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A forma como as pessoas se inserem
nas suas profissões é algo intrínseco e
idiossincrático.
Por mim, economista de formação e
administrador hospitalar de
especialização, sempre me considerei
um profissional de saúde na área da
gestão e não um profissional de gestão
na área da saúde. Também nunca
coloquei epítetos mais ou menos
corporativos à gestão privada ou à
gestão pública, nem nunca vi os sectores
público e privado como entidades que
se confrontam e degladiam num desafio
maniqueísta.
Não escondo que, desde sempre cultivei
e defendi o Serviço Público, a sua
missão e os seus valores e pugnei para
que fossem a referência do bem-fazer,
da qualidade, da humanização, da
prevenção da doença e da satisfação
das necessidades em saúde das pessoas
doentes.
Vem esta questão a propósito das
“acções de promoção social” de enviar
doentes ao estrangeiro e das
contratações no estrangeiro de
profissionais, em ambos os casos para
resolver problemas graves de saúde das
pessoas, no caso presente por patologia
oftalmológica.
Excluo naturalmente as primeiras, por
mera razão da ética devoradas pelo
“folclore” de interesses que pouco
parecem ter a ver com saúde.
Compreendo as segundas por uma
razão quantitativa e por uma
avassaladora procura de uma patologia
tão incapacitante e geradora de mal-
estar e infelicidade das pessoas.
Por ambas e pelo dever do serviço
público, como profissional de saúde na
área da gestão, não posso esconder o
desalento por, responsavelmente,
reconhecer que muito mais deveremos
fazer nesta matéria nos Hospitais
Portugueses.

José Rianço Josué
Presidente do CA
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Hospital de Santarém é exemplo
na Cirurgia de Ambulatório

Fernando Araújo, presidente da
Comissão Nacional para o
Desenvolvimento da Cirurgia de
Ambulatório (CNADCA), visitou o
Hospital de Santarém no dia 21 de
Março, onde reuniu com uma equipa
de médicos para ficar a conhecer
melhor a realidade da C.A. do HDS.
Esta visita surgiu na sequência de
um périplo pelos hospitais do país

que a CNADCA está a efectuar. O Dr.
Fernando Araújo considerou o
Hospital de Santarém um “modelo
para o país” neste tipo de cirurgia.
Salientou, inclusive, “sair daqui com
uma opinião bastante favorável.
Encontrei uma unidade madura, com
profissionais dedicados e motivados.
É uma unidade modelo para o país”.

V Congresso Nacional de Cirurgia de Ambulatório

À semelhança do que aconteceu em
Maio de há 2 anos em que o Hospital
Distrital de Santarém, EPE (H.D.S.)
teve o privilégio de organizar o
Congresso Nacional de Cirurgia de
Ambulatório, também este ano, nos
próximos dias 19, 20 e 21 de Maio
realizar-se-á o V Congresso Nacional
de Cirurgia de Ambulatório, no Porto,
evento bienal promovido pela
Associação Portuguesa de Cirurgia de
Ambulatório (A.P.C.A.). Desta vez
será a Unidade de Cirurgia de
Ambulatório (U.C.A.) do Hospital de
Santo António a organizar este
congresso, que conta habitualmente
com cerca de 500 participantes.
O H.D.S., sendo um Hospital onde a
Cirurgia de Ambulatório (C.A.) se
encontra bastante desenvolvida e
destacada no panorama Nacional,
estará bem representada neste
evento. Desde logo na sua Comissão
Científica pelos Dr. Alberto Roxo
(Director da U.C.A.) e pelo. Dr.
Ribeiro de Carvalho (Director
Clínico). O Dr. Alberto Roxo vai
moderar uma mesa redonda sobre
“Novos Projectos – Unidades de
Cirurgia de Ambulatório em Portugal”
e os Dr. Ribeiro de Carvalho e Dr.
Carlos Henriques (Adjunto para a
Gestão) foram convidados a
apresentar comunicações sobre a
“Formação em C.A.” e “Como avaliar
a qualidade sobre programas de
C.A.”, respectivamente.
Dos vários cursos que decorrerão
paralelamente ao Congresso, no
“Curso sobre Hemorroidectomias”
também foi pedida a colaboração e
experiência do nosso Hospital. A
Equipa do Dr. Joaquim Costa será
responsável pela apresentação da
experiência de Santarém nesta área,

em que o H.D.S. é seguramente um
dos hospitais com mais experiência,
nomeadamente com uma técnica
particular: a Técnica de Longo.
Em relação à Reunião de
Enfermagem em C.A. que faz parte
do Programa deste Congresso, e que
decorrerá simultaneamente no dia
20, a Enf.ª Filomena Costa participará
na Mesa, sobre “Consulta de
Enfermagem Pré-Operatória” onde
apresentará uma comunicação.
A C.A. que no nosso Hospital
representa actualmente cerca de
43% toda a produção cirúrgica
programada, tem tido em Portugal,
à semelhança de outros Países que
passaram pelo mesmo processo
evolutivo, um crescimento bastante
acentuado. Países como os E.U.A.
(75%), Canadá (65%), Noruega
(61%), Reino Unido (60%), Suécia
(70%), Áustria (47%) ou Bélgica
(43%), para citar alguns, realizam
desde há mais de uma década, mais

de 50% da sua actividade cirúrgica
neste regime. Espera-se poder vir a
realizar a curto prazo em Portugal,
cerca de 30% da sua actividade
cirúrgica programada em cirurgia de
ambulatório (em 2005 atingiu os
22%).
Esta forma de tratamento dos doentes
cirúrgicos para cumprir os seus
objectivos, deverá estar associada a
uma estrutura fortemente
organizada. Tem reconhecidamente
inúmeras vantagens quer clínicas,
quer sociais e económicas. A C.A. que
mercê dessa organização permite
incorporar cada vez mais, mais
patologias com o recurso a técnicas
cirúrgicas de características
sofisticadas, permite operar mais
doentes sem recurso ao
internamento e a custos controlados
e mais baixos.
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Os hospitais são locais
intrinsecamente perigosos. Eliminar
completamente esses perigos é não
só pouco realista como também seria
demasiado dispendioso. As
actividades a desenvolver devem,
antes de mais estabelecer, um
equilíbrio entre os riscos em presença
e o custo da implementação das
respectivas medidas preventivas.

Quem somos?
A actual área de Segurança, Higiene
e Saúde no Trabalho (SHST) está na
continuidade do Serviço de Saúde
Ocupacional instituído como
estrutura funcional do Hospital de
Santarém a 25 de Março de 1999.
Face à reestruturação do HDS em
função da nova política de gestão
hospitalar, o Serviço de Saúde
Ocupacional foi substituído pela área
de SHST, em Junho de 2004, estando
funcionalmente dependente da
Gestão de Recursos Humanos, por
sua vez integrada na área de gestão
“Apoio e Logística”. A equipa é
actualmente constituída por: Médico
do trabalho – Dr.ª Lurdes Teixeira;
Enfermeira do trabalho – Enf.ª
Alexandra Matias; Téc. Superior de
SHT – Dr. Bruno Romão; Assistente
Administrativa – Dr.ª Susana Santos.

A nossa Missão!
Temos em vista a prevenção dos
acidentes e das doenças profissionais
e a promoção da saúde de todos
aqueles que trabalham no HDS, EPE.
Facilitamos a tomada de decisão
estratégica do Conselho de
Administração, no âmbito da gestão
de SHST. Funcionando como órgão
de consultoria através da
disponibil ização a todos os
interessados de informações
técnicas, científicas e económicas
úteis no domínio da segurança e da
saúde no trabalho . Compete assim,
ao Conselho de Administração, a
aprovação fundamentada das
medidas que melhor se adeqúem às
suas orientações estratégicas
anualmente.

Onde nos situamos?
As instalações da área encontram-
se no Piso 1. O horário de
atendimento é alargado, funcionando

O investimento aplicado na prevenção de riscos nos ambientes
de trabalho cria valor sustentado para as organizações...

das 8.30h às 19.00h. Os exames de
saúde ocorrem habitualmente das
8.30h às 13.00h e as restantes
actividades no âmbito da Gestão da
Prevenção e Promoção da Saúde nas
horas remanescentes.

O que fazemos?
Actualmente a área de SHST
desenvolve um conjunto de
actividades em que conta com a
colaboração dos Elos para a SHST
(representantes das chefias para a
área de SHST), nomeadamente:

1.Implementação do
Regulamento Interno de SHST;

2.Implementação dos
procedimentos (constantes na
Intranet);

3.Promoção do site da Intranet da
área de SHST;

4.Elaboração do manual de SHST;
5.Monitorização mensal das

condições de SHST através da
implementação de um programa de
visitas aos Serviços;

6.Gestão do Risco Químico:
recolha e divulgação das fichas de
dados de segurança das substâncias
perigosas em circulação;
implementação de boas práticas na
selecção, aquisição, manipulação,
armazenamento e eliminação dessas
substâncias nos Serviços;

7.Gestão do Risco Biológico:
trabalho em parceria com a CCIH;

8.Gestão do Risco Psicossocial:
desenvolvimento de projectos de
investigação-acção em parceria com
o NEFES no âmbito da formação em
Técnicas de Gestão do Stress e de
Relaxamento, Treino em
Assertividade, Workshops de Estilos
de Vida Saudáveis;

9.Vigilância da saúde dos
trabalhadores através da realização
de exames de Admissão, Periódicos
e Ocasionais;

10.Implementação do PACT –
Programa de Aconselhamento para
a Cessação Tabágica – junto dos
colaboradores com hábitos
tabágicos;

Que futuro?
Para além dos projectos em curso a
área de SHST tem vindo a tecer
desde 2005 algumas recomendações
para o desenvolvimento eficaz e

eficiente do sistema de Gestão da
Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho, nomeadamente:

1.Discutir anualmente o Plano de
actividades de SHST;

2.Formular a polít ica e os
objectivos anuais em matéria de
SHST;

3. Proceder à avaliação da
qualidade do ar interior;

4. Proceder à avaliação das
condições de iluminação;
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Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
5. Proceder à avaliação do

conforto térmico nos vários locais de
trabalho;

6. Proceder ao estudo da
exposição ao ruído dos
trabalhadores;

7. Assegurar a intervenção da
área de SHST na fase de concepção
e projecto nas obras desenvolvidas
pela GIE;

8. Assegurar a intervenção da
área de SHST nas comissões de
escolha de materiais e equipamentos
e nos processos de aquisição pelo
serviço de aprovisionamento;

9. Analisar as actuais e definir
outras estratégias de incentivo à
participação dos colaboradores nos
Exames de Saúde no Trabalho em
virtude das elevadas taxas de
absentismo;

10.Definir as estratégias de
incentivo à implementação do
Regulamento Interno de SHST;

11.Definir as estratégias
necessárias para facilitar o trabalho
dos elos para a SHST de cada serviço,
reforçando o seu papel de
dinamizadores das actividades de
SHST;

12.Estabelecer como obrigatória
a frequência com aproveitamento das
seguintes acções de formação no
âmbito da SHST, desenvolvidas pela
própria área: Curso de introdução à

SHST para novos colaboradores (4
horas); Curso de Prevenção e
Combate a Incêndios no HDS (8
horas); Ergonomia para
Administrativos (Segurança e Saúde
no Trabalho com Ecrãs de
Visualização de Dados) (8 horas);
Curso de Prevenção de Acidentes por
Exposição ao Sangue e outros Fluidos
Corporais (8 horas); Curso de
Movimentação de Doentes e outras
cargas (8 horas).

13.Desenvolver o processo de
Eleição dos representantes de SHST;

14.Constituir a comissão de SHST
(que não substitui, mas
complementa, as actividades dos
Elos para a SHST);

15.Incentivar as chefias para o
processo de investigação dos
acidentes de trabalho e emissão de
propostas de melhoria para evitar

situações semelhantes com a mesma
etiologia;

16.Implementar os seguintes
planos de prevenção:
· Plano de organização e limpeza

(POL) de cada serviço, com a
colaboração dos elos para a SHST –
já é possível, nos Serviços em que
foi nomeado o elo para a SHST,
estabelecer o ranking mensal dos
mais organizados e limpos;
· Plano de Emergência Interno

(PEI);
17.Conceber os seguintes planos

de prevenção:
·Plano de Sinalização de Segurança

(PSS);
·Plano de Segurança Contra

Incêndios (PSC);
·Plano de Manutenção Preventiva e

Correctiva de cada Serviço.
18.No que respeita à intervenção

dos Adjuntos para a Gestão,
reforçamos o seu papel activo na
dinamização das actividades de
SHST nos Serviços pelos quais são
responsáveis, nomeadamente ao
nível da gestão da prevenção,
sobretudo na demonstração dos
custos associados à não segurança
e dos ganhos económico/financeiros
relacionados com intervenção pró-
activa;

19.No que respeita à Poluição
Tabágica Ambiental (PTA)
recomenda-se a proibição de fumar
em todo o Hospital, inclusive no
espaço actualmente disponível para
o efeito, conforme disposto na
legislação em vigor.

A Segurança e a Saúde no trabalho
é responsabilidade de todos!

1. Conhece o Regulamento Interno de SHST do HDS, EPE?
2. Como procede à comunicação de riscos e perigos no seu local
       de trabalho?
3. Que tipos de Exames de Saúde no Trabalho a área de SHST

oferece aos seus trabalhadores?
4. Conhece o elo para a SHST do seu serviço?
5. Quais os deveres no âmbito da SHST de qualquer colaborador

do HDS, EPE?
6. Sabe o que fazer em caso de Acidente de Trabalho/Incidente

por Exposição ao Sangue?
7. Se um colaborador com CIT sofrer um Acidente de Trabalho/

Incidente por Exposição ao Sangue que informação deve
fornecer ao Administrativo do Serviço de Urgência onde
recorre?

8. Onde se encontrem disponíveis para consulta as Ficha de Dados
de Segurança dos produtos químicos em circulação no HDS?

9. Onde pode encontrar informação relevante e actualizada da
área de SHST?

10.  Qual o número de emergência do HDS, EPE?

 A SEGURANÇA PLANEIA-SE, CONTAMOS CONSIGO!

Participe na
construção de um

ambiente de
 trabalho mais

seguro e saudável!
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Dia do Doente com AVC

No passado dia 7 de Abril, no âmbito
das comemorações do Dia Mundial
da Saúde, decorreu no átrio principal
do Hospital, uma iniciativa do Serviço
de Alimentação e Dietética,
promovida pela Drª Maria Duarte,
dietista do H.D.S. e com a
colaboração da estagiária da
licenciatura em Dietética, Maria
Frazão, destinada à sensibilização da
população para a importância da
alimentação e o seu impacto na
saúde.
Esta iniciativa, intitulada “Uma janela
aberta para a sua saúde”, contou
com o apoio dos alunos de
enfermagem Diogo Trindade e Joana
Salvado. O evento destinou-se aos
utentes adultos e funcionários do
hospital, tendo contado com cerca
de 100 participantes e a quem foram
distribuídos folhetos com alguns
conselhos para uma alimentação
mais saudável.

Celebrou-se a 31 de Março, o Dia do
Doente com AVC e mais uma
vez, o Núcleo de Doenças
Cerebrovasculares do Hospital de
Santarém, organizou uma acção de
divulgação e rastreio para assinalar

o dia, pois sendo Portugal o
país da Europa Ocidental com
a mais alta taxa de
mortalidade por acidente
vascular cerebral (AVC),
nunca são demais estas
iniciativas junto da
população.
Decorreu ao longo do dia, em
simultâneo no Hospital e no
Centro Comercial da cidade,
onde estiveram várias
equipas de profissionais de saúde a
realizar gratuitamente a todas as
pessoas interessadas, os testes dos
níveis de glicémia, diabetes e da
tensão arterial e, ao mesmo tempo,

REUNIÃO DO NÚCLEO DE
DOENÇAS CEREBROVASCULARES

Realizou-se no passado dia 4 de Abril, a reunião anual do Núcleo de
Doenças Cerebrovasculares do Hospital de Santarém. Tal como em anos
anteriores, esta reunião contou a assistência interessada de apreciável
número de médicos e enfermeiros.
Foram abordados temas de interesse e actualidade nesta área,
nomeadamente epidemiologia, diagnóstico e tratamento dos acidentes
isquémicos transitórios, vias verde e trombólise no acidente vascular
cerebral.

Dia Mundial da Saúde

alertá-las para os valores a partir dos
quais a saúde se encontra mais
ameaçada. Também foram
distribuídos folhetos com informação
e conselhos relativos à doença.
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História Vivida, é História Aprendida!
No âmbito das actividades realizadas
pelo Hospital de Dia do Serviço de
Pedopsiquiatria do Hospital de
Santarém, em parceria com a
Câmara Municipal de Santarém, teve
lugar nos dias 8, 9 e 10 de Abril de
2008, no Átrio Principal deste
Hospital, uma rica e colorida
exposição de trabalhos realizados
pelas crianças e jovens que
frequentam esta valência.
As actividades retratadas fazem
parte do projecto “Olhar a História”,
cujo objectivo é a promoção do
conhecimento do património da
nossa cidade. Espera-se desta forma
dotar as crianças e jovens de
competências relacionais que visam
a sua integração e contextualização
social.
Foram 3 as Igrejas visitadas por estas
crianças durante as visitas realizadas.
Na visita à Igreja São João de
Alporão, fizeram parte do circuito
diferentes actividades, nomeada-
mente divididas por quatro áreas de
trabalho: Arqueologia, Conservação
e Restauro, Reserva Municipal e
Museu. As crianças foram convidadas

a participar e a descobrir o percurso
de um achado arqueológico desde a
sua escavação até ao seu
acondicionamento na Reserva
Municipal.
Na Igreja da Graça, as crianças
recordaram e recriaram a viagem de
Pedro Álvares Cabral, a partir de um
Jogo da Glória. Quem soube fugir a
piratas, evitar os tufões e manobrar
correctamente a sua nau, foi o
primeiro a chegar ao Brasil e o
vencedor do jogo!
Na Igreja de Marvila, para algumas
crianças a Igreja “Maravilha”, na
Oficina Pedagógica da “Pintura de

Azulejo” foram recreados azulejos
semelhantes aos originais, a partir
dos quais cada um concebeu a sua
própria obra de arte. Como se pode
verificar pela qualidade dos trabalhos,
foi notório o investimento das
crianças, dado que lhes foi dito que
“caso algum azulejo caísse na igreja,
seria substituído por um dos deles”.
A sensação de pertencer a um grupo,
a uma cidade, a uma história faz com
que estas crianças partilhem um
objectivo comum e cresçam sabendo
que não são diferentes permitindo,
assim, o descobrir das suas grandes
capacidades.
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Concurso de Fotografia

1º Lugar - Enfª Saudade Ivo - “As duas faces da Lezíria”

Exposição de

Trabalhos do
Hospital de Dia

Psiquiatria
Realizou-se nos dia 13, 14, 17 e 18
de Março, no átrio principal do
Hospital, mais uma exposição para
venda de trabalhos efectuados pelos
doentes do Hospital de Dia de
Psiquiatria e “A Farpa”, Associação
de Familiares e Amigos do Doente
Psicótico.
Nesta exposição, intitulada “Os
trabalhos dos nossos doentes”,
estavam patentes diversos trabalhos
manuais, de pintura, costura, assim
como os doces, que tiveram grande
receptividade por parte de quem
passava.

3º Lugar - Enfº António Simeão
“Papel florido em Agosto”

2º Lugar - Dr. Carlos Henriques
“Rua com Idosa”

Novos
Especialistas

Na época de Janeiro/
Fevereiro do corrente ano,
concluíram o internato
médico complementar:

·    Dr.ª Élia Sofia
Diamantino Fernandes
(Ginecologia/
Obstetrícia),

·    Dra.ª Liza Minela
Gomes Marques
Aguiar (Pediatria),

· Dr.ª Maria Luísa
Mesquita
Wandschneider
(Medicina Interna),

· Dr.ª Maria Margarida
Jesus Barbosa
Candeais Rodrigues
Marujo (Pediatria),

· Dr. Paulo Fernando
Lopes Alves (Cirurgia
Geral),

· Dr. Uxio Garcia Aldão
(Anestesiologia).

Vencedores do Sorteio “SHST
Trivial”
Prémio:”2 meses de Aulas de
Yoga”
Ana Pedro (Nº Mec. 28510)
Helena Marques (Nº Mec. 28397)
Julieta Silva (Nº Mec. 21119)
Susana Ferreira (Nº Mec. 21934)

Prémio: “Vales de inscrição
no PACT”
Ana Louro (N.º Mec. 20024)
Ângela Cartaxeiro (N.º Mec.
22032)
Fátima Diogo (N.º Mec. 21089)
Carmelina Ramos (N.º Mec.
21218)
João Barata (N.º Mec. 21291)
Nélia Frazão (N.º Mec. 22346)

Os vencedores dos concursos de poesia e de fotografia podem ser consultados na intranet:
· Poesia: http://intranet.hds.min-saude.pt/sites/cim/concursos/default.aspx
      (Comunicação > Concurso de Poesia)
· Fotografia: http://intranet.hds.min-saude.pt/sites/cim/conc_foto/default.aspx

(Comunicação > Concurso de Fotografia)
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 Cancro do Pulmão no Serviço de
Pneumologia do Hospital de Santarém

Resultados de 4 anos (2003-2006)

Ana Ferreira Alves1, Marco Costa e Silva2

Serviço de Pneumologia- Hospital de Santarém, EPE
Director de Serviço: João Roque Dias

1 Interna do Internato Complementar de Pneumologia
2 Chefe de Serviço de Pneumologia

Resumo:
O cancro do pulmão tem vindo a tornar-se uma
verdadeira epidemia visto representar actualmente uma
das principais causas de morte por malignidade em
ambos os sexos.
O principal objectivo deste trabalho foi conhecer o
panorama oncológico do Serviço de Pneumologia do
Hospital de Santarém (HDS) através da análise dos casos
de cancro do pulmão diagnosticados no Serviço de
Pneumologia num período de 4 anos (2003-2006).
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Introdução:
O cancro do pulmão representa uma das neoplasias mais
frequentes a nível mundial sendo responsável pela maior
taxa de mortalidade por malignidade em ambos os sexos.
Apesar dos avanços registados no diagnóstico,
estadiamento e tratamento do cancro do pulmão, a
sobrevida global não aumentou significativamente
durante as últimas duas décadas,  permanecendo inferior
a 15% aos 5 anos.
Nos Estados Unidos, o Cancer Statistics 20071 revela-
nos que o cancro do pulmão ocupa a segunda posição
na lista de novos casos de cancro, tanto no sexo
masculino como no sexo feminino, a seguir ao cancro
da próstata e cancro da mama, respectivamente. Por
sua vez, quando se analisa o número de mortes estimadas
por cancro, verifica-se que o cancro do pulmão
representa a principal causa de morte em ambos os
sexos (Figura 1).
Importa ainda realçar que o número total de mortes
atribuídas aos dois outros tipos de cancro mais comuns

 

Figura 1 - Lista dos dez principais tipos de cancro - novos casos estimados e mortes

estimadas por cancro - EU, 2007 (Cancer Statistics. CA Cancer J Clin 2007. 57:43-66)



(próstata e colo-rectal no homem e mama e colorectal
na mulher) não ultrapassa o número de mortes
atribuídas ao cancro do pulmão.
Em Portugal estima-se uma incidência de 34/100000 com
28/100000 novos casos para o homem e 6/100000 para
a mulher2.
É sabido que o tabagismo é o factor etiológico major do
cancro do pulmão, sendo responsável por 85-90% dos
casos, mas que uma pequena percentagem dos
fumadores desenvolve cancro do pulmão, sugerindo que
a sua causa será multifactorial3. O fumo do tabaco
apresenta na sua composição mais de 4000 substâncias
químicas, das quais cerca de 100 são comprovados
mutagéneos e carcinogéneos - como as nitrosaminas
ou os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP)3.
Para além do tabagismo, reconhecem-se como factores
de risco para esta neoplasia o tabagismo passivo, a
exposição ocupacional a agentes carcinogéneos, como
os asbestos e o radão, a predisposição genética, factores
ligados ao sexo, factores dietéticos (alimentação pobre
em frutos e vegetais e rica em gorduras), estados de
imunodepressão e antecedentes de cancro relacionado
com o tabaco3.
O cancro do pulmão em não fumadores é mais frequente
nas mulheres, mas o conhecimento da etiopatogenia,
alterações moleculares e prognóstico é limitado4.
Os fumadores apresentam um risco 22 vezes superior
de morrerem por cancro do pulmão do que os não
fumadores e, embora se possa relacionar com os
diferentes grupos histológicos, esta associação com o
tabagismo é mais forte com os carcinomas pulmonares
de pequenas células (CPPC), carcinomas epidermóides
e os carcinomas de grandes células3.
Os quatro grupos histológicos de cancro de pulmão,
carcinoma epidermóide, CPPC, adenocarcinoma e
carcinoma de grandes células, representam 95% dos
casos diagnosticados, variando a sua incidência relativa
ao longo das décadas. Na altura do pico epidemiológico
do tabagismo, o grupo histológico de cancro do pulmão
mais frequente era o carcinoma epidermóide,
encontrando-se o CPPC também como um dos mais
diagnosticados, mas a partir da década de 80 do século
XX, o adenocarcinoma começou a aumentar de
incidência, ultrapassando o carcinoma epidermóide5.
O carcinoma de pequenas células é considerado um
subtipo histológico com características especiais que
incluem um comportamento clínico agressivo com
proliferação celular rápida, metastização precoce,
associação frequente a síndromas paraneoplásicas,
apresentação, à altura do diagnóstico, como doença
quase sempre irressecável e maior sensibilidade à
quimioterapia e radioterapia.
O objectivo principal deste trabalho foi conhecer o
panorama oncológico do Serviço de Pneumologia do HDS
através da análise das características epidemiológicas,
clínicas, terapêuticas e de sobrevida dos casos de CP
diagnosticados no nosso Serviço num período de 4 anos.

Material e Métodos:
Efectuou-se um estudo retrospectivo baseado
numa revisão sistemática dos casos de cancro
do pulmão registados em base de dados do
Serviço de Pneumologia do HDS. Foram
incluídos os casos de cancro do pulmão
diagnosticados no Serviço de Pneumologia,
durante um período de 4 anos (2003-2006).
Foram avaliados os seguintes parâmetros: idade,
sexo, hábitos tabágicos, performance status (PS), tipos

Figura 3 - Grupos Histológicos

histológicos, estadiamentos, terapêutica e sobrevida ao
1 ano.
Para a avaliação do estado geral (PS), foi utilizada a
escala do Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)6.
A análise do estadiamento baseou-se na última revisão
do sistema TNM de 19977. A descrição do subtipo
histológico foi feita de acordo com os critérios da OMS
para a classificação histológica do cancro do pulmão8.

Resultados:
Foram analisados 192 casos, com uma média etária
global de 67,2 anos e um desvio-padrão de ± 10,8, sendo
83% (n=160) do sexo masculino e 17% (n=32) do sexo
feminino.
À data do diagnóstico, 3,1% (n=6) dos doentes
apresentavam idade inferior a 45 anos e 48,4% (n=93)
apresentavam idade superior a 70 anos (Figura 2).

Figura 2 - Distribuição por faixas etárias

Quanto aos hábitos tabágicos, 72,4 % eram fumadores
ou ex-fumadores e 27,6% não fumadores (Quadro I).

    Sexo     Fumador   Ex-Fumador   Não Fumador

   Masculino       79               55 26
    (n=160)     (49,4%)       (34,4%)           (16,2%)

   Feminino      3         2 27
   (n=32)         (9,4%)        (6,3%)            (84,3%)

      Total           82             57                    53
  (n=192)    (42,7%)      (29,7%)        (27,6%)

Quadro I - Caracterização dos hábitos tabágicos

Nesta série, verificou-se ainda que 16,2% dos homens
era não fumador em oposição a 84,3% das mulheres
não fumadora.
Do ponto de vista histológico, obtivemos 171 casos
(89,1%) de carcinoma pulmonar de não pequenas
células (CPNPC) e 21 casos (10,9%) de CPPC.(Figura 3)
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Verificou-se um predomínio do adenocarcinoma (47,4%;
n=91), seguido do carcinoma  epidermóide (27,1%;
n=52) e do CPPC (10,9%; n=21).
Realçando os tumores epiteliais mais raros, obtivemos
uma fatia de 8,3% de tumores indiferenciados (não
classificados), 2,6% de tumores carcinóides e 2,1% de
carcinomas de grandes células.
Na avaliação efectuada da relação sexo e tipo histológico
(Figura 4), verificou-se que o adenocarcinoma,
comparativamente ao carcinoma epidermóide, teve
muito maior expressão no sexo feminino (25,3% vs
5,8%).

Figura 4 - Relação sexo/tipo histológico

No que respeita à avaliação do estado geral
(performance status- PS), a escala utilizada foi a de
ECOG (Quadro II).

     ECOG    Definição
        0     Assintomático
        1     Sintomático em ambulatório
        2     Sintomático e acamado <50% do tempo
        3     Sintomático e acamado >50% do tempo
        4     Sintomático e sempre acamado

Quadro II - Performance Status/ECOG

Esta análise é de extrema importância pois permite
avaliar a capacidade do indivíduo em suportar a
terapêutica. Consensualmente, é recomendado que
apenas os doentes com ECOG  2 possam ser submetidos
a terapêuticas agressivas. O registo dessa informação
foi encontrado em 144 doentes, verificando-se que
apenas 8,3% dos doentes se encontrava assintomático
à data do diagnóstico. A maioria dos doentes (83,3%)
apresentavam-se com PS grau  2; com ECOG 3 e 4 foram
classificados 16,6% dos doentes.
A base do estadiamento do CPNPC é o sistema TNM (T-
tumor primário, N- gânglios, M- metástases)- Quadros
III e IV.

Tumor Primário (T)
Tx - Tumor comprovado por citologia positiva, porém
não visível nos exames radiográficos ou endoscópicos.
T0 - Sem evidência de tumor primário
Tis - Carcinoma in situ
T1 - Tumor d” 3 cm na sua maior dimensão rodeado
por pulmão ou pleura visceral e sem sinais broncológicos
de invasão proximal a um brônquio lobar.
T2 - Tumor e” 3 cm de maior diâmetro, ou de qualquer
dimensão, que invada a pleura visceral ou associado a
atelectasia ou pneumonia obstrutiva sem atingir o
pulmão inteiro. Broncoscopicamente deve localizar-se
num brônquio lobar ou num dos brônquios principais a
mais de 2 cm da carina.
T3 - Tumor de qualquer dimensão com invasão directa
da parede torácica, diafragma, pleura mediastínica ou
pericárdio; ou tumor localizado no brônquio principal a
menos de 2 cm da carina, sem a envolver ou associado
a atelectasia ou pneumonia obstrutiva de todo o pulmão.
T4 - Tumor de qualquer dimensão com invasão do
mediastino (coração, grandes vasos, traqueia, esófago,
corpos vertebrais), carina ou associado a derrame
pleural e/ou pericárdio ou com nódulos neoplásicos
múltiplos do mesmo lobo pulmonar do tumor primitivo.

Envolvimento ganglionar (N)
N0 - Sem metástases nos gânglios linfáticos regionais.
N1 - Com metástases nos gânglios l infáticos
peribrônquicos ou hilares homolaterais ou ambos por
invasão directa.
N2 - Com metástases nos gânglios l infáticos
mediastínicos homolaterais e subcarinais.
N3 - Com metástases nos gânglios hilares ou
mediastínicos contralaterais ou nos nódulos escalenos
ou supraclaviculares homo ou contralaterais.

Metástases à distância (M)
M0 - Sem metástases à distância.
M1 - Com metástases à distância.

Quadro III - Estadiamento TNM do CPNPC

                Estádios
    0           Carcinoma in situ

                    IA          T1N0M0
                    IB          T2N0M0
                    IIA         T1N1M0
                    IIB         T2N1M0

                T3N0M0
                    IIIA        T3N1M0

                T1-3N2M0
                    IIIB        T4N0-2M0

                T1-3N3M0
                T4-N3M0

                    IV          Qualquer T ou N, M1

Quadro IV - Estadiamento TNM do CPNPC

A decisão terapêutica mais importante é a avaliação da
ressecabilidade do tumor, visto o tratamento cirúrgico
ser o único potencialmente curativo. Na prática clínica,
o estadiamento não invasivo do CPNPC, de acordo com
a literatura9,11, baseia-se na utilização da TAC torácica e
do andar superior do abdómen com visualização das
supra-renais (o que informa quanto ao tamanho e
extensão do tumor, envolvimento das estruturas
vasculares, mediastínicas e da parede torácica e
tamanho dos gânglios mediastínicos) e na realização de
broncofibroscopia (permite avaliar o envolvimento

Carcinoma Epidermóide

30

5

14

2
0 1

0

5

10

15

20

25

30

35

Fumadores Não fumadores Ex-fumadores

N
.º

 d
e

 D
o

e
n

te
s

Adenocarcinomas

30

16

22

1

22

0
0

5

10

15

20

25

30

35

Fumadores Não fumadores Ex-fumadores

N
.º

 d
e

 D
o

e
n

te
s

Homens

Mulheres



endobrônquico). De acordo com recomendações mais
recentes9,10, a procura de metastização por métodos de
imagem, à excepção das supra-renais, não deve ser
feita de forma sistemática, sendo orientada pela clínica
de acordo com as queixas do doente, alterações na
observação e/ou analíticas.
A maioria dos doentes analisados (Figura 5)
apresentaram-se em estádios avançados- IIIB/IV
(73,1%), restando 26,9% para estádios eventualmente
cirúrgicos.

Figura 5 - Estadiamento CPNPC

Nos doentes M1 (estádio IV), os locais de metastização
mais frequentes foram, por ordem decrescente: o
pulmão contralateral, outro lobo pulmonar, osso, fígado,
supra-renais, cérebro e gânglios cervicais.
No CPPC o tradicional sistema de classificação TNM não
tem grande utilidade na prática clínica, estando definido
um estadiamento em doença limitada (DL) e doença
extensa (DE). Define-se DL como doença confinada a
um hemitórax incluindo adenomegalias hilares,
mediastínicas e supraclaviculares homolaterais,
traduzindo doença que possa ser englobada num campo
de radioterapia. No nosso grupo de doentes com CPPC
(n=21), 57,1% apresentaram-se com DL.
Quanto à primeira opção terapêutica, foi efectuada
apenas cirurgia em 5,1% dos casos, quimioterapia
isolada em 45,2% dos doentes, terapêutica combinada
em 19,8% dos casos, apenas terapêutica de suporte
em 16,7% e tratamento noutros centros em 11,9% dos
casos.
Quanto à sobrevida ao 1º ano por estádio no CPNPC
(Figura 6): IA- 100,0%; IB- 100,0%; IIB- 80,0%; IIIA-
50,0%; IIIB- 41,4%; IV- 20,6%.

Figura 6 - Sobrevida ao 1º ano por estadio no CPNPC

Discussão:
A idade média de diagnóstico da doença aproxima-se
da determinada noutras séries mais numerosas, quer
nacionais quer internacionais.
A relação homem:mulher obtida neste grupo de doentes
foi de 5:1, sendo esta semelhante à de outros estudos
realizados no nosso país. Nos Estados Unidos, onde a
mortalidade por cancro do pulmão no sexo feminino já
ultrapassou a do cancro da mama, esta relação é de
1,5:1.
O adenocarcinoma constituiu o tipo histológico mais
frequente, tal como verificado actualmente no resto da
Europa e Estados Unidos.
Em concordância com os resultados da nossa análise,
sabe-se hoje que as mulheres desenvolvem mais vezes
adenocarcinomas do que carcinomas epidermóides12. Por
outro lado, está demonstrado que existem 2,5 vezes
mais mulheres não fumadoras com cancro do pulmão
do que homens.
Tal como na maioria dos centros, o diagnóstico foi feito
em fases tardias da doença na maioria dos doentes.
Importa realçar que mais de 90% dos doentes com
cancro do pulmão é sintomático à data da apresentação,
sendo a clínica resultante de efeitos locais, regionais,
metastáticos ou sistémicos do tumor12. Os sintomas
geralmente representam uma manifestação de doença
avançada. Estima-se que quando o cancro do pulmão é
detectado por métodos radiográficos, este já completou
três quartos da sua história natural13.
Um pequeno número de doentes foi submetido a
terapêutica cirúrgica. Deverão ser feitos esforços no
sentido de tornar possível o diagnóstico precoce do
cancro do pulmão permitindo aumentar o número de
doentes a submeter a tratamento cirúrgico, visto este
ser o que proporciona maior sobrevida.
A prevenção do cancro do pulmão é uma medida de
saúde pública prioritária, tendo como objectivo central
a luta contra o tabagismo, o seu factor etiológico major.
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