente. Neste caso: 42. 

• Os valores apresentados estão enviesados à esquerda relativamente a uma 

distribuição normal, ou seja, há uma maior concentração dos valores mais altos. Além 

da perceção visual, o valor deste indicador 
−0.869

0.174
= −4,99 , é inferior ao valor de 

referência: [ -1,96; +1,96 ]. 

• Os valores apresentados não são, nem pontiagudos, nem achatados, relativamente a 

uma distribuição normal. O valor deste indicador 
−0.319

0,346
= −0,92 , está contido no 

intervalo de valores de referência: [ -1,96; +1,96 ]. 

Nota: existem valores extremos, isto é, superiores a 1,5 × 𝐴𝐼𝑄 e a 3 × 𝐴𝐼𝑄. 
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Figura 22- Doseamento da atividade da enzima alfa-galoctosidase A no sangue total  

 
 

Análise estatística e resultados 

As estatísticas acima mencionadas permitem concluir os seguintes resultados: 

• A média, encontra-se no intervalo de confiança a 95%, entre os valores:                                  

] 24,41 ; 42,03 [. 

• O coeficiente de variação, ou seja, a extensão da variação dos valores relativamente 

à média, nesta amostra, é de: 
11,465

33,220
× 100 = 34,51%. 

• A amplitude interquartil (AIQ), ou seja, a diferença máxima da metade dos valores 

que estão no meio da distribuição, é de: 41, 50 − 22,50 = 19. 

• A mediana, corresponde ao valor até ao qual estão 50% de todas as observações 

quando foram previamente ordenadas por ordem crescente. Neste caso: 39. 

• Os valores apresentados não estão enviesados, nem à direita, nem à esquerda, 

relativamente a uma distribuição normal. Além da perceção visual, o valor deste 

indicador 
−0,705

0,717
= −0,98 , está contido no intervalo de valores de referência: [ -1,96; 

+1,96 ]. 

• Os valores apresentados não são, nem pontiagudos, nem achatados, relativamente a 

uma distribuição normal. O valor deste indicador 
−0,841

1,400
= −0,60 , está contido no 

intervalo de valores de referência: [ -1,96; +1,96 ]. 
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Figura 23- Doseamento da atividade da enzima alfa-galactosidase A no plasma 

 

 

Análise estatística e resultados 

As estatísticas acima mencionadas permitem concluir os seguintes resultados: 

• A média, encontra-se no intervalo de confiança a 95%, entre os valores:                                  

] 13,31 ; 21,74 [. 

• O coeficiente de variação, ou seja, a extensão da variação dos valores relativamente 

à média, nesta amostra, é de: 
5,046

17,530
× 100 = 28,78%. 

• A amplitude interquartil (AIQ), ou seja, a diferença máxima da metade dos valores 

que estão no meio da distribuição, é de: 22 − 14 = 8. 

• A mediana, corresponde ao valor até ao qual estão 50% de todas as observações 

quando foram previamente ordenadas por ordem crescente. Neste caso: 19. 

• Os valores apresentados não estão enviesados, nem à direita, nem à esquerda, 

relativamente a uma distribuição normal. O valor deste indicador 
−0,911

0,752
= −1,21 , 

está contido no intervalo de valores de referência: [ -1,96; +1,96 ]. 

• Os valores apresentados não nem pontiagudos, nem achatados, relativamente a uma 

distribuição normal. O valor deste indicador 
−0,082

1,481
= −0,06 , está contido no 

intervalo de valores de referência: [ -1,96; +1,96 ]. 
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Figura 24- Estadio da doença renal crónica 

 

 

 

Análise estatística e resultados 

As estatísticas acima mencionadas permitem concluir os seguintes resultados: 

• A mediana, corresponde ao valor até ao qual estão 50% de todas as observações 

quando foram previamente ordenadas por ordem crescente. Neste caso, 

corresponde ao código numérico que designa o estadio 2. 

• O maior número de doentes, isto é, 56 (30%) pertencem ao estadio 1. 

• Entre o estadio 1 e o estadio 3a, estão compreendidos 120 doentes que 

correspondem a 76% dos casos. 
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Figura 25- Raça 

 

 

 

 

Análise estatística e resultados 

As estatísticas acima mencionadas permitem concluir os seguintes resultados: 

• O maior número de doentes, isto é, 184 (94%) são de raça não negra. 

• Os doentes de raça negra são 12 (6%). 
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Figura 26- Confirmação da atividade diminuída da enzima alfa-galactosidase A 

 

 

 

Análise estatística e resultados 

A significância estatística da confirmação da atividade diminuída da enzima alfa-galactosidase 

A, foi avaliada com recurso ao Teste Binomial. Considerou-se α = 0.05. 

Neste estudo, a percentagem de doentes com a confirmação da atividade diminuída da 

enzima alfa-galactosidase A, foi de 63,6% (ns = 7), e a percentagem de doentes sem a 

confirmação da atividade diminuída da enzima alfa-galactosidase A, foi de 36.4% (nn = 4). 

Contudo, a análise estatística inferencial indica que a percentagem de doentes com paresia 

proximal dos membros superiores não é significativamente diferente de 50% (p = 0,549; N = 

11). 

Nota: Pelo facto de o número de doentes ser pequeno (N = 11), recorreu-se ao Teste Binomial 

exato. 
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Figura 27- Confirmação da doença de Fabry 

 

 

 

Análise estatística e resultados 

As estatísticas acima mencionadas permitem concluir os seguintes resultados: 

• O maior número de doentes, isto é, 188 (85,7%) não confirmaram a doença de Fabry. 

• Verificou-se 1 (14,3%) doente que confirmou a doença de Fabry. 

 

 

 

Análise bivariada - 2 

Nesta secção apresentam-se as relações entre todas as características fenotípicas deste estudo. 

Apresenta-se inicialmente uma matriz resumo, em que: 

• As relações estatisticamente significativas estão assinaladas com cor verde (α ≤ 0,05); 

• As relações marginalmente significativas estão assinaladas com cor amarela (α ≥ 0,05 e 

≤ 0,1); 

• As relações estatisticamente não significativas estão assinaladas com cor encarnada (α 

> 0,1); 

De seguida evidenciam-se todos os resultados significativos, em que a probabilidade de 

significância reporta-se ao Teste do Qui-Quadrado da independência, ou ao Teste Exato 

de Fisher com simulação de Monte Carlo, quando os pressupostos de utilização do Teste 
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do Qui-Quadrado não estavam cumpridos. Após a matriz geral de significância 

estatística, abaixo indicada, apresentam-se de forma gráfica todos os resultados 

estatisticamente significativos e marginalmente significativos, o valor da estatística do 

teste e o valor da probabilidade de significância.  

Para uma consulta rápida às probabilidades de significância, ver a matriz abaixo 

indicada. 

Figura 28- Associação entre a hipertrofia 

ventricular esquerda e a baixa capacidade de 

realizar exercício físico 

Figura 29- Associação entre a arritmia e o 

AVC ou AIT 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 18,857; p = 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 12,429; p = 0,006. 
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Figura 30- Associação entre a hipo-hidrose 

e a intolerância ao calor/frio 

Figura 31- Associação entre a hipo-hidrose 

e a acroparestesias 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 91,735; p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 84,848; p ≤ 0,001. 

 

 

Figura 32- Associação entre a hipo-hidrose 

e a história familiar de sintomas da doença de 

Fabry 

Figura 33- Associação entre a hipo-hidrose 

e a angioqueratomas 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 37,971; p = p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 71,479; p ≤ 0,001. 
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Figura 34- Associação entre a hipo-hidrose 

e a baixa capacidade de realizar exercício 

físico 

Figura 35- Associação entre a hipo-hidrose 

e a fadiga 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 90,659; p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 77,936; p ≤ 0,001. 

 

 

 

Figura 36- Associação entre a intolerância 

ao calor/frio e a acroparestesias 

Figura 37- Associação entre a intolerância 

ao calor/frio e a baixa capacidade de realizar 

exercício físico 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 93,299; p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 78,503; p ≤ 0,001. 
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Figura 38- Associação entre a intolerância 

ao calor/frio e a fadiga 

Figura 39- Associação entre a 

acroparestesias e a história familiar de 

sintomas da doença de Fabry 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 80,807; p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 43,114; p = p ≤ 0,001. 

Figura 40- Associação entre a 

acroparestesias e a baixa capacidade de 

realizar exercício físico 

Figura 41- Associação entre a 

acroparestesias e a fadiga 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 70,678; p = p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 88,606; p ≤ 0,001. 
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Figura 42- Associação entre a história 

familiar de sintomas da doença de Fabry 

e a angioqueratomas 

Figura 43- Associação entre a história 

familiar de sintomas da doença de Fabry 

e a baixa capacidade de realizar exercício 

físico 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 58,445; p = p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 37,198; p ≤ 0,001. 

 

Figura 44- Associação entre a história 

familiar de sintomas da doença de Fabry 

e a cornea verticillata 

Figura 45- Associação entre a história 

familiar de sintomas da doença de Fabry 

e os sintomas gastrointestinais 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

𝜒2(2) = 22,084; p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 45,615; p ≤ 0,001. 
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Figura 46- Associação entre a história 

familiar de sintomas da doença de Fabry 

e a fadiga 

Figura 47- Associação entre a história 

familiar de sintomas da doença de Fabry 

e a dor aguda abdominal ou das 

extremidades recorrente 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 46,339; p = p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 46,856; p ≤ 0,001. 

 

Figura 48- Associação entre a história 

familiar de sintomas da doença de Fabry 

e a hipoacusia neurossensorial 

Figura 49- Associação entre a baixa 

capacidade de realizar exercício físico e a 

fadiga 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 49,355; p = p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 109,602; p ≤ 0,001. 
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Figura 50- Associação entre a baixa 

capacidade de realizar exercício físico e a 

dor aguda abdominal ou das 

extremidades recorrente 

Figura 51- Associação entre os sintomas 

gastrointestinais e a fadiga 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 72,605; p = p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 92,815; p = p ≤ 0,001. 

 

Figura 52- Associação entre os sintomas 

gastrointestinais e a dor aguda abdominal 

ou das extremidades recorrente 

Figura 53- Associação entre a fadiga e a 

dor aguda abdominal ou das 

extremidades recorrente 

  

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 100,555; p ≤ 0,001. 

Há uma associação significativa entre estas variáveis, 

Teste de Fisher = 91,461; p ≤ 0,001. 
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8. Conclusão     

A Doença de Fabry é classificada como uma doença rara, com transmissão ligada ao 

cromossoma X. Estudos anteriores numa população em hemodiálise reportaram uma 

prevalência inferior a 0,5% (0,33% nos homens e 0,10% nas mulheres). O presente 

estudo de rastreio teve abrangência nacional e contou com a participação de vários 

Serviços de Nefrologia. Incluiu indivíduos do género masculino com menos de 50 anos 

de idade, com doença renal crónica em fase pré-dialítica e fenótipo clínico compatível. 

Esta análise permitiu diagnosticar um caso, que corresponde a uma prevalência de 

0,51%.  

O número da amostra testada (n=196), bem como o número de casos diagnosticados 

(n=1), limita a possibilidade de extrair dados epidemiológicos sólidos ou estabelecer 

correlações clinico-moleculares relevantes. Apesar de um rastreio sistemático e 

generalizado dificilmente ser custo-efetivo, a análise individualizada e suportada em 

suspeição elevada clínica poderá ser crucial. 

 

 

 

Colaboraram neste estudo: Dr. Fernando Teixeira e Costa e Dra. Sara Barreto do Hospital Garcia de Orta, Profª Doutora Idalina 

Beirão, Dra. Sofia Correia, Dra. Filipa Silva, Dra. Joana Tavares do Centro Hospitalar Universitário do Porto - Hospital de Santo 

António, Dra. Catarina Santos e Dra. Joana Coutinho da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.- Hospital Amato Lusitano, 

Dr. Rui Castro (PI), Dra. Sofia Cerqueira e Dr. Dr. Pedro Pereira do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE - Hospital 

São Pedro de Vila Real, Dra. Ana Cabrita do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve - Hospital de Faro, Dr. Marco Mendes do 

Centro Hospitalar de Lisboa Central - Hospital Curry Cabral, Dra. Maria Guedes Marques do Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, Dra. Sofia Jorge e Dra. Joana Gameiro do Centro Hospital e Universitário de Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria, Profª 

Doutora Isabel Tavares e Dr. José Silvano do Centro Hospitalar Universitário de São João - Hospital de São João, Dra. Ana Marta 

Gomes e Dra. Daniela Lopes do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Dra. Patrícia Barreto, Dra. Marisa Roldão e Dra. Ana 

Rita Abrantes do Centro Hospitalar Médio Tejo - Hospital Rainha Santa Isabel, Dr. Carlos Soares e Dra. Bárbara Ribeiro do Hospital 

de Braga, Dr. Sérgio Lemos, Dra. Andreia Dias da Silva e Dra. Luísa Costa do Centro Hospitalar Tondela-Viseu - Hospital de São 

Teotónio, Dr. Bruno Rodrigues e Dra. Anna Lima do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Dra. Joana Santos, Dr. David Fiel, Dra. 

Rita Vicente e Dra. Rute Aguiar do Hospital do Espírito Santo de Évora, Dr. Rui Miguel Abreu e Dr. Carlos Botelho do Centro Hospitalar 

do Tâmega e Sousa - Hospital Padre Américo, Dr. Carlos Barreto, Dra. Catarina Gonçalves; Elsa Soares; Teresa Furtado; Patrícia 

Valério Santos do Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. - Hospital São Bernardo, Dra. Catarina Teixeira do Hospital Beatriz Ângelo, Dr. 

Márcio Viegas da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano - Hospital Doutor José Maria Grande, Dr. Ricardo Macau, Dra. Joana 

Costa e Dra. Joana Silva do Centro Hospitalar Leiria - Hospital de Santo André.  


