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Dermatologia é referência
No mês em que tem início a época balnear e em que se realiza a campanha de rastreio do cancro da pele

(Euromelanoma 2007), dão-se a conhecer os motivos que fazem do Serviço de Dermatologia do Hospital de Santarém

uma unidade de referência a nível nacional, sobretudo na vertente oncológica. Págs. 6 e 7

Requisição e Agendamento

de Análises em tempo real
Entrou em funcionamento no passado mês de Maio a nova versão

do Web Appolo, aplicação implementada no Serviço de Patologia

Clínica desde 2004 e que permite, de forma eficiente, gerir todas

as fases e processos de um Laboratório, quer sejam técnicos,

administrativos, ou de gestão. Um conjunto de novas fun-

cionalidades vem agora facilitar a vida aos vários intervenientes no

processo. Págs. 4 e 5

Nova versão do Web Appolo



ATONIA UTERINAATONIA UTERINA
REVISÃO DE 6 ANOS DO HOSPITAL DE SANTARREVISÃO DE 6 ANOS DO HOSPITAL DE SANTARÉÉMM

Carlos Rodrigues*, Élia Fernandes*, Pedro Rocha*, Luís Canelas*, Domingos Vaz* , Ana Vicente*, Judite Matias**

Hospital Distrital de Santarém, EPE

Serviço de Ginecologia e Obstetrícia (Directora – Dra. Teresa Pinto Correia) 

INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

A atonia uterina é a principal causa 
de hemorragia pós-parto.

OBJECTIVOSOBJECTIVOS
Avaliar a incidência da atonia uterina, 

identificação dos factores predisponentes e 
dos procedimentos utilizados. 

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOSTODOS
Efectuou-se estudo retrospectivo dos processos 

clínicos das mulheres com atonia uterina pós-parto 
entre 2001 e 2006 no Hospital de Santarém. Os 
principais parâmetros avaliados foram: idade materna, 
multiparidade, peso do RN, tipo de parto, gravidez 
múltipla, outros factores predisponentes para atonia 
uterina e os procedimentos efectuados.

RESULTADOSRESULTADOS
A incidência de atonia uterina foi de 0,64% (n=68)0,64% (n=68). 

Factores predisponentes encontrados e procedimentos realizados:

NNºº DE FACTORES PREDISPONENTESDE FACTORES PREDISPONENTES

(0,9/Doente)(0,9/Doente)

NNºº DE FACTORES PREDISPONENTESDE FACTORES PREDISPONENTES

(1,0/Doente)(1,0/Doente)

CONCLUSÃOCONCLUSÃO
É importante identificar precocemente os factores predisponentes para a atonia uterina e efectuar uma 
boa vigilância pós-parto para que atempadamente se possam realizar os procedimentos adequados.

Ao analisar apenas o grupo que necessitou de suporte transfusionalsuporte transfusional (n = 17 ; 25%) :

FACTORES PREDISPONENTESFACTORES PREDISPONENTES NNºº %%

MACROSSOMIA 6 8,8%

PARTO INSTRUMENTAL 17 25%

IDADE MATERNA AVANÇADA (> 35 anos) 6 8,8%

MULTIPARIDADE (Para ≥2) 5 7,3%

TRABALHO DE PARTO PROLONGADO OU 
PRECIPITADO

23 33,8%

GEMELARIDADE 3 4,4%

PLACENTA PRÉVIA 2 3%

DPPNI 2 3%

NNºº DE FACTORES PREDISPONENTES / DOENTEDE FACTORES PREDISPONENTES / DOENTE NNºº %%
ZERO 28 41,2%
UM 19 28%

DOIS 18 26,4%
TRÊS 3 4,4%

FACTORES PREDISPONENTESFACTORES PREDISPONENTES NNºº %%

MACROSSOMIA 1 5,9%

PARTO INSTRUMENTAL 3 17,8%

IDADE MATERNA AVANÇADA 2 11,7%

MULTIPARIDADE 2 11,7%

TRABALHO DE PARTO PROLONGADO OU 
PRECIPITADO

5 29,5%

GEMELARIDADE 2 11,7%

PLACENTA PRÉVIA 2 11,7%

DPPNI 0 0%

NNºº DE FACTORES PREDISPONENTES / DOENTEDE FACTORES PREDISPONENTES / DOENTE NNºº %%
ZERO 6 35.3%
UM 6 35,3%

DOIS 4 23,5%
TRÊS 1 5,9%

HISTERECTOMIA (n=4)HISTERECTOMIA (n=4)

•2 casos de multiparidade + placenta prévia

* - Internos do Internato Complementar de Ginecologia e Obstetrícia                 **- Assistente Hospitalar Graduado de Ginecologia e Obstetrícia

PROCEDIMENTOS REALIZADOSPROCEDIMENTOS REALIZADOS NNºº %%

MASSAGEM UTERINA 68 100%

OCITOCINA 68 100%

MISOPROSTOL RECTAL 38 55,8%

SULPROSTONE EV 4 5,8%

REVISÃO UTERINA MANUAL 4 5,8%

REVISÃO UTERINA INSTRUMENTAL 11 16,1%

ENFAIXAMENTO 3 4,4%

SUTURAS DE CONTENÇÃO UTERINA 2 2,9%

HISTERECTOMIA 4 5,8%

PROCEDIMENTOS REALIZADOSPROCEDIMENTOS REALIZADOS NNºº %%

MASSAGEM UTERINA 17 100%
OCITOCINA 17 100%

MISOPROSTOL RECTAL 13 76,5%

REVISÃO UTERINA INSTRUMENTAL 4 23,5%

SUTURAS DE CONTENÇÃO UTERINA 2 11,7%

HISTERECTOMIA 4 23,5%

OS INTERNOS Carlos Rodrigues, Élia Fernandes, Pedro Rocha,
Luís Canelas, Domingos Vaz e Ana Vicente, e a médica especialista

Judite Matias, do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital
de Santarém, obtiveram o primeiro prémio na categoria de Posters
no Simpósio Clínica do Parto, realizado em Lisboa no decorrer do

mês de Abril. Intitulado “Atonia Uterina: Revisão de 6 anos do Hos-
pital de Santarém”, o trabalho superiorizou-se face a um total de
68 Posters presentes a concurso numa iniciativa que contou com

a participação de hospitais de todo o País.
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Ficha Técnica

Diz-se que as pessoas são o capital mais

precioso das organizações e das empresas. E
diz-se também que as pessoas com uma
postura positiva são fundamentais para

construir organizações positivas.
Vem isto a propósito do processo de Avaliação
do Desempenho individual em curso, para os

anos de 2005 e 2006.
Tradicionalmente, mostra-nos o “histórico” que,
numa escala de 0 a 10, até 2003, mais de 90

por cento dos funcionários foram avaliados e
classificados entre 8,5 e 10, em grande
percentagem acima dos 9, ou seja, com

classificação de Muito Bom ou Excelente.
Que temos trabalhadores Excelentes e Muito
Bons, não existem dúvidas. Mas que eles serão,

naturalmente, 5 ou 10 por cento do total, como
em qualquer organização, que 60 a 70 por cento
serão Bons, mas que aos restantes 20 a 30

por cento ainda lhes falta demonstrar as suas
reais capacidades e competências, num nor-
mal processo de aprendizagem e formação

profissional.
A avaliação do desempenho, pessoal e
profissional, é uma matéria para levar a sério,

não só porque é importante em si, mas
também porque, estamos certos, o será no fu-
turo da evolução profissional e salarial.

Compete aos avaliadores ser justos na
atribuição de valores e capazes de identificar
as necessidades dos ainda menos

qualificados, propondo para estes as acções
de formação que os tornarão no futuro Bons,

Muito Bons, ou Excelentes.

Edi tor ia l

José Rianço Josué

Presidente do CA

2

Avaliação
do Desempenho



Suporte Básico
chegou a cerca
de 400 alunos
e professores

comunidade

Entrega de diplomas aos formandos terá

lugar a 21 de Junho, no Salão Nobre da

Câmara Municipal de Santarém.
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Protocolo com Autarquia

possibilitou iniciativa inédita

CINCO agrupamentos escolares do Concelho de
Santarém, num total de 400 formandos, entre alunos e

professores daquelas instituições de ensino,
beneficiaram do protocolo firmado entre o Hospital e a
Autarquia, que possibilitou a realização de diversas

acções formativas ao longo do ano lectivo que agora
finda. Primeiros Socorros, Suporte Básico de Vida e
Sistema Nacional de Emergência, foram os temas em

destaque numa iniciativa que visou despertar
consciências para a importância da intervenção cívica
traduzida no auxílio ao próximo e dotar os respectivos

destinatários de conhecimentos teóricos e práticos que
lhes permitam contribuir de forma efectiva para o auxílio
a vítimas de doença súbita ou acidente, actuando em

complemento das equipas de socorro. O projecto,
inédito no País e que teve a sua primeira edição no
presente ano lectivo, dá assim continuidade a outras

iniciativas do mesmo âmbito já desenvolvidas
anteriormente pelo Hospital e que se inserem numa
estratégia de abertura à comunidade, procurando

aproximar ainda mais a Instituição das populações que
visa servir. A Área de Desenvolvimento Profissional,
contando com o contributo de uma empenhada equipa

de formadores composta por enfermeiros com vasta
experiência na área da emergência hospitalar e pré-
hospitalar, começou por levar a cabo um conjunto de

acções dirigidas aos jovens em período de férias
escolares, que rapidamente se revelou um sucesso de
participação, tornando óbvio o interesse dos mais novos

em torno destas temáticas. Foi esse o ponto de partida
para um projecto bem mais ambicioso, que encontrou
na Câmara Municipal de Santarém e nas escolas do

Concelho interlocutores interessados e empenhados
em contribuir para a formação de melhores cidadãos.

A formação em Primeiros Socorros e Suporte Básico

de Vida constitui uma importante aposta do Hospital

no relacionamento com a Comunidade.



Nova versão do Web Appolo entrou em funcionamento.

Requisição e Agendamento
de Análises em tempo real

tecnologias4

ENTROU em funcionamento no passado dia 22 de Maio
a nova versão do Web Appolo, aplicação implementada

no Serviço de Patologia Clínica desde 2004 e
disponibilizada pela Confidentia*. O Web Appolo é uma
aplicação que permite, de forma eficiente, gerir todas

as fases e processos de um Laboratório, quer sejam
técnicos, administrativos, ou de gestão.
A aquisição em 2004 desta aplicação foi um forte

contributo à Acreditação do Laboratório de Patologia
Clínica, obtida em Janeiro de 2006, possibilitando a
diminuição dos tempos de resposta bem como o

aumento da rastreabilidade dos resultados.
A Patologia Clínica realizou cerca de 1 milhão e trezentas
mil análises e 1.735 consultas de hipocoagulados em

2006, mais 1.100 do que no ano anterior. O Serviço de
Patologia Clínica conta com a colaboração de 4 médicos,
18 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, 5 Técnicos

Superiores de Saúde, 4 Auxiliares de Acção Médica, 4
Administrativos e 1 Adjunta para a Gestão.

Novas funcionalidades

A nova versão do Web Appolo vem permitir:
1. A requisição electrónica das análises internas na

     Consulta/Hospital de Dia (já era possível a requisição
   de análises internas no Internamento e Urgência).
2. O agendamento electrónico do dia da colheita das

    análises no acto da Consulta/HD.
3. A requisição electrónica das análises ao exterior e
   consequente impressão do Termo de Respon-

    sabilidade/Requisições ao Exterior, quer na Consulta/
    HD, quer no Internamento.
Com a possibilidade de requisitar análises ao exterior

bem como agendar o dia da colheita no acto da Consulta/
HD, verificar-se-ão alterações aos procedimentos actuais.
Assim, o médico passa a imprimir a Folha de Marcação

(onde consta o dia e hora de colheita e as instruções de
preparação da colheita para o utente), o Termo de
Responsabilidade (TR) (mod. 163-A) e/ou a Requisição

ao Exterior (mod. 241-A). Caso se encontre na Consulta/
HD, o médico deverá entregar estes documentos ao
utente, que deverá ficar com a Folha de Marcação e

entregar os restantes ao administrativo da Consulta/HD.
Caso se encontre no Internamento, o médico deverá
entregar o TR e/ou Requisição ao Exterior ao

administrativo do respectivo Serviço de Internamento.
Com a entrada em funcionamento da nova versão do

Web Appolo, resultam claras melhorias, quer para os

utentes quer para os utilizadores (médicos):
1. Diminuição do tempo despendido na marcação das
   análises e do tempo de espera no dia da colheita

    (passam a existir quotas de um número fixo de utentes
    atendidos, por cada meia hora).
2. Redução significativa do número de dias necessários

    para o agendamento do dia da colheita de análises
    ao exterior.
3. Diminuição do tempo de resposta dos resultados

    das análises ao exterior, resultante de:
   - Redefinição dos procedimentos administrativos no
     tratamento dos TR;

    - Eliminação de horas de trabalho de codificação, uma
   vez que os TR / Requisições ao Exterior serão
  impressos com os respectivos códigos das

     análises requisitadas;
  - Redução do tempo necessário para o envio dos

A possibilidade do médico agendar em tempo real

as análises prescritas a cada doente na Consulta,

constitui uma das principais novidades da nova

versão do Web Appolo.

HDSInForma



produtos para o exterior.
4. Obtenção de estatísticas do número e tipo de análises

    requisitadas ao exterior.
5. Redução dos custos, ao nível de:
    - Eliminação da utilização das requisições de análises

     em papel;
    - Eliminação da impressão automática dos resultados
     no Arquivo;

   - Redução da impressão automática dos resultados
      no Internamento, sendo o objectivo a sua eliminação
   total a curto prazo, dado que os resultados estão

     disponíveis online;
   - Eliminação dos custos telefónicos e tempo
   administrativo com o contacto dos utentes para

     levantarem os TR antes de fazerem a colheita.
O Dr. Marco Costa e Silva, médico pneumologista, encara
a nova versão como sendo “extremamente útil, apesar

de estar ainda em fase de acerto”, entendendo que “vai
de certeza facilitar a vida de todos”. Porque em causa
está a adaptação a novas regras e funcionalidades, é

*NOTA: O Web Appolo foi desenvolvido pela

empresa Confidentia, com sede em Santarém, que

iniciou a sua actividade em 1999. Esta empresa é

um dos líderes de mercado em soluções informáticas

para laboratórios de análises clínicas, quer em

termos de número de clientes quer em termos de

clientes de referência.

previsível que, numa primeira fase, seja necessário

proceder a algumas rectificações e ajustamentos, pelo
que a Direcção do Serviço de Patologia Clínica, em
articulação com a Gestão de Tecnologias de Informação,

disponibiliza desde a primeira hora, todo o apoio
necessário à resolução de eventuais dúvidas e
problemas que surjam na utilização desta ferramenta. A

Dra. Manuela Véstia considera mesmo que a actual fase
de implementação “é propícia à introdução de melhorias
vantajosas para todos”, pelo que apela “à participação

activa de todos os utilizadores”.

Em cima, uma técnica

do Laboratório procede

à integração de uma

amostra no posto de

recepção.

Ao lado, um médico

requisita análises

electronicamente na

Consulta.

Em apoio aos

utilizadores, está

disponível na Intranet

um Manual que pode ser

consultado através do

link comunicação/

apresentações/2007.

Junho de 2007
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destaque6

Dermatologia é especialidade
de referência a nível nacional

É MAIS uma área de referência no Hospital de Santarém.
Criado em 1986, pelo Dr. Almeida Gonçalves, o Serviço de
Dermatologia rapidamente se diferenciou e distinguiu face
aos seus congéneres pela aposta assumida na vertente
oncológica, onde tem desenvolvido competências pelo
aprofundar sistemático de técnicas e conhecimentos,
postos ao serviço da comunidade.
Proveniente do Instituto Português de Oncologia de Lisboa,
onde acumulara vasta experiência no diagnóstico e
tratamento do cancro cutâneo, aquele especialista marcou
desde o início o rumo que viria a ser seguido por um Serviço
que dirigiu até 1999, altura em que foi sucedido no cargo
pela actual responsável, Dra. Maria de São José Marques.
Actualmente com uma actividade assistencial que ronda
as 3 mil e 500 cirurgias/ano e as 10 mil consultas, é
sobretudo na variedade das valências que possui e da
complexidade das patologias que trata que reside o prin-
cipal factor diferenciador face a unidades semelhantes.
Com uma área de influência que se estende a todo o
Distrito, possui praticamente todas as valências possíveis

Aposta na vertente oncológica é factor de diferenciação face a serviços congéneres.

Nova área de Consulta melhorou capacidade de

resposta de um grupo de profissionais sempre

empenhado, sem excepções.



destaque 7

Alerta ao Cancro da Pele!

POTENCIALMENTE MORTÍFERO, quando não

diagnosticado e tratado logo na sua fase inicial, o
Melanoma constitui o cancro da pele que mais
preocupações suscita entre os Dermatologistas.

Porque em Santarém também se tem feito sentir um
aumento da sua incidência, o Serviço de Dermatologia do
HDS fez questão de, uma vez mais, assinalar o Dia

Nacional de Prevenção do Cancro da Pele
(Euromelanoma 2007), associando-se a outras unidades
de saúde que, a 4 de Junho último e um pouco por todo o

País, promoveram a realização de rastreios gratuitos
dirigidos às respectivas populações.
A iniciativa, da responsabilidade da Associação de

Cancro Cutâneo, com o alto patrocínio da Sociedade
Portuguesa de Dermatologia e Venerologia, visou acima
de tudo alertar para os riscos de uma exposição excessiva

ao sol e aconselhar medidas de fotoprotecção, tendo
sido especialmente direccionada para os principais
grupos de risco, nomeadamente os indivíduos de pele

branca, olhos e cabelos claros, com hábitos de
exposição prolongada ao sol, as pessoas ruivas ou com
sardas no corpo, todos os que têm parentes próximos

com história de cancro da pele e ainda os que
apresentam muitos sinais no corpo. A acção do dia 4 de
Junho serviu igualmente para fornecer informação

simples sobre o aspecto das lesões suspeitas, promover
o auto-exame da pele e transmitir a mensagem de que o
Dermatologista é o especialista mais capaz para fazer o

O combate ao Melanoma volta a centrar as atenções dos

Dermatologistas em mais um início de época balnear.

No início de mais uma época balnearEuromelanoma 2007

diagnóstico diferencial entre um sinal benigno e um
maligno, devendo ser sempre consultado em caso de

dúvidas e antes de ser iniciada qualquer terapêutica. No
Hospital de Santarém, a iniciativa foi coordenada pela
Directora do Serviço de Dermatologia, Dra. Maria de São

José Marques, e contou com a adesão de várias dezenas
de utentes, tendo permitido detectar desta forma pelo
menos uma lesão suspeita, que de outra forma poderia

ter evoluído sem qualquer tipo de tratamento.

Dezenas de utentes participaram em acção de rastreio.

em Dermatologia, incluindo Fototerapia, Alergologia
Cutânea, Consulta de Dermatologia Pediátrica e Consulta
de Patologia Vulvar.
O seu elevado nível de diferenciação encontra na
Dermatopatologia uma das mais fortes expressões. O
Serviço encontra-se dotado de um especialista que, em
articulação próxima com o Laboratório de Anatomia
Patológica, procede à análise de amostras tendo em vista
um diagnóstico precoce de lesões malignas de difícil
identificação, orientado pela prévia observação clínica dos
doentes, contribuindo assim para a detecção em tempo
útil de um maior número de casos passíveis de tratamento
por técnicas dermatológicas.
Entre estas, e desde há quatro anos, inclui-se a Técnica
do Gânglio Sentinela, através da qual se torna possível
proceder ao despiste do Melanoma, precisamente o
cancro da pele responsável pelos maiores índices de
mortalidade e que, em Santarém como no resto do País,

tem registado um aumento da sua incidência (ver caixa),
conforme refere a Dra. Maria de São José Marques. Esta
responsável considera que o prestígio grangeado pelo
Serviço que dirige ao longo dos anos resulta em grande
medida da aposta feita desde o início numa área específica
de especialização, que muito tem contribuído para fixar a
grande maioria dos profissionais que optaram por fazer o
Internato Complementar nesta unidade, mas também do
espírito de equipa que desde sempre tem vigorado entre
todos os seus elementos, sem excepções, e que tem
permitido o crescimento sustentado da actividade
desenvolvida.
Actividade essa que tem sido alargada também à rede de
Cuidados Primários, com a promoção de estágios
opcionais e de acções formativas dirigidas aos Médicos
de Família que, no entender da Dra. Maria de São José
Marques, têm ajudado a melhorar a sua capacidade de
diagnóstico e de referenciação dos tumores cutâneos.



Accção decorreu em diferentes pontos

da cidade de Santarém.

A ASSOCIAÇÃO de Familiares e Amigos do Doente

Psicótico (A FARPA), em parceria com o Hospital de

Santarém, atentos a toda a realidade que envolve a

problemática da Doença Mental, uniram esforços e

dinamizaram várias intervenções, dando especial

enfoque ao tema “O Estigma na Doença Mental”.

A constatação da não existência de dados nacionais

que permitam elaborar uma caracterização válida e

abrangente das doenças mentais, motivou a realização

de uma investigação de âmbito local relativa à descrição

da noção do estigma associado àquelas patologias.

Foi no passado dia 22 de Maio que uma equipa

composta por elementos daquela Associação, apoiados

por cerca de três dezenas de voluntários, partiu para o

terreno para proceder à realização de questionários

referentes a este tema na cidade de Santarém,

nomeadamente no Hospital Distrital, no WShopping e

no centro da cidade, em frente ao Posto de Turismo.

A adesão dos populares superou todas as expectativas,

tendo sido possível recolher um total de 800

questionários, cujo conteúdo está já a ser analisado, de

forma a poder constituir mais uma importante ferramenta

de trabalho na abordagem à doença mental.

Porque a presente iniciativa resultou do empenho e

envolvimento de diferentes pessoas e entidades, os seus

autores desejam agradecer o contributo de todos os que,

de forma directa ou indirecta, tornaram possível a sua

concretização, prometendo continuar a trabalhar no

sentido de aprofundar cada vez mais o importante trabalho

que A FARPA vem desenvolvendo ao longo dos últimos

anos em articulação com o HDS.

Inquérito
avalia
estigma
na doença
mental

Oito centenas aderem

a iniciativa da FARPA



Anti-coagulantes e realização
de técnicas anestésicas
e analgésicas regionais

HDSInForumHDSInForum
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A
Vacas, S., Aleksieva, V., Cabanita R.

anestesia loco-regional (ALR) tem vantagens

reconhecidas sobre a anestesia geral em grupos

seleccionados de doentes.

Essas vantagens incluem:

- Menor incidência de complicações cardio-pulmonares;

- Menor incidência trombose venosa profunda

  (TVP);

- Benefícios na analgesia pós-operatória.

Muitos destes doentes beneficiariam de

anestesia regional, mas algumas vezes

não são considerados candidatos por

causa de um risco acrescido de

complicações hemorrágicas.

O hematoma epidural ou

subaracnoideu após realização de

bloqueio do neuroeixo, é uma

complicação com consequências

desastrosas. É um problema que poderá

ser praticamente evitado se em conjunto

numa abordagem multidisciplinar

Anestesistas e Cirurgiões trabalharem em

conjunto. Deixamos aqui um protocolo de

actuação, baseado em consensos internacionais, sobre

quais as condições mínimas para realizar técnicas loco-

regionais e a forma de optimizar os doentes, de modo

que os que mais beneficiam desta técnica possam

ser candidatos.

Os doentes cirúrgicos têm mais do que um factor de

risco para o desenvolvimento TVP e embolia pulmonar

(EP):

•   Idade avançada

•   Trauma

•   Imobilização

•   Obesidade

•   Terapia com estrogénios

•   Doença cardíaca

•   Doença neoplásica

•   Doenças venosas prévias

•   Tabagismo.

Estes doentes recebem frequentemente terapêutica anticoagulante

profilática durante o período pré e pós-operatório.

Ainda há os doentes que necessitam de anticoagulação

no período intraoperatório. Em 2004, o American

College of Chest Physicians lançou as recomendações

farmacológicas para a prevenção do TVP. Estas

recomendações representam novos desafios para a

realização do bloqueio neuroaxial, que consiste

na administração de um anestésico local no

espaço epidural ou subaracnoideu.

Nos bloqueios dos nervos periféricos o

problema não é tão grave. A hemorragia

e a formação de um hematoma podem

ocorrer após traumatismo das estruturas

vasculares durante a realização do bloqueio do

neuroeixo.

A gravidade das consequências de um

hematoma com compressão do neuroeixo

justifica que se tomem precauções.

O SEDAR (Sociedad Española de

Anaestesiología y Reanimación), DGAI

(Deutsche Geselschaft für Anästhesiologie und

Intensivmedizin), ASRA (American Society of

Regional Anaesthesia), ÖGARI

(Österreichische Gesellschaft für

Anästhesiologie und Intensivmedizi) e

B A R A (Belgian Association for Regional

A n a e s t h e s i a ) formularam recomendações para a

realização de técnicas regionais de analgesia e anestesia

em segurança, estabelecidas de acordo com a farmacodinâmica e

farmacocinética de cada anticoagulante.

anestesiologia
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Valores hemostáticos mínimos

Existe ainda muita controvérsia em redor dos valores considerados

mínimos para a realização de uma técnica loco-regional; no

entanto, os valores considerados consensuais são os seguintes:

o Plaquetas funcionantes: ≥ 50000 µL-1 
o INR ≤ 1.5 
o aPTT ≤ 45 s 

De qualquer forma, a decisão deverá ser sempre individualizada

de acordo com cada paciente, ponderando os riscos e benefícios.

Anestesia loco-regional em doentes em tratamento com

heparinas de baixo peso molecular (HBPM)

Após a administração subcutânea de HBPM o pico plasmático é

atingido ao fim de 4h e a sua actividade persiste por 24h.

É possível realizar ALR sem aumentar o risco de hemorragia com

a concomitante administração de HBPM, desde que sejam

respeitados os intervalos de segurança (ver Quadro 1: Heparinas

de baixo peso molecular).

o   Período pré-operatório: O período de segurança entre a

administração da HBPM e a realização da técnica será de 12h

(HBPM em doses profiláticas) ou 24h (HBPM em doses

terapêuticas).

o   Período pós-operatório: O período de segurança entre a punção/

inserção do catéter e a primeira dose de HBPM em doses

profiláticas será de 6h.

o   Remoção do catéter: Deverá apenas ser removido 12h após

última dose de HBPM. A dose seguinte será administrada em

segurança apenas após 6h.

Sempre que é necessário reverter a acção anticoagulante da

HBPM, é possível com o antagonista específico protamina, que

se combina com a heparina, inactivando-a.

Anestesia loco-regional em doentes em tratamento com

heparinas não-fracionadas (HNF)

A HNF exerce o seu efeito anticoagulante principalmente através

da inibição da antitrombina III. A sua acção é monitorizada pelo

tempo de tromboplastina parcial activado (aPTT).

A HNF por via E.V. deverá ser suspensa pelo menos 4h antes da

realização da ALR ou remoção de cateter, podendo a sua

reintrodução ser feita 1h após realização da técnica.

No caso de serem preenchidas as condições hemostáticas mínimas,

não existem contra-indicações para a realização de ALR em

doentes que recebam tratamento com HNF por via S.C.

Sempre que é necessário reverter a acção da HNF também é

possível com a administração da protamina, sendo utilizado a

monitorização do aPTT para verificar a eficácia do antagonismo.

Anestesia loco-regional em doentes em tratamento com anti-

agregantes plaquetários

Os anti-agregantes plaquetários são capazes de inibir a função

das plaquetas. As tienopiridinas como a ticlopidina e o clopidogrel

atingem o pico de acção ao fim 3-5 dias e o seu efeito dura 7-10

dias. Os antagonistas dos receptores GPIIb/IIa (abciximab,

tirofiban e eptifibatide) são fármacos mais potentes mas de curta

acção, cerca de 24h.

Os inibidores da COX 1 como o ácido acetilsalicílico produzem

o seu efeito durante toda a semi-vida da plaqueta, 7-10 dias.

o   Uso de AINEs: Não existem contra-indicações, nem período

de segurança recomendado para a realização de técnicas loco-

regionais em doentes sobre o efeito destes fármacos.

o   Tienopiridinas: A realização de ALR não é recomendada em

pacientes que sejam medicados com tienopiridinas devido ao seu

efeito anti-agregante potente. No entanto, após individualização

do risco/benefício da técnica, são estabelecidos períodos de 7

dias no caso do clopidogrel e de 10 dias para a ticlopidina para a

realização de um bloqueio do neuroeixo em segurança.

o   Antagonistas dos receptores GPIIb/IIIa: Tal como o caso das

tienopiridinas não é recomendada a técnica; no entanto, são

estabelecidos períodos de segurança de 24h para o abciximab e

de 8h para os restantes.

Fig. 2: Hematoma na porção posterior da espinal medula,

ao nível de L3-L4, associado a um estreitamento do canal.

Quadro 1

Heparinas de baixo peso molecular

Dose profilática/24h Dose terapêutica/12h

Enoxaparina 20-40 mg 1-1,5 mg/Kg

Dalteparina 25-50 mg 1 mg/Kg

Nadroparina 31-57 mg 0,85 mg/Kg



Anestesia loco-regional em doentes em tratamento com anti-

coagulantes orais (ACO)

Os ACO são antagonistas da vitamina K sendo monitorizados

pela determinação do INR. O acenocumarol tem uma duração de

acção de 3 dias e a varfarina de 5 dias.

o   Período pré-operatório: Os ACO deverão ser suspensos cerca

de 5 dias antes da realização da ALR sendo substituídos por outro

anti-trombótico como a HBPM. Além da suspensão, o INR deverá

ser sempre monitorizado, sendo o nível máximo para a realização

da técnica em segurança de 1,5.

o   Período pós-operatório: Devido ao seu mecanismo de acção,

a administração dos ACO poderá ser iniciada imediatamente. De

qualquer forma, no caso dos doentes com catéter epidural, este

deverá ser removido com a devida prudência, sendo necessário

os mesmos valores de INR como no período pré-operatório (1,5).

Em situações de urgência poderá ser administrada vitamina K

P.O. ou E.V. até atingir o valor de INR mínimo ou iniciar infusão

de plasma fresco congelado, Factor VIIa recombinante,

concentrados de protrombina, ou mesmo concentrados de factores

de coagulação (Octaplex®).

Anestesia loco-regional em doentes em tratamento com

fibrinolíticos

Apesar de a experiência ainda ser escassa, é consensual que não

deverá ser realizada ALR em doentes que tenham recebido

fibrinolíticos, devido ao risco acrescido de hematoma epidural,

dadas as alterações profundas da coagulação envolvidas. Se a

ALR for do interesse para o doente deverão ser respeitados pelo

menos intervalos de 36h e deverão ser monitorizados os testes de

coagulação, incluindo doseamento do fibrinogénio e

tromboelastograma. Por outro lado também não está recomendada

a administração de um fibrinolítico durante 10 dias após a

realização de um bloqueio do neuroeixo. Novamente a decisão

deverá ser individualizada, ponderados os riscos/benefícios, e se

a decisão for a de usar uma ALR deverá haver monitorização

neurológica específica.

Anestesia loco-regional em doentes em tratamento com

inibidores directos da trombina (IDT)

Tal como com os fibrinolíticos a experiência é escassa para o

estabelecimento de recomendações com um nível de evidência

suficiente. No entanto as recomendações actuais estabeleceram

um intervalo de 10h (Milegatran/Ximalagatran) ou de 4h

(Hirudinas) para a realização de ALR após uso dos referidos

fármacos, sendo que poderão ser reintroduzidos 4h depois da

técnica.

Anestesia loco-regional em doentes em tratamento com

inibidores factor Xa

O fondaparinux tem uma semi-vida de 17-21h e um perfil dose-

resposta previsível, pelo que, não necessita de monitorização.

Dado a experiência ainda ser muito escassa com este fármaco, as

recomendações são baseadas no seu perfil fármaco dinâmico e

cinético. Deverá ser respeitado um intervalo de 6-12h entre a

administração do fármaco e a realização do bloqueio do neuroeixo.

Para a remoção do cateter

deverão ter passado 36h após

a última dose para que este

seja removido em segurança.

Não tem antídoto, mas o

concentrado de factor VII

recombinado pode ser usado,

em caso de necessidade para

controlar a hemorragia.

Uma vez que o danaparoide

quando usado para trombo-

profilaxia é administrado 2

horas antes da cirurgia, sendo

o pico plasmático atingido na

altura da punção, está contra-

indicado o uso deste fármaco

na ALR (ver Quadro 2:

Comparação das recomen-

dações dos diferentes

fármacos).
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Quadro 2: Comparação das recomendações dos diferentes fármacos

Suspensão* Remoção catéter** Monitorização

HBPM doses profiláticas 12h 12h

HBPM doses terapêuticas 24h 12h

Clopidogrel 7 dias

Ticlopidina 10 dias

Abciximab 24h

Tirofiban/Eptifibatide 8h

AINEs em doses baixas sem restrições sem restrições

Varfarina/Acenocumarol 5 dias INR ≤ 1,5

HNF E.V. 4h 4h aPTT < 40

* Intervalo de segurança entre última dose do fármaco e realização da ténica

** Intervalo de segurança entre última dose do fármaco e remoção do catéter



O SERVIÇO de Anestesiologia do Hospital de Santarém

promoveu cursos de manuseamento da via aérea para médicos e

enfermeiros, iniciativa que teve lugar numa unidade hoteleira da

cidade entre o dia 31 de Maio e 2 de Junho. Orientados por um

dos principais grupos que a nível mundial se dedicam ao ensino

e investigação no manuseamento da via aérea, foram muito

apreciados pelos alunos, que aderiram em bom número.

Directores do CARVA:

· Dr. Valentin Madrid: Membro da Direcção da Society for Airway

Management (SAM). Director do CEDIVA1. Denia, Espanha.

Membro da European Society for Airway Management (EAMS).

· Dr. Pedro Charco: Membro da SAM e da EAMS. Director do

CEDIVA2, Palma de Maiorca, Espanha.

 Outros professores convidados:

· Dr. Roque Company: Director do Serviço de Anestesiologia do

Hospital General Universitario de Alicante. Presidente da

Sociedade Valenciana de Anestesiologia, Espanha. Membro da

SAM, da EAMS e da American Society for Anestesiology (ASA).

Professor nos cursos FEEA (Fundação Europeia do Ensino em

Anestesiologia) e CARVA (Cursos de Anestesiologia, Reanimação

e Via Aérea).

· Dr.ª Maria José Parra: Membro da SAM. Anestesiologista no

Hospital Clínico Universitário de Valência, Espanha.

· Dr. Vicente Martinez Pons: Membro da SAM e EAMS. Hospital

F. Borja, Gandia, Espanha.

· Dr. Luis Gaitini: Departamento de Anestesiologia, Hospital Bnai

Zion, Haifa, Israel. Faculdade de Medicina de Haifa. Technion,

Institut of Technology of Israel. Criador do tubo laríngeo.

· Dr. Jorge Barrios Alarcon: Director do CEDIVA3, S. Paulo, Brasil.

Professor aposentado de anestesiologia. Chefe do Serviço de

Anestesiologia do Hospital da Associação Assistência à Criança

Deficiente, S. Paulo. Primeiro autor do livro “ Manual Clínico da

Via Aérea Respiratória” (no ano passado esteve o segundo autor,

Dr. Alonso Mesa, de Tampa, Florida).

Manuseamento da via aérea

anestesiologia Formação

Das conclusões devem ressaltar os seguintes pontos:

- A pré-oxigenação deve ser de regra. Sempre que há suspeita de

dificuldade no manejo da via aérea, é obrigatória. Permite ter o

doente bem oxigenado durante 10 minutos, enquanto se procedem

às tentativas de controlar a via aérea.

- Os doentes que dessaturam rapidamente apesar da pré-

oxigenação (obesos, grávidas, crianças, idosos, insuficientes

respiratórios) necessitam de técnicas apropriadas.

- Os doentes não morrem por não serem intubados. Morrem por

não serem ventilados e oxigenados. Sempre que não há alguém

com experiência para intubar, ou quando a intubação é difícil,

devem-se usar os dispositivos supraglóticos, que são fáceis de

colocar mesmo com pouco treino (máscara laríngea, sobretudo a

“Proseal”, tubo laríngeo, combitubo). Estes dispositivos permitem

controlar a via aérea, ventilar o doente, isolar a via digestiva e

manter o doente até chegar alguém que saiba resolver a situação

de maneira mais definitiva.

- No manuseamento da via aérea, não há lugar para improvisações:

- A sequência dos actos deve seguir orientações já

estabelecidas pela experiência e condensadas no

Algoritmo da Via Aérea da Sociedade Americana de

Anestesiologistas (ASA).

- O material deve estar organizado, de acordo com os

passos definidos no algoritmo.

- O pessoal deve ter o treino adequado às várias

situações.

- Em situação de dificuldade, chame por ajuda.

- A insistência repetida na tentativa de intubação traqueal pode

levar ao traumatismo e edema da via aérea e originar uma situação

em que já não se consegue nem intubar, nem ventilar o doente.

Nos EUA verificou-se que, nas situações em que houve lesão

A aposta na componente prática constituiu

uma das mais valias destes cursos.

grave por motivo de dificuldades no manuseamento da via aérea,

na maioria dos casos os cuidados eram inadequados. Em Portugal

não existem números, mas os especialistas acreditam que a

situação não deve ser melhor. Por isso, o Serviço de Anestesiologia

do HDS decidiu avançar com a organização destes cursos, que

são pioneiros em Portugal pela qualificação dos professores e

pela profundidade das aulas teóricas e práticas, tendo constituído

também uma Associação sem fins lucrativos, para melhor

promover a criação de competências na área do manuseamento

da via aérea.

Professores do Curso


