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Lencastre ao H.D.S.

José Rianço Josué
Presidente do CA

Um Hospital, pode dizer-se, é um
centro de formação e investigação
permanente onde diariamente se
desenvolvem as acções necessárias
para optimizar a garantia que os
cuidados assegurados aos doentes são
os correctos, os mais adequados e
aqueles que potenciam a sua qualidade
de vida e o regresso ao estado de saúde
que caracteriza o bem estar.
É um centro de formação enquanto
resultado de ensino/graduação, confere
competências e prepara e ajuda a
transformar académicos em pro-
fissionais nas mais diversas áreas e
níveis desde o mais básico à pós-
graduação.
Para além dos internatos médicos
institucionais e dos protocolos
curriculares com as escolas e os cursos
de enfermagem, o HDS constitui hoje
um campo de estágio e aprendizagem
ao dispor de Escolas Profissionais
Médias e Superiores dispersas por todo
o país, onde se ministram cursos dos
mais diversos ramos da ciência, desde
as tecnologias de informação, às
tecnologias da saúde, passando entre
outros, pela administração geral,
pública e de recursos humanos, etc.
Mostrar aos jovens (e não só), as
competências e as características do
mundo do trabalho, constitui uma
responsabilidade acrescida por ser
nesta fase da formação do carácter e
da assumpção de princípios e valores
que muitas vezes se joga o futuro
profissional.
Anualmente são dezenas de estagiários
que adquirem as suas competências
profissionais na qualidade dos Serviços
do HDS, onde são apoiados por pessoas
altamente qualificadas de quem
recebem os ensinamentos e a
preparação com que irão construir as
suas carreiras.
É um investimento de retorno garantido,
que mais não seja pela satisfação dos
nossos profissionais.
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Realidade Presente e Perspectivas Futuras da
Cirurgia Colorectal Laparoscópica

no Serviço de Cirurgia Geral

Ao contrário da colecistectomia
laparoscópica, que foi rapidamente
aceite pela comunidade cirúrgica, a
evolução da cirurgia colorectal
laparoscópica tem sido lenta. Estima-
se em cerca de 5 a 10% o número
de ressecções de cólon e recto
efectuadas em muitos países por
esta técnica.

Algumas razões são evocadas para
tão baixo índice: procedimentos que
obrigam a curva de aprendizagem
longa, mais demorados que por
cirurgia convencional, em particular
no início, mais caros, que
inicialmente colocaram algumas
dúvidas em termos de eficácia
oncológica e que dessa forma
causaram alguma resistência por
parte dos próprios cirurgiões.

Ultrapassadas as barreiras iniciais,
estão na base do crescimento da
cirurgia colorectal laparoscópica a
persistência de muitos cirurgiões, os
avanços técnicos dos equipamentos
de imagem e de todo o restante
instrumental utilizado, a eficácia
oncológica, e as vantagens claras da
técnica para o doente e até à sua
adesão e procura dos doentes.

Há um ano e meio, no âmbito dos
objectivos do Serviço de Cirurgia
Geral, o incremento de novas
técnicas e procedimentos,
concretamente à Cirurgia
Laparoscópica Avançada e
Colorectal, foram operados os
primeiros doentes.

Até à presente data ascende a cerca
de quatro dezenas o número de
doentes operados por laparoscopia;
além de doentes com patologia
neoplásica colorectal , foram também
tratados por esta via de abordagem
doentes  com tumores da glândula
supra-renal  e alguns tumores do
estômago.

Sendo ainda números muito baixos,
podemos contudo confirmar os
benefícios obtidos pelos doentes
assim tratados e que se traduzem
por:

- incisões cutâneas
mínimas;

- menor perda de sangue;
- redução da dor;
- melhoria da função pul-

monar no pós-operatório;
- mais rápido resta-

belecimento da função
intestinal;

- mobilização mais precoce
e mais rápida retoma da
actividade;

- redução dos tempos de
internamento.

Não é excessivo realçar o
interesse, o empenho e o
esforço desenvolvido pelos
profissionais envolvidos no
projecto (Cirurgiões, Anes-
tesistas, Enfermeiros) na
melhoria da qualidade do
trabalho prestado, tendo
como objectivos principais a
melhoria da qualidade de
vida e a satisfação dos seus
doentes.

Para optimizar as suas
performances e conse-
quentemente os resultados,
é necessária uma constante
aprendizagem teórica e
prática dos profissionais
envolvidos; além de alguns
cursos teórico e teórico-
práticos em que parti-
ciparam, dois cirurgiões do
Serviço frequentaram
recentemente um curso
prático num dos centros de
cirurgia laparoscópica
colorectal de referência
mundial, em São Paulo no
Brasil.

Em conclusão, podemos afirmar que a cirurgia colorectal laparoscópica é
uma técnica segura e que traz benefícios bem estabelecidos para os doentes
mas que tem na aprendizagem dos profissionais envolvidos (lenta e difícil),
o grande entrave para a sua rápida divulgação. É um procedimento que o
Serviço de Cirurgia Geral pode oferecer para o tratamento de alguns doentes,
nesta fase ainda seleccionados, mas cujos critérios serão alargados em
função da experiência adquirida.

Estimamos em 40, o número de doentes que anualmente poderão ser
operados com esta técnica.

     Figura 1 - Secção do Rectosigmóide

Figura 2 e 3 - Anastomose Colorectal

Luis Ferreira (Cirurgião)
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A Qualidade de Serviço é hoje uma
preocupação presente nas rotinas
implementadas no Serviço de
Alimentação do Hospital de
Santarém, após uma caminhada
levada a cabo pela Equipa de
Profissionais de Saúde – de
Administração – Técnico e Opera-
cional – bem como pela equipa que
supervisiona e trabalha na Empresa
Uniself – que fornece os Serviços na
área alimentar a doentes e
profissionais/utentes do refeitório
deste Hospital.

Podemos dizer que após uma análise
ao funcionamento global do Serviço,
se enveredou por dar início a
algumas obras de beneficiação na
estrutura das áreas de preparação e
confecção de alimentos, tendo-se
reabil itado, pintado e isolado
algumas áreas deterioradas pelo
decurso de 25 anos de fun-
cionamento. Foram retirados alguns
equipamentos obsoletos.

Foi reestruturado o Plano de
Higienização do Serviço. Inten-
sificaram-se Auditorias a todo o
processo de trabalho e ao
cumprimento/verificação do plano
diário e periódico de higienização –
imprescindível numa Unidade
Hospitalar.

No âmbito da reabilitação e melhoria
dos espaços, foi ainda encerrada a
varanda exterior do refeitório de
pessoal tendo sido pintado e
climatizado este espaço. Procedeu-
se ainda à substituição das cadeiras,
melhorando assim as condições de
conforto do mesmo.

Foram também adquiridos novos
equipamentos para outros sectores
distintos do Serviço:

• Preparação e confecção:
adquirimos uma máquina de
lavar louça, 2 fornos de
convecção, um grelhador, uma
máquina de lavar pavimentos,
um esterilizador de facas e foi
ainda melhorado/reabilitado
todo o Sistema de frio, tendo
sido activadas as 5 câmaras

de frio existentes
no Serviço, foram
substituídos os
fogões da cozinha
central;

•  Distribuição:
para este sector
foram adquiridos
carros de dis-
tribuição em fibra,
c o n t e n t o r e s
isotérmicos para
distribuição do
pequeno-almoço e
lanche a doentes,
taças isotérmicas

individuais para sopa e ainda
tabuleiros isotérmicos para o
Serviço de Oncologia e
Unidade de Cuidados Inten-
sivos;

• Foi substituído todo o sistema
de iluminação destas áreas.

Assim, com a beneficiação de
estruturas, aquisição de equi-
pamentos actualizados, com a
reformulação dos processos de
trabalho, a obrigatoriedade dos
registos, as auditorias, o plano de
formação desenvolvido pela Empresa
Uniself, a intensificação do controle
sobre as ementas no domínio da
qualidade e variabilidade, foram
dados passos importantes para a
construção progressiva da melhoria
da Qualidade dos Serviços prestados
na Área da Alimentação deste
Hospital. No entanto, o processo não
está ainda concluído.

Como projectos do Serviço
aguardamos ainda uma parte de
beneficiação dos espaços. Vamos
continuar com a melhoria dos
procedimentos. Vão-se também
impondo necessidades de reformular
alguns equipamentos. Por fim,
entendemos que o projecto de
informatização do Serviço seria
prioritário e de interesse global para
o funcionamento do Hospital, já que
permitiria ganhos no domínio da
Segurança e da racionalização de
Custos, imprescindíveis no contexto
actual do desenvolvimento das
sociedades humanas.

Maria da Conceição Pereira de Carvalho
                Administradora Hospitalar



Sempre consigo a cuidar de si  5

Serviço de Alimentação e Dietética

O que é?
O Serviço de Alimentação e Dietética do Hospital
de Santarém, integra-se na Área de Gestão
Hoteleira. Engloba a vertente de:
 a) Fornecimento de refeições a doentes e
pessoal;
 b) O apoio nutricional a doentes internados e
em Ambulatório/Consulta Externa.

• O sector de produção de refeições
(cozinha) está concessionado a uma
Empresa de restauração colectiva, cuja
laboração obedece a um caderno de
encargos elaborado pelo Hospital. Este sector
inclui a área de produção (cozinhas),
distribuição de refeições ao doente (copas)
e refeições para pessoal (Refeitório de
Pessoal).

• O sector de apoio nutricional  é
composto por um gabinete técnico que
dispõe de um Nutricionista e um Dietista que
além destas funções, fazem também todo
o acompanhamento técnico da laboração do
Serviço e do cumprimento dos requisitos
técnicos do Caderno de Encargos acima
citado.

                                  José de Santo Amaro
                                               Nutricionista

A nossa equipa é constituída por:

  Administração Hospitalar: Dr.ª Maria da Conceição Pereira de Carvalho

  Gabinete Técnico (ext. 1413; telef. 243300857; telem. interno 5124)
  Dr. Santo Amaro – Nutricionista; Dr.ª Maria Duarte – Dietista

  Apoio Administrativo (ext. 1670): Dora Agostinho e Ana Oliveira

  Apoio Operacional (ext. 1495): Sr. João José de Carvalho

  Empresa de Prestação de Serviços: Uniself

O que faz?
“Comer em segurança” é um direito do doente,
bem como dos funcionários e visitantes que se
alimentam no refeitório do Hospital e constitui
uma prioridade para os Técnicos do Serviço de
Alimentação do Hospital de Santarém.
Estando a prestação dos Serviços de
Alimentação ao Hospital adjudicada a uma
Empresa de Restauração colectiva, a
responsabilidade legal é partilhada, ou seja, o
adjudicatário é responsável pela
implementação e manutenção do Sistema
HACCP (Hazard-Analyis and Critical Control
Point/Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controlo – consiste num método preventivo de
segurança alimentar) e pelas obrigações
inerentes aos colaboradores que emprega,
nomeadamente os requisitos de higiene,
segurança e saúde, manutenção de
equipamento em uso, bem como a formação
profissional. Sendo da responsabilidade do
Hospital os requisitos referentes às instalações
e sua manutenção, bem como a gestão de
resíduos, o controle periódico da qualidade da
água e das pragas, assim como o controlo
microbiológico.
                                                 Maria Duarte
                                                      Dietista
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Uma nova técnica - Aplicação de factores de crescimento

A equipa do Dr. Manuel Oliveira foi
pioneira neste Hospital, na aplicação
de uma nova técnica complementar
da cirurgia ou por vezes em vez dela.
Consiste na aplicação de factores de
crescimento de tecidos, trans-
portados nas plaquetas do próprio
doente.
O primeiro caso foi uma aplicação
intra-articular no joelho. O objectivo
foi, neste caso, promover o
crescimento da cartilagem articular
danificada. Juntamente com
fisioterapia adequada, (neste caso,
efectuada pela terapeuta Fátima

Belo), pode evitar uma intervenção
cirúrgica.
A técnica é muito simples: retira-se
60 ml de sangue do doente, que é
centrifugado durante 15 minutos.
Obtêm-se 3 camadas: plasma
sobrenadante, glóbulos vermelhos no
fundo e uma camada intermédia com
glóbulos brancos e plaquetas. Retira-

se a camada que contém
plaquetas e glóbulos
brancos (6 ml) e injecta-
se intra-articular, com
uma anestesia local.
O doente pode ir
imediatamente para
casa.
O facto de ser aplicado
um derivado do próprio
sangue do paciente
elimina o risco de
infecções transmitidas
por essa via.
Resumidamente, pode
dizer-se que os factores
de crescimento dina-
mizam a reparação tecidular após
traumatismo, podem acelerar a
reparação dos tecidos moles, pelo que
terão uma grande aplicação no
futuro. É o que já se verifica nos
desportistas de alta competição, a
quem são aplicados estes factores,
após lesão de ligamentos ou tendões,
nomeadamente após cirurgias. As
recuperações rápidas que se
verificam nestes casos permitem o
retorno rápido à competição.
Outras equipas da Ortopedia já
começaram também a aplicá-los
associados a cirurgias, com vista a
uma recuperação mais rápida e mais
completa dos doentes.

Centro de Formação da Via Aérea

Mas como os factores de crescimento
promovem a reparação de todos os
tecidos moles e a formação de novos
vasos sanguíneos, têm um campo
muito vasto na cirurgia reconstrutiva,
podendo eventualmente evitar
algumas amputações de zonas mal
irrigadas.

Sangue centrifugado

Aplicação de factores de Crescimento

Realizaram-se em 22, 23 e 24 de Junho, os Cursos de
Manuseamento da Via Aérea e Intubação Difícil,
dirigidos a médicos e enfermeiros, o que já acontece
pelo terceiro ano consecutivo em Santarém.

Os cursos têm uma
componente prática,
além da revisão de
conhe c imen t o s ,
t é c n i c a s ,
procedimentos e
protocolos. A eles
assistiram cerca de
140 pessoas, entre
médicos e enfer-
meiros. Dada a ele-
vada qualidade atin-

gida, foi proposto pela organização que o núcleo de
Santarém se constitua como centro permanente de
investigação e formação na via aérea, integrado na
rede   internacional destes centros (www.cediva.net).

Assim, o Serviço de Anestesiologia passaria a dispor de 2
centros de estágio além da formação básica dos internos
para que está credenciado: a anestesia para Cirurgia de
Ambulatório e o Manuseamento da Via Aérea Difícil.
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Visita de alunos de Biologia da Escola
Dona Filipa de Lencastre ao Hospital de

Santarém

Também no ambito das comemorações do Dia Mundial
da Criança, se realizou no dia 29 de Maio, na Sala
Polivalente uma manhã de convívio, organizada pela
Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico
(A Farpa), em parceria com o Núcleo de Estudos e

O Serviço de Alimentação e Dietética com a colaboração
do Serviço de Pediatria, na qualidade da Drª Maria Duarte
e Drª Margarida Marujo, respectivamente, assinalaram o
Dia Mundial da Criança numa iniciativa inédita que contou
com a presença de crianças e adolescentes da Consulta
de Obesidade Pediátrica deste Hospital, que tiveram
oportunidade de participar e se aventurar no mundo da
alimentação saudável, através de divertidas brincadeiras,
preparações culinárias criativas e saborosas.

No passado dia 24 de Junho, o CA do Hospital de Santarém reuniu com o Secretário de Estado Adjunto e da
Saúde, o CA da ARS e da ACSS com o intuito de ser avaliado o desempenho do Hospital no 1º quadrimestre de
2008. Foram analisados indicadores de produção e económico-financeiros. Os resultados foram positivos, estando
o Hospital a cumprir o estabelecido no contrato-programa, pese embora as dificuldades da conjuntura actual.

  Reunião do Conselho de Administração do H.D.S. com o Secretário
de Estado Adjunto e da Saúde

   Dia Mundial da Criança

No passado dia 29 de Maio, o Serviço
de Anatomia Patológica, o Serviço de
Patologia Clínica e a Unidade de
Cuidados Intensivos. receberam 26
alunos do 12º ano de uma turma de
Biologia da Escola Dona Filipa de
Lencastre em Lisboa, que se
deslocaram a este Hospital com o
intuito de conhecer melhor estes
Serviços, uma vez
que alguns dos
alunos têm as-
pirações de virem
um dia a prosse-
guir uma carreira
médica.
A visita iniciou-se
no Serviço de
Anatomia, onde
foi feita uma apresentação sobre o
que é um laboratório de Anatomia e

Formação para a Enfermagem e Saúde (NEFES) e o Hospital de Dia de Pedopsiquiatria do Hospital de Santarém. Foi
encenada uma pequena peça de teatro, intitulada “Comer bem, Viver melhor!”, onde estiveram presentes cerca de
60 pessoas, entre crianças, familiares e profissionais do Hospital.
O intuito destas iniciativas é sensibilizar as crianças para a necessidade de estabelecer hábitos alimentares saudáveis
e a sua influência na sua saúde futura.

onde os alunos puderam
observar in loco todas as
etapas por que passa um
exame. Seguidamente
dirigiram-se à Unidade de
Cuidados Intensivos, onde
lhes foi descrita o que é uma
Unidade de Cuidados
Intensivos, as características

da UCI do Hospital
de Santarém, como
funciona e quais são os
critérios de internamento
num serviço com estas
características. Finalizaram
a visita na Patologia Clínica,
onde percorreram todas as
secções do Serviço e onde
tiveram a oportunidade de

analisar lâminas de sangue e urina.
Ficaram também a conhecer as três

fases por que passam as amostras:
pré-analítica, analítica e pós-
analítica.
O almoço decorreu no refeitório do
Hospital, após o qual rumaram ao
centro histórico da cidade, onde
acompanhados por uma guia
turística, visitaram os principais
monumentos e atracções da cidade.
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Concurso de Fotografia

A Associação de Amigos e Familiares
do Doente Psicótico (A Farpa) e o
Departamento de Psiquiatria e Saúde
Mental do Hospital de Santarém,
organizaram um Arraial de Santo
António, que decorreu na manhã do
dia 12 de Junho, no jardim interno
do Hospital.
Houve música e dança e foram
montadas tendas onde se venderam
desde os trabalhos efectuados pelos
doentes nas actividades que
desenvolvem em Hospital de Dia, às
bebidas, doces e salgadinhos.
Também se venderam os tradicionais
manjericos e as rifas, em que todos

 Arraial de Santo António

Tema: Aromas de Verão

Este Boletim Informativo é de todos os profissionais e colaboradores do Hospital de Santarém. Por isso, para que
o seu conteúdo seja do interesse e agrado de todos, torna-se importante ouvir a sua opinião. Envie as suas
sugestões de notícias, trabalhos ou artigos que considere importantes para hdsinforma@hds.min-saude.pt e
participe.

CONCURSO DE POESIA

A Imagem poética e muito bela
Olhei para o lado

e vi uma pomba cinzenta

poisada nos teus cabelos

Tu vendo o meu ar de consternação

vieste fazer-me uma festa

e o pássaro voou

Trocámos depois um sorriso lindo

que ainda hoje seguro dentro de mim.

A certa altura tu disseste

que querias fazer amor num jardim

em cima de erva fresca

cobertos de beijos no ar

eu, de ti só espero um ramo de flores

molhadas

Sinto uma força mágica

que me alonga os movimentos

no preciso momento

em que soltas os sons da tua guitarra

Mulher és o futuro!

Tu nasceste
Como expressão de toda a força feita

e desejada

Ouviu-se o primeiro choro de um bebé

pousado no meu ventre

Chamei-te filha

E mais disse:

havemos de ser boas amigas.

Três rosas
Ao terceiro dia

abriu-se a última rosa

e os cravos sorriram multicores.

O ambiente era de paz!

Telefonei-te usando aquele toque

de quem espera a compreensão de

mútuos afectos

Falámos então de coisas pessoais

e tu foste buscar os poemas da

nova geração

Senti-me acompanhada e enviei-te

um beijo

Até amanhã.

O eco analítico
Não quero tomar o lugar de

ninguém

quero apenas ser eu

e que me leves contigo no pensar

Sentindo a tua atenção

serei apenas a que ama as

palavras

e gosta de ouvir o seu eco

na sala de mil portas.
Ytiamo

2º lugar no Concurso de Poesia

tiveram direito a alguma
lembrança. A festa, que
decorreu em ambiente de
boa disposição, teve grande
adesão, tendo excedido as
expectativas, pois ao final da
manhã já estava tudo
praticamente esgotado.

   Regras de participação:

1. Cada participante poderá apresentar até 3 fotografias a cores e/
ou preto e branco.

2. As fotografias deverão ser entregues devidamente identificadas
com nome de contacto do participante, título, data e local da fotografia.

3. A data limite de admissão das fotografias é o dia 1 de Setembro de
2008.

4. Para participar, as fotografias deverão ser entregues em formato
digital a Ana Bento (Departamento da Mulher e Criança no Piso 3 do
HDS), ou enviadas para o endereço de e-mail ana.bento@hds.min-
saude.pt.

5. A lista de premiados será divulgada na edição seguinte do
HDSInForma e na Intranet e as fotografias serão expostas no painel
de informação, junto ao bar.
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 Anestésicos Locais no Hospital de Santarém

Os anestésicos locais (AL) constituem um grupo de

fármacos com capacidade para interromper, de forma

reversível, a geração e propagação de impulsos eléctricos

originados após estimulação nervosa. Ao inibirem a resposta

a estímulos nóxicos, permitem a realização de

procedimentos diagnósticos e cirúrgicos com a cooperação

do doente, evitando os riscos de uma anestesia geral4.

Apesar de existirem relatos históricos sobre a utilização das

folhas de cocaína pelos Incas para obter uma sensação de

bem estar, Carl Koller, interno de cirurgia apaixonado por

oftalmologia, foi o primeiro a isolar a cocaína em 1884,

com a ajuda de seu amigo Freud. Desde então tem-se

procurado sintetizar novos fármacos com maior

especificidade e menor toxicidade, no sentido de garantir

a segurança do doente.

Estes fármacos possuem diversas aplicações clínicas,

nomeadamente: anestesia tópica, local e loco-regional

(bloqueio espinhal, epidural, nervos periféricos, plexos

nervosos e de Bier); analgesia em dor aguda (pós-operatório,

trabalho de parto), em dor crónica (bloqueios terapêuticos

ou diagnósticos); tratamento de arritmias cardíacas

(lidocaína) e ainda como depressor do estímulo traqueal

durante a intubação. Pela crescente diversidade de

utilização dos AL é importante conhecer a sua farmacologia,

toxicidade e aspectos clínicos relacionados4.

Características farmacológicas

A estrutura química dos AL consiste num anel aromático

lipofílico (hidrofóbico) ligado a um grupo terminal amina

(hidrofílico), através de uma cadeia intermédia que permite

classificar os AL em aminoésteres no caso de esta se tratar

de um éster ou aminoamidas no caso de ser um amida. O

grupo de aminoamidas inclui: lidocaína, prilocaína,

mepivacaína, etidocaína, bupivacaína, ropivacaína e

levobupivacaína5. Actualmente é rara a utilização dos

aminoestéres devido às potenciais reacções alérgicas.

Mecanismo de acção

Os AL em solução apresentam-se em duas formas: básica,

não ionizada (B), lipossolúvel (predominante) e a forma

ácida, ionizada (B+), hidrossolúvel. De forma a aumentar a

hidrossolubilidade e deste modo a sua estabilidade em meio

aquoso, estes fármacos são preparados sob a forma de

ácidos. Após administração, são rapidamente neutralizados

por tampões dos tecidos e a fracção iónica é convertida na

forma não ionizada, que sendo lipossolúvel consegue

penetrar na membrana das células nervosas. A

percentagem do fármaco convertido vai depender do pH

do local de injecção e do pKa da solução anestésica (pH

onde determinado fármaco se encontra 50% na forma

não ionizada e 50% na forma ionizada). Uma vez no interior

da célula, como o pH é mais baixo, ocorre reconversão da

forma não ionizada para a ionizada que tem maior afinidade

para a subunidade alfa dos canais de sódio, bloqueando a

sua função. Se houver um número suficiente de canais de

sódio bloqueados, o limiar do potencial de membrana não

é atingido e deste modo é interrompida a condução do

impulso(3, 6, 7).

As fibras nervosas não são igualmente afectadas pelos

anestésicos locais. O bloqueio nervoso é gradual e

progressivo, sendo que após o bloqueio simpático, as

primeiras fibras a serem bloqueadas são as sensitivas, da

dor e da temperatura (fibras finas), seguidas do tacto e

pressão profunda e as fibras motoras (maior diâmetro) 4.

Farmacodinâmica

O inicio de acção dos AL é determinado pela lipossolubilidade

expressa pelo pKa, e do pH dos tecidos. Quanto menor o

pKa, maior lipossolubilidade e mais rápido início de acção.

Por outro lado, quanto menor o pH dos tecidos, maior a

quantidade da forma ionizada e o inicio de acção mais lento4.

Por isto, os AL não são eficazes quando injectados em

tecidos com componente inflamatório e/ou infeccioso

(zonas inflamatórias/abcessos). A potência e a duração de

acção também aumentam com a lipossolubilidade e a dose

administrada dos AL3.
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e a gordura. O pulmão é responsável pela extracção de

uma grande proporção de anestésico local o que permite

atenuar as sequelas tóxicas de uma injecção endovenosa

acidental;

    2. Coeficiente partição sangue/tecido – ligação a

proteínas plasmática retém o AL no sangue enquanto a

elevada solubilidade facilita a captação pelos tecidos;

    3. Massa tecidular – músculos constituem o maior

reservatório de AL devido à sua grande massa(3, 7).

Metabolismo e excreção

Os aminoésteres são rápidamente hidrolizados no plasma

por acção das pseudocolinesterases e os seus metabolitos

hidrossolúveis são excretados na urina.

As aminoamidas são mais lentamente hidrolizadas pelas

enzimas microssomais hepáticas P-450, em metabolitos

inactivos4.

          Lidocaína                   Bupivacaína                    Levobupivacaína     Ropivacaína

Concentrações       0.5%, 1%, 1.5%,        0.25%, 0.5%, 0.75%   0.25%, 0.5%            0.2%, 0.5%

.....                           2%, 4%, 5%                                                                                         0.75%, 1%

Origem    Sintético      Mistura racémica de dois isómeros     S-isómero (menor    S-isómero purificado

                                                            (R-isomero e S-isómero)              cardiotoxicidade)

Início de acção      Rápido: 5 – 20min                   + lenta                              + lenta       ++ lenta

Duração de acção    1h30 – 3h                       3h – 6h        Longa         3h – 6h

Tempo de    3 – 5 min                    10 – 15 min    10 – 15 min      10 – 15 min

instalação

Potência                   Intermédia                         Alta         Alta           Alta

pKa        7,7                         8,1         8,1           8,1

Ligação às       64%                         95%         95,5%           94%

proteínas

Lipossolubilidade       2,9                         28         14           14

A absorção sistémica dos AL depende de:
   1. Local de injecção – absorção é proporcional à
vascularização do local de injecção: intravenosa> traqueal>
intercostal > caudal >paracervical> epidural> braquial
>plexo >ciático>subcutâneo;
   2. Adição de vasoconstritores: a epinefrina provoca
vasoconstrição local, diminui a absorção e aumenta o uptake
pelas células nervosas, o que aumenta a qualidade da
analgesia, duração de acção e limita a ocorrência dos efeitos
tóxicos;
     3. Os AL com maior ligação a proteínas plasmáticas são
absorvidos mais lentamente3.

A distribuição dos AL é determinada por:

   1. Perfusão dos tecidos – os AL são inicialmente

distribuídos pelos órgãos mais vascularizados como o

cérebro, rins, coração seguindo-se pelos menos

vascularizados como a pele, o sistema músculo-esquelético

Doses máximas de anestésicos locais, oficialmente recomendadas na Finlandia (Pharmaca Fennica 2004), Alemanha (Rote Liste 2004),

Japão (Drugs in Japan 2004, Japan Pharmaceutical Information Center), Suécia (FASS 2004), e USA (Physicians’ Desk Reference 2004)

                                     Finlândia               Alemanha              Japão                  Suécia         USA

Bupivacaína            175 mg (200 mg*)           150 mg         100 mg (epidural)          150 mg               175 mg

                                (400 mg/24h)

Com adrenalina             175 mg                    150 mg                 —              150 mg                225 mg

Levobupivacaína  150 mg (400 mg/24 h)    150 mg     —           150 mg       150 mg

Com adrenalina         —                       —                       —                         —                       —

Lidocaína      200 mg         200 mg   200 mg   200 mg          300 mg

Com adrenalina     500 mg                 500 mg                —          500 mg       500 mg

Mepivacaína                      —                    300 mg        400 mg (epidural)          350 mg               400 mg

Com adrenalina         —                    500 mg                  —                      350 mg               550 mg

Ropivacaína            225 mg (300 mg*)         Não referido      200 mg (epidural)          225 mg               225 mg

                               (800 mg/24 h)                                    300 mg (infiltr.)                                    (300 mg*)

Com adrenalina     225 mg                 Não referido               —                    225 mg        225 mg

                                                                                                                                                (300 mg*)

*Para Bloqueio Plexo Braquial em adultos

Tabela 1 - Resumo dos principais anestésicos locais utilizados no H.D.S.



Toxicidade dos anestésicos locais

Os anestésicos locais quando administrados na dose e local

correcto estão relativamente livres de efeitos adversos.

As reacções tóxicas sistémicas e localizadas, geralmente

ocorrem após injecção intravenosa ou intra-arterial

inadvertida, ou utilização de dose excessiva1.

A nível sistémico, o sistema nervoso central é o primeiro a

ser afectado, seguido do aparelho cardiovascular. Ambos

utilizam membranas excitáveis, que são o local primordial

de actuação dos AL. A ocorrência de toxicidade destes

fármacos estima-se em 7.5-20/10.000 bloqueios de nervos

periféricos e cerca de 4/10.000 em bloqueios epidurais2.

Reacções tóxicas sistémicas:

Sistema nervoso central (SNC)

Os primeiros sinais são adormecimento da língua e lábios,

alterações visuais (focagem) e auditivas (zumbidos). Depois

surge quadro de convulsões, e posteriormente depressão

generalizada do SNC (inconsciência) e paragem cardio-

respiratória.

Existem situações clínicas em que é necessário utilizar doses

mais baixas de fármacos: hipotiroidismo, epilepsia,

insuficiência hepática e insuficiência cardíaca1.

Aparelho cardiovascular

O quadro pode ser caracterizado em 3 fases:

   • Fase inicial: hipertensão e taquicardia durante a fase

de excitação do SNC.

   • Fase intermédia: depressão miocárdica, diminuição

do débito cardíaco, hipotensão.

   • Fase terminal: vasodilatação periférica, hipotensão

grave, bradicardia sinusal, perturbações da condução,

arritmias ventriculares e paragem cardíaca.

Reacções alérgicas

Raras, associadas aos aminoésteres.

Reacções tóxicas localizadas

Divididas em lesões nervosas e lesões do músculo

esquelético. Nas lesões nervosas, incluem-se as traumáticas;

das meninges e lesões do neuroeixo, quer por

desmielinização temporária, mielite aguda ou ainda

degenerescência axonal. Relativamente à degenerescência

axonal, importa salientar dois síndromes:

• Síndrome da cauda equina - associado ao uso de

anestesia espinhal contínua com solução

hiperbárica de lidocaína e tetracaína através de

catéteres de pequeno diâmetro.

• Sintomas neurológicos transitórios - aparecem

após injecção única intratecal de lidocaína

hiperbárica, começando com dor e/ou parestesias

simétricas nas nádegas e membros inferiores,

geralmente  após a recuperação completa da

anestesia subaracnoidea, duram cerca de 72 horas

e respondem a analgésicos como os anti-

inflamatórios não esteróides1.

Prevenção da toxicidade:

Prevenção é sempre um aspecto importante em qualquer

acto médico, sendo por isso necessário relembrar alguns

pontos importantes:

         - História clínica detalhada.

- Teste cutâneo intradérmico se história de atopia.

- Bons acessos venosos.

- Monitorização standard: ECG, TA não invasivas e

oximetria de pulso.

- Escolha criteriosa do fármaco (menos tóxico

disponível).

- Não ultrapassar doses máximas recomendadas.

- Injecção lenta e doses pequenas (5ml cada 60s).

- Aspiração seriada.

- Considerar a utilização de um vasoconstritor

adjuvante.

- Evitar hipóxia, hipercápnia e acidose.

- Manter contacto verbal com o doente.

- Existência de meios básicos para reanimação1.

Tratamento em caso de toxicidade

         - Interromper administração.

- Oxigenação/hiperventilação/ intubação.

- Garantir acessos venosos.

- Controle convulsões: midazolam 0.5-1 mg ev,

diazepam 5-10 mg, tiopental 25-50 mg ev ou

propofol em doses baixas.

- Fluidoterapia e vasopressores  se hipotensão.

- Reanimação cardio-pulmonar em caso de paragem

cardíaca e utilização de intralip a 20% de acordo

com protocolo8.
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Perturbações do Desenvolvimento da Criança
Drª Liza Aguiar, Consulta de Desenvolvimento, Serviço de Pediatria, Hospital de Santarém, EPE

Os Problemas do Desenvolvimento representam
actualmente uma das maiores inquietações de todos os
pais. Quase mais do que crescer bem, os pais preocupam-
se com o adequado Desenvolvimento psicomotor dos seus
filhos. Inicialmente do ponto de vista motor (sentar,
gatinhar, andar), depois da linguagem e mais tarde das
capacidades cognitivas, nomeadamente a aprendizagem
e sucesso escolar.

As perturbações do Desenvolvimento e Comportamento
são cada vez mais frequentes, com estudos pessimistas a
apontarem para cerca de uma em cinco crianças a serem
afectadas. Estes problemas surgem em metade dos casos
em crianças sem factores de risco determinantes
identificados. As perturbações do Desenvolvimento
dividem-se em sete grupos principais:

Deficiências motoras como a paralisia cerebral;
Défices cognitivos. As crianças com Défice Cognitivo

apresentam um funcionamento intelectual
significativamente inferior à média das crianças em
determinada faixa etária e insuficiência no funcionamento
adaptativo, com comportamentos que não estão de acordo
com o esperado em áreas como a comunicação, auto-
cuidados e vida familiar;

Perturbações sensoriais como a surdez ou a cegueira;
Perturbações da linguagem;
Perturbações comportamentais como a perturbação

de hiperactividade com défice de atenção. As crianças e
jovens com Perturbação de Hiperactividade com Défice
de Atenção (PHDA) apresentam um padrão
comportamental caracterizado, por excesso de actividade
(hiperactividade) ou de impulsividade e por uma persistente
falta de atenção, desproporcionais à fase do
desenvolvimento em que se encontram. Uma das principais
características da PHDA é o défice de atenção: falta de
atenção aos detalhes, erros na escola ou em outras
actividades por desatenção ou descuido, dificuldade em
manter a atenção durante as tarefas ou jogos parecendo
não ouvir o que se lhes diz. Não conseguem seguir
instruções e por vezes não terminam os trabalhos escolares,
com dificuldade na organização de tarefas e de actividades
nomeadamente as que requeiram concentração. Perdem
objectos importantes, distraiem-se facilmente com
estímulos irrelevantes e esquecem-se de executar as
tarefas diárias comuns. Apresentam ainda manifestações
de hiperactividade: mexem constantemente as mãos e os
pés e são incapazes de se manter sentados, correm, saltam
e trepam de uma forma excessiva, em situações
inapropriadas. Frequentemente têm dificuldade em
participar em jogos e actividades de forma calma parecendo
ter uma energia inesgotável. A intervenção terapêutica
tem como objectivo o desenvolvimento de um adequado
equilíbrio emocional e a optimização do desempenho
académico. Embora as manifestações de desatenção e de
impulsividade se reduzam, geralmente com o tempo,
problemas emocionais poderão agravar-se, resultado da
reacção negativa de pais, professores e colegas. Existe
um grupo de medicamentos com excelentes resultados
juntamente com uma intervenção comportamental, sendo
para isso fundamental que família e escola aceitem,
compreendam e aprendam a lidar com estas crianças.

Perturbações da empatia como o Autismo. O Autismo
é uma perturbação de base neuro-biológica, que se
manifesta por dificuldades de interacção social, comunicação
e ainda por comportamentos repetitivos, actividades e/ou
interesses restritos. Com forte componente genético é
especialmente prevalente no sexo masculino. A intensidade
da disfunção e as características clínicas apresentam grande
variabilidade de criança para criança, pelo que se tende a
falar de Perturbações do Espectro do Autismo.

Perturbações da aprendizagem escolar como a
dislexia, discalculia e disortografia. As perturbações

específicas da aprendizagem manifestam-se em crianças com
desenvolvimento psicomotor adequado, a frequentar um
ensino escolar regular e que não adquirem ou adquirem de
forma muito laboriosa, morosa ou pouco eficaz, as
competências de leitura/escrita/cálculo. As crianças com
Dislexia têm dificuldade em adquirir os princípios da
descodificação grafema/fonema, a leitura é lenta, cometem
erros de leitura por aproximação visual, trocam fonemas e
a sua ordem. A leitura é mais fácil dentro de contexto do
que em palavras isoladas. Eventualmente, com o treino,
constroem um vocabulário de leitura adequado, mas
persistem dificuldades em ler palavras desconhecidas e erros
ortográficos frequentes.

Face a uma criança com Perturbação do Desenvolvimento,
naturalmente, os pais e educadores procuram a resposta a
várias perguntas: Qual o motivo? O que podemos fazer?
Qual o futuro do meu filho? Poderá acontecer no futuro
com outros filhos?
Para responder a todas estas questões é necessário para
além de um diagnóstico concreto da situação, saber qual o
grau de repercussão na criança e quais os problemas
associados.

O Hospital de Santarém foi um dos primeiros hospitais
distritais a dispor de uma consulta de Desenvolvimento,
nascendo da necessidade de coordenar os recursos
disponíveis e proceder ao encaminhamento mais adequado
às exigências particulares de cada criança. Pressupõe não
só a vigilância do desenvolvimento, como também a
prevenção, o diagnóstico das suas perturbações e a
respectiva intervenção.

As crianças são referenciadas para a Consulta pelos médicos
assistentes (Clínicos Gerais e Pediatras), a partir de Projectos
de Intervenção Precoce, CPCJ (Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em risco), de outras consultas do hospital
(Pediatria Geral, Pedopsiquiatria, Fisiatria, ORL) e de outros
hospitais.

A avaliação e orientação destas crianças é realizada por
uma equipa multidisciplinar constituída por médico e
técnicos especializados, que procuram preparar uma
estratégia de intervenção, apostando nas suas
potencialidades tentando integrá-la e apoiar a família. O
Técnico do Serviço Social tem aqui um papel fundamental.

A Consulta acresce ainda da ajuda de outros serviços do
Hospital, nomeadamente ORL, Oftalmologia e
Pedopsiquiatria. Tem uma relação privilegiada com a Terapia
Ocupacional e da Fala.

Mais recentemente passou a ter o apoio de uma
Neuropsicóloga, que introduziu a avaliação de dificuldades
escolares, nomeadamente os testes da Dislexia.

Tem existido também um suporte importante e uma troca
de experiências  com os Projectos de Intervenção Precoce
locais (PIP de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Coruche,
Chamusca e Rio Maior).

A articulação com as escolas e o diálogo com educadores,
professores e terapeutas é primordial no seguimento das
crianças. Defende-se uma educação inclusiva, em que
crianças com necessidades educativas especiais tenham
acesso à escola regular, beneficiando de programas
educacionais individuais tendo em conta as características
e necessidades individuais de cada criança. Assim,
salvaguarda-se o direito fundamental à educação, permitindo
a estas crianças a oportunidade de atingir e manter o nível
adequado de aprendizagem,  preparação para a vida adulta
e a nível mais global o combate de atitudes discriminatórias

face ao cidadão com deficiência.


