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OPORTUNIDADES

Unidade de Esterilização

Unidade de Cirurgia de
Ambulatório

Suporte Avançado de
Vida

Prémio Hospital do
Futuro atribuído à
Patologia Clínica

Visita da Dr.ª Luísa
MesquitaMais um ano e viramos a página do

dever cumprido, mas também a
certeza de que o futuro nos irá
apresentar desafios cada vez mais
difíceis e que os iremos enfrentar ainda
com mais determinação para os
superar.
O ano de 2008 caracterizou-se por um
grande esforço colectivo para, face à
exiguidade crescente dos recursos,
garantir às populações os cuidados a
que têm direito, servindo-os melhor,
com mais rapidez e adequação, não
esquecendo nunca a humanização e a
eficiência.
Iniciado um novo ano, o Conselho de
Administração reafirma a sua forte
determinação em cumprir o Plano de
Acção e Actividades, garantindo níveis
de cuidados à medida das
necessidades que em cada momento
forem identificadas e promovendo a
melhoria contínua das instalações e
equipamentos, modernizando o Hos-
pital e assegurando a sua evolução
técnica e tecnológica, trazendo as
exigências legítimas dos profissionais
para o cumprimento integral da missão
que assumimos como desiderato
colectivo.
O compromisso do Hospital de
Santarém reafirma-se na vontade
inabalável de fazer mais e melhor,
obra só possível com o envolvimento
comprometido de todos, potenciando
sinergias, partilhando a ambição e
nunca perdendo de vista a visão de
um Hospital sempre renovado.
Da par te  do  Conse lho  de
Administração, a mesma disposição
de sempre, mais vontade, mais
entrega e a mesma abertura e
disponibilidade permanente para,
com todos, cumprirmos os nossos
objectivos de mais e melhor saúde
para todos.
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Realizou-se nos dias 6 e 7 de
Fevereiro, um curso de Suporte
Avançado de Vida, com a duração to-
tal de 18 horas e destinado a Médicos
e Enfermeiros da Viatura Médica de
Emergência e Reanimação – VMER,
Médicos Internistas e Internos da
Especialidade de Medicina Interna,
tendo participado 13 Médicos e 5
Enfermeiros da VMER.

Este curso teve como objectivo dotar
os profissionais de conhecimentos
sobre os algoritmos do diagnóstico e
terapêutica dos quadros clínicos da
paragem cardio-respiratória, que

Suporte Avançado de Vida Prémio Hospital do
Futuro 2008 atribuído

à Patologia Clínica

Foi na categoria de Qualidade
em Saúde: Acreditação, que foi
atribuído o 2º lugar ao Serviço
de Patologia Clínica. A entrega
dos prémios ocorreu em Lisboa,
no Hotel Villa Rica, tendo estado
presente a Directora do Serviço,
Dr.ª Manuela Véstia, que
recebeu esta distinção
com muito orgulho.
Este prémio reflecte o esforço
de toda a equipa da Patologia
Clínica em prosseguir o
objectivo da qualidade e em
trabalhar no seu dia-a-dia para
proporcionar aos utentes um
serviço de qualidade, assente
em práticas internacionalmente
reconhecidas.VISITA DO PRESIDENTE DO CD DA ARSLVT

No passado dia 13 de Janeiro, esteve no Hospital de Santarém o
Presidente do Conselho Directivo da ARSLVT, Dr. Rui Portugal, que se
fez acompanhar pela Vogal para a área hospitalar, Dr.ª Margarida Borges.
A breve visita de cortesia e de trabalho iniciou-se com uma reunião
onde o Conselho de Administração fez uma apresentação geral do Hos-
pital, presente e futuro, análise de projectos em curso e envolvente
interna e externa, numa perspectiva local e regional. O Hospital:

• Serve uma população de cerca de 192.000 habitantes
• Dispõe de 416 camas de internamento, onde trata

anualmente mais de 17.000 doentes
• Realiza anualmente mais de 138.000 consultas externas
• Regista cerca de 126.000 atendimentos de Urgência
• Realiza nos dois Blocos Operatórios cerca de 11.500

intervenções cirúrgicas
• Nasceram 1.723 crianças, das quais 405 por cesariana.

Após a reunião percorreram-se alguns Serviços onde foi possível
observar a realidade actual do Hospital, com ênfase para as últimas
melhorias efectuadas na Unidade de Cirurgia de Ambulatório, na Unidade
de Esterilização, no ambulatório do Departamento de Medicina e com a
mesma atenção para Serviços onde nos deparamos com maiores
dificuldades, nomeadamente o Serviço de Urgência, o Internamento de
Medicina e o Serviço de Imagiologia, para os quais o apoio da ARSLVT
poderá ser decisivo.

devem ser prontamente
diagnosticados e tratados. Médicos
e Enfermeiros são unânimes em
“reconhecer mérito a este curso,
considerando-o uma mais-valia em
termos de conhecimentos,
experiências e competências
adquiridos, bem como em considerar
uma excelente oportunidade para
impulsionar a dinâmica intra-
hospitalar ao nível da emergência
médica.”
Este curso é acreditado pelo Conselho
Português de Ressuscitação e foi
realizado pela Associação para a
Formação em Reanimação
(ALENTO), nas instalações da Escola
Superior de Saúde de Santarém,
entidade com a qual o Hospital de
Santarém possui diversos protocolos
e parcerias.
Esteve presente no primeiro dia do
Curso o Sr. Presidente do Conselho
de Administração que considerou
esta formação fundamental na
actualização das competências dos
quadros do Hospital Distrital de
Santarém, com vista a oferecer cada
vez melhores cuidados de saúde à
população.
Vai realizar-se um novo curso em
Outubro de 2009, em data a agendar.

Deputada Dr.ª Luísa
Mesquita visita Hospital

No passado dia 6 de Fevereiro, a
deputada independente, Dr.ª Luísa
Mesquita, visitou o Hospital de
Santarém com o intuito de conhecer
a sua realidade actual. Durante o seu
período de permanência no HDS, fo-
ram-lhe apresentados alguns dados
relativos a 2008, tendo-lhe sido
descrita a situação da Urgência, cuja
ampliação e remodelação está
dependente do projecto de
candidatura apresentada ao QREN.
As obras de reinstalação da consulta
externa do Departamento de
Cirurgia, de remodelação da
Imagiologia e de ampliação do Bloco
de Partos estão dependentes das
obras da Urgência, daí resultando
uma extrema importância que a
candidatura seja aprovada, a fim de
ser realizadas as obras há tanto
tempo esperadas e necessárias...
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Cirurgia de Ambulatório
Uma história de sucesso

Em 1997, o Hospital Distrital de
Santarém foi pioneiro a nível Nacional
na criação e implementação da
Cirurgia Ambulatória (C.A.). Nestes
já longos 12 anos de actividade,
muito mudou no plano Nacional, com
o despertar progressivo de
consciências e uma aposta clara na
implementação e sedimentação da
C.A. no nosso país.
Sinal inequívoco desta aposta de fu-
turo, foi a recente criação da CNDCA
(Comissão Nacional Para o
Desenvolvimento da Cirurgia
Ambulatória), que terminou no final
de 2008 com a apresentação pública
do Relatório Final da Comissão, com
um levantamento exaustivo da C.A.
no nosso país, mas também com a
apresentação clara de linhas de
desenvolvimento e metas a atingir no
futuro.

O que é a Cirurgia de
Ambulatório?

A Cirurgia de Ambulatório consiste
na realização de uma intervenção
cirúrgic a  p r o g r a m a d a ,
tradicionalmente efectuada em
regime de internamento, cuja alta
ocorre poucas horas após o
procedimento, sem necessidade de
pernoita hospitalar (segundo a IAAS
- International Association
Ambulatory Surgery). Quando o
doente tem necessidade de, no pós-
operatório, ficar a primeira noite no
hospital, tendo alta até 24 horas após
a cirurgia, passa então a designar-
se por cirurgia ambulatória com
pernoita hospitalar (ou seja, segundo
a terminologia anglo-saxónica,
“ambulatory surgery with extended
recovery”).

Pode dizer-se que na actualidade, a
CA representa mais de metade dos
doentes operados em cirurgia
programada, segundo dados de
2005: Estados Unidos da América
(75%), Suécia (70%), Canadá
(65%), Noruega (61%), Dinamarca
encontram-se bem perto desse
objectivo: Itália (49%), Finlândia
(47%), Austrália (47%) ou Bélgica
(43%).

década,  tendo segundo os dados
disponíveis dos inquéritos realizados
pela APCA (Associação Portuguesa
de Cirurgia Ambulatória), passado de
valores de 5,5% para 22,0% de toda
a cirurgia programada efectuada,
tendo assim quadruplicado num
espaço de 6 anos (1999-2005). O
Hospital de Santarém, apesar de ter
uma unidade pequena, tem uma taxa
de C.A. quase dupla da média
nacional, com vasto benefício para a
população servida pelo HDS.

Em 2008, foram intervencionados
em regime ambulatório um total de
2.790, correspondendo a um total de
4.013 intervenções cirúrgicas. Do
total dos doentes operados no HDS,
41% foram-no em ambulatório. A
distribuição em 2008 por
especialidade foi a seguinte:

O que é feito em C.A. no
Hospital de Santarém?

No final do ano de 2008, a Unidade
de Cirurgia de Ambulatório (U.C.A.)
foi alvo de uma profunda intervenção
com vista a resolver a grande
limitação existente na Unidade o
recobro pós-operatório, que era
manifestamente insuficiente e
desadequado em relação à produção
diária da Unidade.
Concomitantemente foram revistas e
ampliadas as salas operatórias,
permitindo optimizar o desempenho
da Unidade. Actualmente, a U.C.A.
ficou dotada de 3 salas operatórias
e uma Unidade de recobro fase 1 com
capacidade instalada para 6 macas,
e um recobro fase 2 com 6 cadeirões.
Paralelamente, decorreu a dotação
da Unidade com mais 2 Enfermeiros
e mais 1 Assistente Operacional.

Remodelação da U.C.A.

São vários os critérios a cumprir para
que os doentes possam ser incluídos
num programa de C.A., sendo
tratados com idêntica segurança e
com a mesma qualidade com que
seriam tratados em regime
convencional de internamento; assim
os critérios a seguir na avaliação
cirúrgica inicial do doente em
consulta são:

1. Doente clinicamente estável.

2. Doente classificado segundo
os critérios ASA (American
Society of Anesthesiologists)
como ASA I e ASA II (doentes

Quem pode ser intervencionado
em Ambulatório?

Em Portugal tem-se assistido a um
crescimento significativo da prática
da C.A. em especial na última

TOTAL    2.790
Urologia    211

O.R.L.    191
Ortopedia    492
Oftalmologia    341
Ginecologia    607

Dermatologia    254
Cirurgia Vascular    74

Cirurgia Plástica    33
Cirurgia Geral    597

Especialidade    N.º Doentes

Sala de Recobro



Sempre consigo a cuidar de si  5

Cirurgia de Ambulatório
Uma história de sucesso

VANTAGENS DA CIRURGIA DE AMBULATÓRIO

1. SANITÁRIAS:
1.1. Clínicas - menor incidência de infecções adquiridas em meio hospitalar;
menor incidência de complicações pós-operatórias, como sejam respiratórias,
tromboembólicas, gastrointestinais, etc.
1.2. Organizativas - resultante de uma maior eficiência na realização dos
programas cirúrgicos, possibilitando a redução das extensas listas de espera
cirúrgica existentes.
2. ECONÓMICAS:
2.1. Directas, através da redução dos custos hospitalares (calculados entre
40 a 80%).
2.2. Indirectas, resultante da menor morbilidade ou da reintegração sócio-
profissional mais rápida dos doentes.
3. SOCIAIS:
3.1. Menor ruptura do normal ambiente sócio-familiar dos doentes, em especial
nas faixas etárias extremas, na pediatria e na geriatria.
3.2. Mais rápida integração sócio-profissional, com repercussão mais importante
na população adulta, profissionalmente activa.
3.3. Maior humanização, através da criação de Unidades específicas e funcionais
para a realização de programas de CA, onde o doente é o alvo principal.

Com a conclusão do projecto de
ampliação, beneficiação e aumento
do número de colaboradores
directos, pretende-se dar uma
resposta completa a todo o
procedimento cirúrgico. Alargando o
período de recobro até às 20 horas,
evitando-se a necessidade de recobro
diferido nas enfermarias cirúrgicas
como acontecia num passado
recente. Pretende-se ainda com a
nova distribuição de tempos
operatórios da U.C.A., reforçar a
aposta ambulatória de algumas
especialidades (O.R.L. e
Oftalmologia) e consolidar a produção
em ambulatório das restantes.
O grande objectivo final da UCA
passa por poder apresentar um
desempenho de excelência na CA,
assente em padrões de qualidade
assistencial, objectiváveis pela
avaliação diária da sua actividade
(com recurso a inquéritos diários e
universais a todos os doentes
intervencionados na Unidade).

Nota do Director de Serviço
ASA III e IV devem ser
avaliados caso a caso).

3. Doentes submetidos a
intervenções cirúrgicas de curta
ou média duração (menos de
120 minutos).

4. Doentes submetidos a
intervenções cirúrgicas com
perdas sanguíneas previsíveis
até 500 ml e cujas
possibilidades de complicações
no peri-operatório seja muito
improvável.

5. Doentes cujo desconforto (dor
e vómitos) no pós-operatório
possa ser adequadamente
controlado com medicação oral.

6. Doentes submetidos a
intervenções cujos cuidados no
pós-operatório não exijam
meios superiores aos existentes
em casa do cidadão comum.

7. Área de residência a menos de
60 minutos do hospital.

8. Condições de habitabilidade
(a residência deve ter água
canalizada, electricidade e
instalações sanitárias.

9. Comunicação – acesso fácil a
telefone.

10. Acompanhante – o doente
deve ter um adulto que o
acompanhe a  casa  e  se
responsabilize por ele nas
primeiras 24 horas.

11. Transporte e regresso a casa
– o regresso deverá ser feito
em me io  de  t ranspor te
próprio (em alternativa táxi
ou ambulância).

Falar de Ambulatório, é falar de um
local de trabalho onde pessoas de
distintas categorias e especialidades,
aceitam o desafio de unificar circuitos,
protocolos de actuação e tratamentos
em doentes com variadas patologias.
Falar de Ambulatório, é falar de um
local de trabalho centrado e orientado
para o doente, procurando a perfor-
mance máxima quantitativa, mas
sobretudo qualitativa na tão nobre arte
de cuidar.
Como falar de ambulatório é falar de
pessoas, são elas que fazem a capa,
e é para elas a palavra final.
Actualmente integram a Unidade 2
Assistentes Técnicos, 5 Assistentes
Operacionais, 10 Enfermeiros e 1
Adjunta para a Gestão.
Para além desta equipa, cirurgiões e
anestesistas que com ela partilham
a U.C.A. são os responsáveis pelo
número de doentes tratados, dos
quais muito nos orgulhamos.
A todos o nosso Obrigado. A U.C.A.
é vossa.

Dr. António Roxo
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UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO

A Unidade de Esterilização, à
semelhança da Unidade de Cirurgia de
Ambulatório, foi alvo de remodelação
das instalações e de aquisição de novos
equipamentos, uma vez que a Unidade
se encontrava totalmente obsoleta.
Com esta reestruturação, tornou-se
possível a optimização dos circuitos
com barreira sanitária entre a zona
da lavagem e a zona de embalagem.
Com a aquisição das duas máquinas
de lavagem e desinfecção automática,
passaram a ser asseguradas todas as
fases relativas à lavagem dos
Dispositivos Médicos (DM).
Salienta-se que a zona de lavagem é
uma das zonas mais importantes da
Unidade, na medida em que a limpeza
é o primeiro e mais importante passo
de descontaminação de qualquer DM,
removendo 99% a 99,9% dos
microrganismos.
A Limpeza é a Fase Divina de
qualquer processo de tratamento
subsequente. Além das máquinas de
lavar, foi ainda adquirido um
esteril izador de dupla porta,
localizado entre a zona de preparação
e embalagem e a zona de material
esterilizado, o que contribui para a

existência de uma barreira sanitária
entre estas duas áreas.
Este processo de remodelação
contribuiu para a centralização do
tratamento dos DM que passou a ser
realizado por profissionais com
formação e experiência específica.

A Equipa da Unidade de Esterilização

Quais as melhorias
implementadas?

Diariamente, são realizados testes
de controlo do processo de
esterilização que se dividem em:

1. Químicos
- Bowie-Dick
O teste Bowie-Dick é realizado
no início do turno da manhã, após o
pré-aquecimento do esterilizador e
antes de ser realizado qualquer ciclo
de esteri l ização com DM. É
concebido para detectar se existe
uma penetração rápida e uniforme
do vapor de água nas embalagens.
É realizado sem carga.

- Indicadores Externos
São colocados no exterior das
embalagens fitas de testemunho e
tinta impressa para poderem ser
facilmente lidos e interpretados.
Após o processo de esterilização,

alteram a cor, possibi l itando
identif icar se o material foi
submetido a um processo de
esterilização.

- Indicadores Internos
Fazem parte dos integradores e são
colocados no interior das
embalagens, no local de mais difícil
esterilização.

2. Físicos
É possível a visualização no display
do esteril izador bem como a
observação do registo emitido e
impresso após cada ciclo de
esterilização.

3. Biológicos
São utilizadas ampolas com culturas
de microorganismos, que após
sofrerem o processo de
esterilização, são colocados na
incubadora para verificar se existe
desenvolvimento microbiano. Se
houver, o DM é reesterilizado.

Como se controlam e
monitorizam os processos

de esterilização?

A MISSÃO da Unidade de Esterilização é fornecer aos Serviços utilizadores dispositivos médicos
isentos de carga microbiana, contribuindo desta forma para a prevenção da infecção nosocomial.
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UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO

1. A fase da Lavagem inicia-se após a recepção dos DM enviados pelos
Serviços Utilizadores, sendo imediatamente colocados nas máquinas de lavar/
desinfectar com detergentes específicos para este tipo de material. A lavagem
com desinfecção térmica demora cerca de uma hora e atinge cerca de 90ºC.
Existem regras específicas relativamente aos procedimentos de colocação
dos DM nos cestos de lavagem - estes devem ser abertos e desarticulados,
de forma a assegurar que a lavagem reduza significativamente a sua biocarga.
Dado que estas máquinas dispõem de barreira sanitária (dupla porta), após
a lavagem, os DM ficam automaticamente acessíveis na zona de inspecção/
preparação e embalagem. Quanto menor for a bicarga num DM, mais sucesso
terá a esterilização. O processo da lavagem também é submetido a testes
químicos.

2. Seguidamente, inicia-se a fase da Inspecção, durante a qual se certifica
que a lavagem ocorreu conforme as regras e que os DM estão funcionais.
Em caso negativo, são lavados novamente, podendo ter de ser reparados,
lubrificados ou mesmo substituídos.

3. Após a inspecção e preparação, inicia-se a fase da Embalagem que
também obedece a princípios e normas, de forma a permitir a esterilização
dos DM e a abertura asséptica do invólucro. O material de empacotamento
deve ser penetrável ao agente esterilizante e constituir uma barreira contra
microrganismos e outros contaminantes.

4. Após a embalagem, os DM são arrumados nos carros que depois são
colocados dentro dos esterilizadores, onde se desenrola efectivamente o
processo de Esterilização. Existem vários tempos de esterilização, consoante
os materiais a esterilizar, sendo que o tempo médio de esterilização é de
cerca de uma hora e quinze minutos. As temperaturas utilizadas também
variam consoante os materiais a esterilizar, podendo alternar entre 121ºC e
134ºC. Normalmente o processo utilizado para a esterilização é o vapor. É o
agente esterilizante mais económico. No entanto, existem DM cujas
características requerem uma esterilização a baixa temperatura, utilizando-
se nestes casos o plasma de peróxido de hidrogénio, cuja temperatura ronda
os 55ºC, para os quais também são efectuados testes químicos e biológicos.

5. A dupla porta dos esterilizadores permite a abertura para o armazém de
esterilizados, pelo que uma vez terminada a esterilização, os DM são separados
e distribuídos aos Serviços Utilizadores. Uma particularidade desta área é a
ligação directa que existe com o Bloco Operatório, permitindo a passagem,
sem obstáculos, dos DM imediatamente e se necessário, logo após a finalização
da esterilização.

Como se processa a Esterilização?

2. Inspecção

4. Entrada dos DM no esterilizador5. Armazém dos DM esterilizados

3. Embalagem

1. Lavagem dos DM (máquina
de lavar com barreira sanitária)



8  HDSInForma

AG
EN

D
A

Para que o conteúdo deste Boletim Informativo seja do interesse e agrado de todos, torna-se
importante ouvir a opinião dos seus leitores. PARTICIPE e envie as suas sugestões de notícias,
trabalhos apresentados em congressos ou artigos que considere importantes para
hdsinforma@hds.min-saude.pt.

Com o objectivo de proporcionar aos seus colaboradores mais uma
oportunidade de formação e qualificação escolar e profissional, o
Conselho de Administração do Hospital de Santarém estabeleceu um
protocolo com o Centro de Novas Oportunidades do Instituto Superior
de Línguas (CNO-ISLA).
Esta oportunidade possibilita aos colaboradores terminarem vários níveis
de escolaridade.
No âmbito de Reconhecimento e Validação de Competências, 8
colaboradores terminaram o nível básico no passado dia 23 de
Dezembro. Relativamente ao processo de nível secundário, está a
decorrer desde o dia 11 de Setembro, encontrando-se actualmente 14
colaboradores envolvidos. A consciência por parte do Hospital que a qualificação é o futuro para o indivíduo e para
a entidade empregadora, é o suporte do trabalho desenvolvido e a razão do sucesso desta parceria.
A todos aqueles que queiram abraçar este Projecto, podem fazê-lo através da sua inscrição na área
do Desenvolvimento Profissional do HDS.

Projecto NOVAS OPORTUNIDADES

21 DE MARÇO

Organização: Sociedade Portuguesa de
Medicina do Trabalho
Local: Lisboa, Hotel Olissippo
Contactos:
Tel. 217931720 / Fax. 217986595
Email: spmt@spmtrabalho.com
Site: www.spmtrabalho.com

Encontro de Saúde Ocupacional em
Hospitais e outros estabelecimentos

de saúde

3 - 4 ABRIL

Organização: Associcação para a Educação
em Saúde
Local: Auditório da Biblioteca Municipal de
Tomar
Contactos:
Tel. 967253454 / 919932178
Email: jornadassu@gmail.com

Encontro de Enfermagem
Os mais adultos

Da Urgência aos cuidados domiciliários

1 - 3 ABRIL

Organização: Grupo de Infecção e Sepsis
do H S João
Local: Porto Palácio Hotel
Contactos:
Tel.226199680 / Fax. 226199689
Email: mariajoao@acropole-servicos.pt
Site: www.acropole-servicos.pt

 14ª Simpósio de Infecção e Sepsis

29 MARÇO - 3 ABRIL

Organização: Grupo Associativo de
Investigação em Feridas
Local: Lisboa, Centro de Reuniões da FIL
(Parque das Nações)
Contactos:
Tel. 235594598 / Fax. 235598013
Email: gaif2@sapo.pt

Feridas: Novas Evidências Melhores
Práticas

MARÇO A NOVEMBRO

Organização: CESPU FORMAÇÃO
Local: Instituto Superior de Ciências da
Saúde Norte
Contactos:
Tel. 224157174/06 / Fax. 224157102
Email: info@formacao.cespu.pt

Pós – Graduações em Cuidados
Continuados e Paliativos

Feridas: Novas Evidências Melhores
Práticas

14 - 15 MAIO

Organização: Grupo Associativo de
Investigação em Feridas
Local: Lisboa, Centro de Reuniões da FIL
(Parque das Nações)
Contactos:
Tel. 235594598 / Fax. 235598013
Email: gaif2@sapo.pt
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 METATARSALGIAS
Revisão Bibliográfica

Envolvimento do Pé como um todo

1. Pé equino (patológico/funcional)
2. Ante pé triangular simples
3. Ante pé convexo simples
4. Ante pé triangular convexo
5. Ante pé cavo

        Envolvimento do Ante-pé

A. Congénito
1. Agenesia
2. Hipoplasia
3. Macromelia
4. Outras malformações

A. Patologias Locais
1. Infecção
2. Tumor

CAUSAS DE METATARSALGIA MECÂNICA

1 Assistente Hospitalar de Ortopedia e Traumatologia
2 Interno de Ortopedia e Traumatologia

³Assistente Hosp. Graduado de Ortopedia e Traumatologia

Generalidades

Sob a denominação de “metatarsalgias” estão

englobadas várias patologias que se

caracterizam por produzir dor no ante-pé e,

na maioria das vezes, calosidades nessa

mesma região algum tempo após a instalação

da dor.

O termo refere-se a “dor na região

metatársica”, geralmente semelhante a uma

                                Carmen Silva1 ; João Pedro Oliveira2; Francisco Luis³

CAUSAS DE METATARSALGIA NÃO MECÂNICA

B. Patologias Gerais
1. Vasculopatias
2. Artrites
3. Doenças Metabólicas
4. Doenças Neuro-

musculares

B. Adquirido
1. Traumático
2. Deformidades dos
dedos
3. Alterações de irrigação
local
4. Artrose
5. Neuropatias Periféricas
6. ”Overuse”
7. Iatrogénicas

pedra dentro

do sapato, de

forma que

f o r a m

reunidas sob

o mesmo

título diversas

causas de

ordem local e

geral que

resultam em

s í n d r o m e s

dolorosos do

segmento anterior do pé.

As metatarsalgias   prevalecem nos adultos,

sendo raras nas crianças.

Quanto ao sexo, predominam no sexo

feminino, numa proporção de 8:1, o que

demonstra a participação do uso de certos

tipos de calçado na génese de um grande

número de casos.

Etiologia e Classificação

Segundo Viladot (1960), 92% das

metatarsalgias são de origem mecânica. As

metatarsalgias podem ser difusas, quando

atingem todo o ante-pé ou uma parte dele,

não podendo ser atribuídas a uma estrutura

Fig. 1 - Metatarsalgias



As cargas distribuídas no ante-pé durante a

marcha, concentram-se em três metatarsos,

predominando no II. A participação do I e do

III são semelhantes  e bastante superiores às

do IV e V metatarsos.

Um controlo postural adequado requer a

manutenção do centro de gravidade sobre

uma base de sustentação durante situações

estáticas e dinâmicas, pelo que alterações no

tamanho e posição de um ou mais metatarsos

podem originar o aparecimento de

sintomatologia, devido a uma carga mal

distribuída no ante-pé.

Diagnóstico

A principal queixa é a dor.

As suas características (tipo, intensidade,

periodicidade, localização e irradiação) estão

na dependência do agente etiológico e, de

forma geral, relacionam-se directamente com

a marcha ou o ortostatismo prolongados.

Nos quadros iniciais, a dor é geralmente leve,

pouco incapacitante e melhora com o

repouso. Com a

progressão e

estruturação das

deformidades pré-

existentes, torna-

se intensa, cons-

tante e altamente

incapacitante.

O achado clínico

mais constante nas

meta ta r sa lg i a s

mecânicas é a

presença de

hiperqueratose (calosidades) nas regiões

onde se observa a existência anómala de

pressões.

O exame clínico, além de objectivar a

detecção de todas as deformidades

associadas ao quadro, deve tentar

estabelecer o seu grau de redutibilidade,

factor determinante da escolha do

tratamento adequado.

A podoscopia visualiza a pegada plantar

reflectida num espelho e identifica as áreas

de de maior pressão, mesmo antes do

isoladamente, mas sim a uma deformidade

do pé; ou localizadas, quando a sintomatologia

atinge uma área tão específica que pode ser

detectada a estrutura anatómica envolvida.

Fisiopatologia

Segundo Tachdjlan e Chimello (2001), o pé

pode ser dividido em três partes: ante-pé, que

consiste nos metatarsos e falanges; o médio-

pé, constituído por três ossos cuneiformes e

osso cubóide; e o retro-pé, constituído pelos

ossos calcâneo, astrágalo e escafóide társico.

No que respeita à distribuição de cargas na

planta do pé, em condições estáticas, o peso

do corpo distribui-se predominantemente para

o calcanhar (60%). O ante-pé recebe 32%,

dos quais 28% situam-se nas cabeças dos

metatarsos e 4% nos dedos.

Fig. 4 - Hiperqueratose

Fig. 2 - Ossos e articulações do tornozelo e pé

Fig. 3 - Relação de comprimento ideal entre os diferentes metatarsos



aparecimento das hiperqueratoses, pela

coloração mais pálida em virtude da isquémia

produzida pela carga.

A baropodometria permite o registo gráfico,

com o auxílio de um computador e software

específico, não só da morfologia mas também

das pressões suportadas pela planta do pé,

em ortostatismo e durante a marcha, mediante

uma imagem impressa policromática.

As radiografias dos pés em carga quando as

manifestações clínicas são inespecíficas e não

é possível identificar a lesão em causa, as

imagens de ressonância magnética, associadas

a outros métodos de imagem, como a

ecografia, e aos dados clínicos, podem

contribuir para a detecção das lesões e

possibilitar que um diagnóstico relativamente

preciso seja considerado.

Tratamento

O tratamento inicial das metatarsalgias é

conservador e deve incluir anti-inflamatórios,

o uso de órtoteses e calçados adequados, a

reabilitação dos segmentos atingidos por

deformidades redutíveis e a normalização da

distribuição das cargas nas zonas patológicas.

O tratamento médico da patologia de base,

quando a metatarsalgia decorre de doenças

gerais, é imperativo.

O uso de calçado com câmaras anteriores

amplas, de material macio, com solas de

material viscoelástico e de palmilhas de

descarga ou palmilhas monobloco para a

redistribuição de cargas é bastante útil e deve

sempre preceder qualquer indicação de

tratamento cirúrgico.

A adequação de um calçado ou palmilha é

fruto de uma constante troca de informações

entre o doente, o médico e o técnico. Não

existem fórmulas mágicas ou pré-concebidas.

Cada caso deve ser trabalhado isoladamente.

A utilização de recursos químicos (ácido

salicílico, ácido acético e resorcina) para o

desbridamento das

hiperqueratoses deve ser

realizado com cuidado e

por profissionais  habi-

l itados. Deixar que o

doente se encarregue da

auto-aplicação dos

queratolíticos pode ter

efeitos desastrosos sobre

a pele normal que

circunda a calosidade.

O tratamento cirúrgico

das metatarsalgias deve

ser indicado somente

quando se esgotaram os

recursos não invasivos.

Os critérios para o

tratamento cirúrgico das

metatarsalgias baseiam-

se na existência ou não

de deformidades regio-Fig. 6 - Baropodometria

Fig. 5 - Podoscopia



        

nais e na redutibilidade ou rigidez destas

deformidades.

Podem considerar-se cerca de 20 técnicas

cirúrgicas, desde ressecções ósseas a

osteotomias ao nível proximal, diafisário ou

distal dos metatarsos. Operações sobre as

calosidades, além de inúteis, dolorosas e

perigosas, denotam desconhecimento da

etiopatogenia e fisiopatologia destas lesões.

 No caso das metatarsalgias não mecânicas e

localizadas, a intervenção cirúrgica tem por

objectivo a exérese da lesão, de que é exemplo

o neuroma de Morton.

Quando a metatarsalgia está associada a uma

deformidade mais ampla (ante-pé triangular

simples, ante-pé convexo simples) e esta é

redutível, está indicado o tratamento da

deformidade principal dado que, ao se

normalizarem as relações funcionais dos

ossos, articulações e músculos, ocorre

também a normalização da distribuição das

cargas e o desaparecimento da sintomatologia.

 

Fig. 9 - Osteotomia de Weil

Fig. 7 - Neuroma de Morton

Fig. 8 - Osteotomia de Weil

Quando a metatarsalgia decorre de

deformidades rígidas (pé equino patológico,

ante-pé triangular convexo e ante-pé cavo),

além da correcção das deformidades originais,

util izam-se habitualmente osteotomias

proximais dos  metatarsos.

Nos casos de grave desestruturação do ante

pé, como ocorre na artrite reumatóide, tem-

se optado pelo realinhamento do ante pé

proposto por Lilièvre (1963) no qual as

cabeças dos metatarsos laterais (II ao V) são

ressecadas, com o cuidado de realizar esta

decapitação obliquamente de forma a que a

extremidade distal do metatarso se assemelhe

a um “bico de flauta” evitando o apoio sobre

um bordo agudo de osso.

De todas as osteotomias, a osteotomia de Weil

tem ganho popularidade, pelo facto de ser

considerada uma técnica simples associada a

uma fixação estável da osteotomia. O benefício

de uma fixação interna rígida deve-se ao facto

de permitir o posicionamento da osteotomia

na posição que o ortopedista deseja.
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