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Novo espaço
de Consultas
entrou em
funcionamento

“Um poema...mais

saúde!”. Concurso de

escrita criativa para

profissionais de saúde é o

resultado de nova parceria

entre o Hospital e a

edilidade scalabitana. Os

trabalhos premiados terão

direito a publicação pelo

Pelouro da Cultura.Pág.6

concurso

Cirurgia Laparoscópica

do Cólon começou a ser

utilizada com sucesso no

HDS. Até final de Março,

serão cinco os doentes

intervencionados

por esta via.Pág.7

nova técnica

A Viatura Médica de

Emergência e

Reanimação contabilizou

em 2006 1.114 activações,

de que resultou o socorro

a 1.194 vítimas de doença

súbita ou acidente.Pág.7

emergência

Dezanove gabinetes de consulta, salas de pequena cirurgia, tratamentos e
exames, aumentam funcionalidade para profissionais e utentes.Pág.3

Investimento de 350 mil euros foi
integralmente suportado pelo HDS

Novo espaço
de Consultas
entrou em
funcionamento

Os agrupamentos escolares D.João II
(Santarém) e de Alcanede foram os primeiros a
receber a equipa de formadores do HDS, na
sequência do protocolo, inédito, recentemente
celebrado entre o Hospital e a Autarquia.Pág. 5

Suporte Básico de Vida
já chegou às escolas
de Santarém



Introdução
A avaliação da força de preensão da mão é objecto de estudo para os profissionais de saúde no geral e para os fisioterapeutas em particular porque da força da mão dependem 
quase todas as actividades da vida diária. Esta importância é acrescida se para a actividade profissional a mão funcionar como principal instrumento de trabalho pois para além de 
realizar movimentos finos, ela deverá ser capaz de desempenhar tarefas que necessitem de força considerável.
Segundo Godoy, Barros, Moreira & Júnior (2004) a avaliação da força de preensão é objecto de vários estudos pois constitui um indicador relevante do estado geral da força do 
indivíduo e portanto é utilizada em testes de aptidão física. Fornece também um índice objectivo da integridade funcional dos membros superiores.
A força de preensão manual global foi mensurada através do Dinamómetro Portátil Computorizado Biometrics E-Link seguindo a padronização recomendada pela Associação 
Americana de Terapeutas da Mão (AATM) cit por Godoy et al (2004).
Avaliaram-se três parâmetros da força: Peak Force (pico máximo da força), Time to Peak (tempo que leva a atingir esse mesmo pico) e a Endurance (capacidade de manter a 
força durante o tempo de teste). Estes foram relacionados com a idade, índice de massa corporal (IMC) e os anos de profissão. Relacionaram-se os grupos de Estudo e Controlo 
quanto aos parâmetros da força e à exposição ao trabalho repetitivo e a ambiente frio. 

Tipo de estudo: descritivo, quase experimental e de desenho transversal.
Amostra

Grupo de Estudo – 50 participantes pertencentes à população de uma empresa de 
indústria de carnes, que trabalham há pelo menos um ano, que utilizam instrumentos 
manuais de corte e estão expostos a tarefas repetitivas e a ambiente frio. 
Grupo de Controlo - 75 participantes constituído por indivíduos pertencentes a uma 
população que não exerciam aquelas funções. 

Metodologia

Objectivos: comparar níveis de força entre a população de controlo e a população de 
estudo e identificar alterações dos níveis de força de preensão global que possam estar 
relacionadas com a actividade laboral referida acima.

Avaliação da força de preensão em indivíduos expostos e não expostos a  actividade manual 
específica (repetitividade e exposição ao frio): Estudo comparativo
Maria Irene Granjo1, Maria João Mendes1, Anabela Ferreira1, Judite Matos2, Mª Teresa Tomás3, Isabel de Sousa Coutinho3, Elisabete Carolino3

1 Hospital de Santarém, 2Policlínica do Cartaxo, 3Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 
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10.37    10.71754134Grupo de Controlo

4.50    5.75503020Grupo de Estudo

8.02    9.481257154Total
Anos de 
Profissão

24.29    3.70754134Grupo de Controlo

26.16    3.98503020Grupo de Estudo
25.04    3.911257154Total

IMC

32.64    10.82754134Grupo de Controlo

33.04    9.25503020Grupo de Estudo
32.80    10.181257154Total

Idade

FM

Tabela Resumo das Variáveis 
Independentes

Tabela Resumo das Variáveis 
Dependentes

-0.80    0.8175Controlo
-0.53    0.5250Estudo

Endurance da mão esq. (Kg/s)

-0.79    0.8475Controlo
-0.63    0.8250Estudo

Endurance mão direita (Kg/s)

1.30    0.4575Controlo
1.19    0.3650Estudo

Time to Peak  mão esq. (s)

1.28    0.5475Controlo
1.30    0.3750Estudo

Time to Peak mão direita (s)

31.12    10.4575Controlo
35.15    11.8050Estudo

Peak Force mão esq. (Kg)

33.18    11.3875Controlo
37.29    12.4450Estudo

Peak Force mão direita (Kg)

Média    DPnGrupo

Discussão de Resultados
Na comparação entre os dois grupos os resultados parecem demonstrar que o Grupo de Estudo apresenta valores médios superiores de Peak Force de ambas as mãos, em 
relação ao Grupo de Controlo. Relativamente à mão direita poder-se-à explicar fisiologicamente pelo facto da activação sistemática dos músculos manter o número de fibras que 
enerva o músculo, assim como o diâmetro da fibra nervosa. Como no Grupo de Estudo a actividade desempenhada é sistemática, é compreensível que este grupo apresente níveis 
superiores de força em relação ao Grupo de Controlo, pois este grupo não desempenha este tipo de actividade. Quanto ao facto da mão esquerda do Grupo de Estudo apresentar 
também níveis superiores de força, em relação ao Grupo de Controlo, sabemos que ocorre a activação dos músculos homolateral e contralateral durante contracções musculares 
prolongadas e há um aumento na força. 
Em relação ao Time to Peak verificámos que no Grupo de Estudo os valores são mais elevados na mão direita, o que parece contraditório em relação aos valores do Peak Force 
que são mais elevados nesta mão. Parece-nos poder explicar estes valores porque a mão direita estando mais exercitada em resistência (actividade prolongada no tempo) 
apresenta maior numero de fibras de contracção lenta que a mão esquerda, levando mais tempo a atingir o pico máximo de força. Segundo Barata (1997) parece que o trabalho 
intenso ao longo de anos pode modificar moderadamente a percentagem de cada tipo de fibra. 
A Endurance no Grupo de estudo apresenta valores superiores, para as duas mãos. Segundo McArdle et al (1998) a fadiga é o declínio na capacidade de gerar tensão muscular 
com a estimulação repetida, estando relacionado com o trabalho muscular específico solicitado. Este autor refere que a fadiga ocorre durante o exercício submáximo prolongado. 
Os resultados obtidos mostram que a mão direita tem menor nível de fadiga que a mão esquerda, isto pode ser explicado pelo facto dos indivíduos serem todos dextros e desta 
forma usarem a mão direita mais frequentemente em todas ou na maioria das tarefas.
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Fig. 1: Caixa de Bigodes representando a comparação                             Fig. 2: Caixa  de Bigodes  representando a comparação 
de grupos do Peak Force da mão direita.                                          de grupos do Peak Force da mão esquerda.  
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Fig. 3: Caixa de Bigodes representando a comparação 
de grupos da  Endurance da mão direita.

Parece-nos poder concluir que neste estudo, a repetitividade das tarefas e a exposição a ambiente frio, não influenciam a força de preensão. A explicação poderá ser dada pelo 
facto das condições de trabalho serem as ideais, evitando assim a perda de força, a fadiga e as eventuais lesões.
O facto do Grupo de Estudo apresentar médias superiores de Peak Force e de Endurance da mão direita pode ser devido aos indivíduos deste grupo exercitarem mais os 
músculos da mão. Isto não significa que com o avançar da idade e anos de trabalho, a situação não se altere.
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Conclusões
A idade não influencia o  Peak Force nem o Time to Peak,   contudo  parece  influenciar ligeiramente a Endurance da mão  direita e  muitíssimo pouco  a  Endurance da mão 
esquerda, nesta amostra. Verificou-se nesta amostra que não existe correlação entre o IMC e o Peak Force, o Time to Peak e a Endurance. Os anos de actividade profissional 
parecem não influenciar a força de preensão de ambas as mãos, nesta amostra. Com este estudo parece poder concluir-se, que o Grupo de Estudo apresenta um Peak Force 
sensivelmente superior de ambas as mãos em relação ao Grupo de Controlo (Fig. 1 e 2). Quanto ao Time to Peak, não se verificam valores significativamente diferentes entre os 
dois grupos. Na Endurance, o Grupo de Estudo revelou valores superiores na mão direita em relação ao Grupo de Controlo (Fig. 3).
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V ENCONTRO DAS CIENCIAS E TECNOLOGIAS DA SAUDE. Janeiro 2007

AS TÉCNICAS Maria Irene Granjo, Maria João Mendes e Anabela
Ferreira, do Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital de
Santarém, são as autoras de um poster premiado no V Encontro
Nacional das Ciências e Tecnologias da Saúde, que teve lugar entre
os dias 11 e 13 de Janeiro, na Escola Superior de Tecnologia de
Lisboa. O trabalho foi contemplado com o primeiro prémio de entre
um total de 42 posters presentes a concurso.
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Ficha Técnica

A SENSAÇÃO de um “dever cumprido” deixa-
nos por vezes uma angústia existencial que
não revelamos, mas que carregamos até que
a satisfação dos destinatários nos faça mitigar
esse sentimento.
Vem esta questão a propósito da recente
reabertura do Serviço de Consultas Externas
do Departamento Médico e do Serviço de
Dermatologia.
Todos rejubilámos com a entrada em funciona-
mento deste espaço, totalmente renovado,
onde os mais pequenos pormenores não
foram esquecidos.
Privilegiou-se a humanização e o bem estar,
procuraram-se as melhores condições de
acolhimento, espera e atendimento dos
doentes e seus acompanhantes.
Foi dada especial atenção aos gabinetes
médicos e de Enfermagem, para que as
condições de trabalho correspondessem às
melhores expectativas dos profissionais. A
climatização, a informática e a sinalética são
requisitos essenciais.
Não foi descurada uma combinação
harmoniosa de cores, onde se enquadram
registos de arte a que ninguém fica indiferente.
Não foi sequer esquecida a oportunidade do
reconhecimento, em vida, daquele que foi um
dos mais ilustres médicos do nosso Hospital.
Foi bonito de ver e sentir nos olhos e nos rostos
de todos e, por momentos, ficamos com a
sensação do dever cumprido.
Mas...por pouco tempo.
De repente despertamos a memória e, afinal,
ainda há tanto para fazer no nosso Hospital.
Vamos partir para outra, que o tempo não
espera!

Edi tor ia l

José Rianço Josué
Presidente do CA
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Dever cumprido



Aberta nova área de consulta

inauguração

Intervenção centrou-se no conforto, humanização e funcionalidade das instalações.

O HOSPITAL de Santarém inaugurou, no passado dia
5 de Março, uma nova área de Consultas Externas,
numa cerimónia que contou com a presença do
Presidente da Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, Dr. António Branco.
O novo espaço, situado no Piso 0 do edifício, em zona
contígua ao também recentemente inaugurado
Hospital  de Dia de Oncologia, representou um
investimento de cerca de 350 mil euros, totalmente
suportado pelo Hospital, dispondo de 19 gabinetes de
consulta, 2 salas de pequena cirurgia, outras 2 salas
para pequenos t ratamentos,  1 gabinete de
Electrocardiografia, área Administrativa e de Relações
Públicas e diversas salas de espera.
Condições estas que o tornam apto a acolher a quase
totalidade das consultas que são realizadas pelo
Departamento de Medicina do HDS, bem como as do
Serviço de Dermatologia.
Com esta medida, o Hospital consolida a estratégia
de concentração das Consultas Externas que tem
vindo a ser desenvolv ida nos úl t imos tempos,
agrupando-as por grandes áreas assistenciais, da
seguinte forma: Cirurgia (Piso -1), Psiquiatria e Saúde
Mental (Piso 0), Medicina (Piso 0) e Mulher e Criança
(Piso 2).
Para a lém de aumentar  substancia lmente a
funcionalidade e a eficiência destas importantes
valências (só em 2006 contabilizaram-se 130 mil
episódios de Consulta), esta opção tem permitido
proporcionar aos utentes melhores condições de
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Humanização e reconhecimento também marcam presença
A NOVA área de Consultas Externas não se destaca apenas
pela funcionalidade e amplitude dos espaços. A aposta
na humanização que caracterizou desde o início todo o
projecto, encontra também expressão no magnífico tríptico
que se depara a quem entra nas instalações. A obra, oferta
do artista plástico e também profissional do HDS, João

O Presidente da ARSLVT de visita às novas instalações
 e perspectiva da principal sala de espera.

André, retrata diferentes imagens bem representativas da
cidade de Santarém. No mesmo espaço, é igualmente
possível constatar a justa Homenagem tributada por todo
o Hospital ao Dr. Almeida Gonçalves, ilustre dermatologista
que durante várias décadas contribuiu com a excelência
do seu trabalho para aumentar o prestígio da Instituição.

acolhimento e conforto, evitando que os mesmos se
vejam obrigados a circular por diferentes pisos do
Hospital, com todos os inconvenientes daí resultantes.





Hospital e Autarquia levam emergência pré-hospitalar às escolas de Santarém.

Assinado protocolo inédito

escolas 5

O HOSPITAL de Santarém e a Autarquia local assinaram,
no passado dia 11 de Janeiro, um protocolo de
cooperação inédito em Portugal. Pela primeira vez, um
Hospital público e um Município unem esforços com o
objectivo de proporcionar à comunidade escolar da
respectiva área de influência um complemento formativo
no âmbito da Educação em Saúde, com particular
incidência na emergência pré-hospitalar. O acordo,
assinado pelos representantes máximos das duas
Instituições, numa cerimónia pública realizada no Salão

Nobre da edilidade, visa dotar alunos, professores e
demais pessoal educativo de conhecimentos teóricos e
práticos sobre Socorrismo, Sistema Nacional de
Emergência e Suporte Básico de Vida, através da
realização de acções educativas e de sensibilização que
começaram já a ser desenvolvidas no terreno por uma
equipa de formadores composta por profissionais de
Saúde do Hospital de Santarém com vasta experiência
na matéria. O projecto abrange cinco agrupamentos
escolares, decorrendo ao longo do presente ano lectivo.

A escola como local de risco, mas também de consciencialização
AO DIRIGIR a presente iniciativa à
comunidade educativa da respectiva área
de influência, as entidades envolvidas
reconhecem que a Escola se assume
como o meio ideal para a formação de
cidadãos mais conscientes e dotados de
capacidade de intervenção, sendo
também um ambiente propício à
ocorrência de acidentes e situações de
doença súbita, que doravante poderão ser mais facilmente
resolvidos sempre que na sua estrutura existam elementos
capazes de executar gestos técnicos básicos de apoio às

vítimas ou potenciais vítimas, cujo ensino
se pretende facultar por esta via. No dia
12 de Fevereiro, a Escola D.João II (na
foto) foi a primeira a receber a visita da
equipa de formadores  do HDS, que falou
para uma plateia inicial de 50 alunos,
seguindo-se no período da tarde uma
acção dirigida a professores e demais
profissionais. Em Março, foi a vez da

congénere de Alcanede acolher a mesma iniciativa, que
irá percorrer ainda os agrupamentos de Pernes, Mem
Ramires e Alexandre Herculano, até ao mês de Junho.

Da esquerda para a direita, Dr. Pinto Correia, Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Francisco
Moita Flores, Presidente do executivo camarário, Dr. José Josué, Presidente do Conselho de
Administração do HDS, e Dra. Lígia Santos, Vereadora com o Pelouro da Educação.
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Técnicos

Profissionais têm novos fardamentos

Auxiliares de Acção Médica Enfermeiros Médicos

OS MÉDICOS, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Acção
Médica do Hospital de Santarém vão ter novos fardamentos.
No seguimento do trabalho desenvolvido pela Equipa de
Projecto de Fardamento e Rouparia do HDS, foi tomada a
decisão de utilizar como critério diferenciador o grupo
profissional, em detrimento do Serviço a que cada
colaborador pertence, como acontecia nalguns casos até
à data e que era passível de gerar dificuldades de

“Um poema....mais saúde!”
Nova parceria viabiliza concurso de escrita criativa para profissionais de saúde.

O NÚCLEO de Estudos e Formação para a Enfermagem
e Saúde (NEFES) e a Área de Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho (SHST) do Hospital de Santarém lançaram o
repto e a edilidade scalabitana prontamente aderiu. O
resultado desta nova parceria, é o concurso de escrita
criativa intitulado “Um poema...mais saúde!”, destinado
a todos os profissionais de saúde, no activo ou
reformados, amadores e que residam ou trabalhem no
Distrito de Santarém. A iniciativa, recentemente formalizada
pelas duas entidades promotoras, Hospital e Autarquia,
apresenta-se com um triplo objectivo: 1 - Estimular a
formação pessoal, priorizando a subjectividade como um
campo fundamental da realização e constituição da
singularidade; 2 - Promover a expressão dos afectos
entre profissionais de saúde, através da escrita criativa e
da expressão literária; 3 - Reconhecer a escrita criativa
enquanto técnica de gestão do stresse promotora do
desenvolvimento pessoal nos profissionais de saúde.

Os trabalhos presentes a concurso deverão ser textos
inéditos, em português, de poesia ou tema livre, contendo
entre 500 a 1.000 palavras e assinados com pseudónimo.
Os seus autores deverão proceder à respectiva entrega,
por correio registado e com aviso de recepção, entre o dia
1 de Junho e 31 de Julho do corrente ano, dirigindo-os ao
gabinete do NEFES, no HDS. Os resultados serão
divulgados no Boletim Municipal da autarquia e nas
instalações do Hospital, até ao dia 30 de Setembro. O jurí
constituído para o efeito, composto pelo Director Clínico
do HDS, Dr. Ribeiro de Carvalho (Presidente), pelo
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Moita Flores (1º Vogal),
e pela Dra. Elsa Martins, Psicóloga Clínica do HDS (2º
Vogal), seleccionará os trabalhos vencedores, que serão
editados pelo Pelouro da Cultura da Autarquia. Ao longo do
presente mês de Março, o Regulamento do concurso
estará disponível, na íntegra, na Intranet e site oficial do
HDS, podendo ser consultado por todos os interessados.

identificação, sobretudo por parte dos utentes. Nesse
sentido, as fardas que agora vão entrar em circulação
passarão a ser em tom verde claro para todos os Médicos,
brancas para os Enfermeiros, em amarelo claro para os
Técnicos e azuis para os Auxiliares de Acção Médica. Por
razões que resultam da sua própria especificidade, manter-
se-ão como únicas excepções a esta nova regra os serviços
de Bloco Operatório e Cirurgia de Ambulatório.
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Cirurgia do Cólon dá mais
um passo em frente no HDS
Anestesiologia também regista avanços com introdução de nova técnica.

AS EQUIPAS cirúrgicas do Hospital de Santarém alargaram
o âmbito de aplicação da técnica laparoscópica ao
tratamento de tumores do cólon. Até ao final do mês de
Março, ascenderá a cinco o número de doentes tratados
por esta via, já amplamente utilizada ao nível da vesícula.
Os cirurgiões Luís Ferreira e Joaquim Costa têm
coordenado as intervenções realizadas até ao momento,
as quais têm revelado todas as vantagens que distinguem
a Cirurgia Laparoscópica Avançada da tradicional
Laparotomia: menor morbilidade para os doentes, recobro
mais rápido e, consequentemente, menor tempo de
internamento. Ultrapassada a fase inicial de aprendizagem,
prevê-se que o HDS se situe, também nesta área, ao nível
dos melhores centros de referenciação do País, e não só.
Igualmente atentos às inovações técnicas que contribuem
para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados
aos doentes, os anestesistas do HDS aplicaram
recentemente a primeira anestesia intra-articular. Foi no
âmbito de uma cirurgia ao joelho, com a particularidade
de, neste caso, o doente ter podido sair pelo seu próprio
pé da sala de operações. Por não implicar a garrotagem
do membro intervencionado, a nova técnica revela-se
menos agressiva para o doente, possibilitando assim
uma alta mais precoce. Face às vantagens evidenciadas,
o objectivo da equipa liderada pelo Dr. Reinaldo Cabanita
passa agora pela introdução desta anestesia no âmbito
da Cirurgia de Ambulatório.

VMER do HDS socorreu mais de mil vítimas em 2006
A VIATURA Médica de Emergência e Reanimação do
Hospital de Santarém contabilizou um total de 1.114
activações ao longo de 2006, na sequência das quais
prestou assistência a um total de 1.194 vítimas de
acidente ou doença súbita. A patologia cardíaca (EAM,
angor,  disr i tmia, etc.) ,  h ipogl icémia, patologia
respiratór ia (DPOC, EPA, etc.) ,  e a paragem
cardiorespiratória, foram as principais situações que
estiveram na origem da activação da VMER por parte do
Centro Orientador de Doentes Urgentes do INEM,
somando 576 ocorrências. De acordo com os dados
disponibilizados pelos responsáveis da VMER do HDS,
as principais áreas geográficas relacionadas com a
actividade desenvolvida ao longo de 2006 foram, por
ordem decrescente, os concelhos de Santarém, Cartaxo,
Almeirim, Rio Maior e Coruche.

Em 2006, Médicos e Enfermeiros da VMER
foram chamados a intervir por 1.114 vezes.

Cirurgia do Cólon por via laparoscópica e nova
técnica anestésica: o HDS na linha da frente.



Hospital e WShopping voltam a ser palco
de acções de rastreio gratuitas dirigidas
à população.

O NÚCLEO de Estudo de Doenças Cerebrovasculares do
Hospital de Santarém organiza, a 31 de Março, uma dupla
acção de rastreio totalmente gratuita e dirigida à população,
que irá decorrer simultaneamente nas instalações desta
unidade de saúde e no WShopping, no centro da cidade,
a propósito das comemorações do Dia Nacional do Doente
com AVC. Os cidadãos que naquela data se deslocarem a
estes dois locais poderão assim aproveitar para medir os
níveis de glicémia e a tensão arterial (dois dos principais
factores de risco associados ao AVC), tendo ainda ao seu
dispor um conjunto de suportes informativos vocacionados
para a educação e prevenção. À semelhança do ano anterior,
prevê-se uma vez mais que, para além de profissionais do
HDS, colaborem nesta iniciativa alunos dos três primeiros
anos do Curso de Medicina.

IV Reunião a 13 de Abril
Menos de um mês após a realização do rastreio, o Núcleo
de Estudo de Doenças Cerebrovasculares do HDS
promove a sua IV Reunião, evento anual que se destina a
médicos especialistas, clínicos gerais e enfermeiros.
Numa unidade hoteleira de Santarém, uma plateia
composta por cerca de uma centena de profissionais de
saúde irá poder assistir à apresentação de dois estudos
sobre o AVC no idoso e no jovem, desenvolvidos
respectivamente por neurologistas do Hospital Garcia de
Orta (Almada) e Santa Maria (Lisboa). De Setúbal, chega
uma exposição sobre Dupla Antiagregação/Anticoagulação,
com a qual se encerrará o programa da manhã. Após o
almoço, o Tratamento da Estenose Carotídea centrará as
atenções em dois trabalhos, um sobre Endarterectomia,
da autoria do cirurgião vascular Dr. Vítor Bettencourt, do
Hospital de Santarém, e outro sobre Angioplastia,
apresentado por uma neurorradiologista do Hospital de
São José (Lisboa). O último tema do dia, Tratamento da
Hipertensão Arterial na Fase Aguda do AVC e Prevenção
Secundária, terá como oradora uma especialista em
Medicina Interna do Hospital de São João (Porto).

31 de Março

Dia Nacional
do Doente
com AVC
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Inicia-se com este número  do  boletim de divulgação
HDSInForma, a inclusão de um destacável -
HDSInForum - que se pretende tenha um cariz mais
técnico e seja um veículo de divulgação técnico-científica,
essencialmente interna, do nosso Hospital.
Aqui são convidados todos os grupos profissionais do
HDS, Médicos, Enfermeiros, Técnicos, Gestores, a
colaborarem com artigos de cariz técnico e/ou científico,
sejam artigos de revisão bibliográfica, estatística ou
casuística, sejam a divulgação de normas de e para a
educação para a saúde, resumos de trabalhos ou leituras,
actualizações, comentários, etc.
Pretende-se estimular o hábito de escrever e partilhar
conhecimentos e saberes, ainda que de uma maneira menos
formal. Sem o formalismo e as exigências das revistas
científicas, mas com o rigor técnico necessário.
Múltiplos trabalhos científicos, estágios profissionais,
cursos, etc, realizados anualmente pelos profissionais do
HDS, ficam no anonimato da generalidade de todos nós.
Alguns deles, objecto de prémios e louvores, não são
divulgados. Todos os anos, competências particulares são
adquiridas e mestrados concluídos sem que disso a
generalidade de nós se dê conta. Em contrapartida, o HDS

forma e admite profissionais para aqui estagiarem, estágios
que geram relatórios, alguns dos quais será seguramente
importante divulgar.
Para os múltiplos Congressos, Cursos, Simpósia,

Reuniões, etc., que são objecto de concessão de  comissões
gratuitas de serviço, a legislação actual obriga à elaboração
de um relatório dos acontecimentos científicos  relevantes
aí ocorridos, que encontrará neste espaço um local
previligiado de divulgação, retirando-os de uma qualquer
inútil gaveta de secretaria.
Inovações técnicas, novas tecnologias, avanços científicos
no campo clínico, mas também nas áreas da biotecnologia,
das ciências de comunicação, da gestão hospitalar, da
qualidade, etc. poderão ter aqui um local para a sua
divulgação.
Penso sobretudo nos mais jovens profissionais que
“ensaiando “ os seus artigos neste espaço, adquiram
performance para voos mais altos! Quantos casos clínicos
interessantes, instrutivos e didáticos ficam pelo
comentário restrito ao serviço de origem. Quantos novos
e importantes  aportes, quer na forma de cuidar, quer na
forma de gerir, não são divulgados por quem detem o seu
conhecimento.
O HDSInForum terá o desenvolvimento que todos
quisermos, convidando-vos a apadrinhar esta iniciativa.
Apelando à colaboração activa, começo por dar o
exemplo, com um artigo de revisão sobre malformações
congénitas cervicais, neste caso – Quistos, Sinus e Fístulas

Branquiais – patologia de que fui adquirindo experiência
ao longo dos anos e sugerida pela observação recente de
mais um interessante caso de fístula branquial num jovem.

Anomalias  cervicais congénitas
Quistos, Sinus, Fístulas Branquiais

Neste número:

As anomalias congénitas são aquelas  que  ocorrem

antes do nascimento, pelo que o conhecimento da

embriologia é fundamental para a compreensão dos

mecanismos patológicos que lhes estão na origem, bem

como para a correcta abordagem médica e cirúrgica

destas situações.

Partilhar

o saber, criar

conhecimento

Francisco Ribeiro de Carvalho

Director Clínico

Para falarmos de anomalias de desenvolvimento do
aparelho branquial, importa antes de mais serem
clarificados terminologia e definições.

Quisto Branquial – Lesão ocupando espaço sem qualquer
ligação, quer com o exterior, quer internamente à faringe.
Sinus Branquial – Lesão com uma conecção ou ao
exterior ou internamente, com ou sem quisto associado
(dependendo da patência do trajecto que possibilitará ou
não a colecção fluida e, portanto, a existência de lesão
quística ).
Fístula Branquial –  Trajecto com ligação quer ao
exterior quer ao espaço faríngeo.
Por ordem de frequência, os quistos são os mais frequen-



tes, seguidos dos sinus externos, sinus internos, fístulas
faringocutâneas  completas e por fim  anomalias branquiais
associadas.
Histologicamente, os quistos possuem habitualmente uma
parede fina, forrada por epitélio pavimento celular,
rodeados de  tecido linfóide reactivo às infecções das vias
aéreas superiores. Podem ser observadas áreas de epitélio
ciliar respiratório em cerca de 10% dos casos. Podem
conter queratina, folículos pilosos e glândulas sebáceas
ou sudoríparas O conteúdo dos quistos pode variar entre
o líquido claro contendo colesterol ou o material pultáceo
semi sólido (fig.1).

Anomalias do 1º Arco Branquial

Estas anomalias relacionadas com o canal auditivo externo,
resultam da fusão incompleta entre o 1º. e o 2º. Arcos
Branquiais. Podem apresentar-se com duas variantes (fig. 2):
Tipo I –Sob a forma de quisto retroauricular, de  origem
ectodérmica, com estreitas relações com o conduto
auditivo externo e a concha auricular. O tracto, se existir,
termina em fundo de saco ao nível da membrana timpânica
e pode ser considerado uma duplicação do conduto
auditivo externo;
Tipo II – Apresenta-se normalmente como um quisto de
origem meso e ectodérmica. Pode também haver fístula
cutânea entre a concha ou o canal auditivo exrterno e o
orifício de drenagem ao nível do ângulo mandibular, à
frente do bordo anterior do esterno-cleido-mastoideu. O
tracto fistuloso atravessa a glândula parótida em relação
estrita com o nervo facial (figs.3 e 4).

Fig.4 – Quisto do 1º Arco, tipo II, intraparotídeo. TAC
pré-operatório e peça operatória de parotidectomia.

Anomalias do 2º Arco Branquial

São as anomalias mais comuns. Tal como as anomalias do
3º Arco, apresentam-se como um tumor ou um sinus a
nível do terço médio ou inferior do pescoço e à frente do
bordo anterior do esterno-cleido-mastoideu (fig.5).

Os trajectos fistulosos são sub-platismais e correm em
estreita ligação com a baínha vascular carotídea. O orifício
exterior, se presente, localizar-se-á nalgum ponto, ao longo
e à frente do bordo anterior do esterno-cleido-mastoideu.
O trajecto fistuloso dirige-se para cima e ao longo da
carótida, até atingir a ansa do nervo hipoglosso, passando
por cima desta para se dirigir à bifurcação carotídea, no
meio da qual passa acima do nervo glossofaríngeo.
Termina na parte média do músculo constritor da faringe
que penetra abaixo do ligamento estilohioideu. A abertura
interna faz-se na região amigdalina. A anomalia do 2º Arco
é a única cujo trajecto, quando existe, passa entre as duas
artérias carótidas (figs.6, 7 e 8).

Fig.1- Conteúdo
de dois quistos
branqueais. À
direita infectado.

Fig.2 - Anomalias do
1º Arco Branquial.

Fig.3 - Quisto pré-auricular do 1ºArco e orifícios de
drenagem à direita. Ambas as lesões são do tipo II.

Fig.5 - Anomalias do
2º Arco Branquial.

Fig. 6 - Quisto Branquial do
2º Arco.


