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Agradecimentos dos doentes do HDS
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C
AServe o presente para agradecer à

equipa do  Dr. Ribeiro de
Carvalho , todo o empenho e
profissionalismo, aquando de uma
pequena cirurgia, no dia 4 do
corrente mês (Novembro) na Unidade
de Ambulatório.
Pessoas de elevado grau profissional,
simpáticas e atenciosas, não se
poupando a esforços para que o
sucesso do Hospital que o Sr.
Presidente dirige seja uma realidade.
Numa altura em que dizer mal é a
moda, e no que toca aos hospitais
públicos explorado pelos media até
às últimas consequências, apraz-me
dizer bem porque é verdade.
Agradeça pois por mim ao Dr.
Ribeiro de Carvalho e ao Enf.
Rola, toda a disponibilidade que
comigo tiveram.
A sua Unidade Hospitalar é um
exemplo da humanização do Sistema
Nacional de Saúde.

Bem hajam,

Rogério Mendonça

Na impossibilidade de agradecer
pessoalmente a cada um dos
profissionais de saúde envolvidos na
doença e internamento da minha
mãe, que ocorreu de 1 de Setembro
a 19 de Outubro de 2009, no Serviço
de Ortopedia, piso 6, cama 29, venho
por este meio dar a conhecer o meu
profundo agradecimento e reconhe-
cimento pelo profissionalismo, inter-
esse, atenção, simpatia e disponi-
bilidade do Dr. Carlos Maia Dias,
assim como todos os cuidados e
ajudas prestados pela Equipa de
Enfermagem e de Auxiliares do
Serviço de Ortopedia.  Estendo  o
meu agradecimento à Assistente
Social, Dr.ª Ana Marques, à Dr.ª
Sandra do Serviço de Oncologia,
à secretária de unidade do piso
6, D. Isabel Lima e à secretária
de unidade do Serviço de
Oncologia, D. Neusa
Sou, por norma, uma pessoa
reservada e talvez um pouco
desconfiada dos profissionais de
saúde e com algumas razões, mas,
neste caso, não posso deixar de
louvar toda a atenção e apoio que
recebi por parte de toda esta equipa.
Gostaria, se tal for possível, que
fosse dado conhecimento desta
minha carta aos profissionais citados
em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos,
Helena Isabel Batista Gomes

Depois de terem passado mais de dois
anos com um problema complicado
e de difícil resolução, passando in-
clusive por diversas consultas e
exames em Hospital Privado, através
de uma amiga médica, tive a sorte
dela me encaminhar para uma
consulta externa com a Dr.ª Maria
Cristiana Santos, que felizmente e
em boa hora, descobriu a causa que
me vinha atormentando e me
internou para efectuar o devido
tratamento.
Como a nossa comunicação social, a

nível de saúde, só dá notícias de
algumas situações de irregularidade,
como se eles nunca errassem nas
atitudes que tomam... é meu
entendimento, vir pela presente
perante V. Ex.ª manifestar o meu
reconhecimento público de forma
extraordinária como fui tratada desde
a primeira consulta até hoje, no
relacionamento com o pessoal desse
Hospital.
Começando pela Dr.ª Cristina
Santos, um ser humano NOTÁVEL
a todos os níveis e que me faltam as
palavras para expressar o meu
profundo reconhecimento, passando
pelo pessoal do Laboratório, pelas
diligentes humanas e competentes
Enfermeiras, pelas simáticas
componentes do Pessoal Auxiliar
dignas do apreço pela complexidade
do seu trabalho, ao Pessoal da
Recepção (Urgência, Consultas
Externas, etc.), todos eles
possuidores de uma dedicação e de
um trato extraordinário, merecedores
de serem enaltecidos sem complexo
ou qualquer demagogia.
É meu entendimento que são pessoas
deste nível e carácter que
engrandecem uma Instituição da
dimensão do Hospital de Santarém,
pelo que apresento a V. Ex.ª os meus
sinceros parabéns por poder contar
com eles para levar por diante um
projecto grandioso como é a
atribuição de cuidados médicos e a
salvação de vidas humanas.
Para que esta empatia resulte,
também é preciso a valiosa
colaboração dos Utentes, situação
que nem sempre é compreendida por
estes, dado alguns não perceberem
a complexidade do trabalho num
Hospital.
Antecipadamente grata pela atenção
que se designar dar ao conteúdo da
presente, apresento os meus
cumprimentos, e subscrevo-me com
consideração.

Atentamente,
Anabela Dimas Jerónimo Gomes

Agradecemos à vossa profissão
Que perante a nossa aflição
Agiram com louvor
Correram gotas de suor
Com toda a dedicação
E tocaram o nosso coração
Que a vossa vida seja sempre
reconhecida
Por quem de vós precisa

Um grande obrigado
Com amizade
Os pais do menino Bernardo

Só agora enviamos este
agradecimento em louvor da vossa
ajuda perante o nosso sofrimento

Agradecemos à equipa médica e a
todo o pessoal envolvido por tão
bom préstimo dar ao nosso menino
(06-06-2009). Fizeram tudo o que
podiam, a esse feito o nosso bem
hajam

Susana a Paulo Alcanena
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Vencedores do Concurso
“Presépios Originais do HDS”

2º Lugar exéquo - Especialidades Cirúrgicas1º Lugar - Unidade de Cuidados Intensivos

Menção Honrosa - Patologia Clínica

Prémios de
Participação
Urgência Pediátrica

Imagiologia

Pediatria

Medicina Fís. e Reabilitação

Pedopsiquiatria

Bloco Operatório

HD de Psiq. e Saúde Mental

O primeiro presépio do mundo seria de argila e foi
montado por S. Francisco de Assis em 1223.

Mas foi no séc. XVIII que o costume de construir   nas
casasse dissiminou pela Europa e depois pelo Mundo.

Esta exposição de Presépios Originais do HDS consistiu
na mostra dos presépios elaborados pelos Serviços, tendo
sido apresentados 13 presépios a concurso e
maioritariamente elaborados com materiais utilizados
nos seus Serviços, bem como incluiu presépios de todo o
Mundo, dos mais diversos materiais e das mais distintas
origens, pertença de coleccionadores funcionários do
Hospital.

3º Lugar - Serviço de Ortopedia

2º Lugar exéquo - Serviço Medicina II
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NATAL no HDS

Almoço / LancheAlmoço / LancheAlmoço / LancheAlmoço / LancheAlmoço / Lanche
de Natalde Natalde Natalde Natalde Natal

Festa de NatalFesta de NatalFesta de NatalFesta de NatalFesta de Natal Coro de NatalCoro de NatalCoro de NatalCoro de NatalCoro de Natal

Grupo de Sevilhanas

Contadora de histórias

UTIS - Universidade da 3ª Idade Santarém

Coro do Serviço de Pediatria
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I Encontro das Mulheres OperadasI Encontro das Mulheres OperadasI Encontro das Mulheres OperadasI Encontro das Mulheres OperadasI Encontro das Mulheres Operadas
à Mama do HDS - Unidade de Senologiaà Mama do HDS - Unidade de Senologiaà Mama do HDS - Unidade de Senologiaà Mama do HDS - Unidade de Senologiaà Mama do HDS - Unidade de Senologia

As reclamações devem ser

encaradas como um meio de

participação activa do cidadão na

Instituição, contribuindo para

melhorar os serviços prestados.

Deste modo, a colaboração dos

serviços visados torna-se fundamen-

tal para uma

Inserido no “Projecto“Projecto“Projecto“Projecto“Projecto
Continuar a Viver”Continuar a Viver”Continuar a Viver”Continuar a Viver”Continuar a Viver” realizou-
se no dia 24 de Outubro, na Casa do
Brasil, o I Encontro de Mulheres
Operadas à Mama do HDS.

Este I Encontro revestiu-se de enorme
importância quer para as mulheres quer
para os seus companheiros e familiares,
bem como para os profissionais de saúde
que participaram na iniciativa do Serviço
de Ginecologia do Hosp. de Santarém.
O Dr. Teixeira, médico  responsável pela
Unidade de Senologia do Hospital de
Santarém, chamou a atenção para a
importância do diagnóstico precoce e
a importância do mesmo no tratamento
e controlo atempado da doença.
Os testemunhos de mulheres operadas
por cancro da mama foram um dos
momentos que surtiram grande
impacto na assistência, pelas vivências
que partilharam.
Demonstraram que cada caso é um
caso, que pessoas com o mesmo
problema reagem de forma diferente.
A Dr.ª Conceição Matos, Coordenadora
do “Movimento Vencer e Viver” da Liga
Portuguesa Contra o Cancro partilhou
com todos os presentes a sua
experiência com o tema “Tremo mas
não caio”. Passou a mensagem de que
pode não ter uma mama mas que nem
por isso se passou a chamar-se só
Conceição ou só Maria, não deixou de
ser mãe, mulher e assumir as suas
responsabilidades sociais e profissionais,
sublinhando que o apoio da família foi
fundamental para enfrentar o
problema, mas não menos importante
a partilha do problema por parte desta
com os mesmos.

Os testemunhos apresentados
por duas mulheres operadas no
Hospital de Santarém, teve
como ponto comum o apoio fa-
miliar, o excelente apoio dos
profissionais dos serviços que as
trataram durante as diferentes
fases do tratamento. A forma
como vivenciaram pessoal-
mente o problema e como
enfrentaram as dificuldades e
os medos foi muito diferente.
Sandra, 35 anos, classificou a sua
experiência como “terrível”. Fez
mastectomia radical, tendo sido muito
difíci l l idar com a situação, fez
quimioterapia, tendo sido a queda do
cabelo o que considerou mais terrível,
rapar o cabelo e passar a usar peruca.
Durante 28 dias fez radioterapia, em
Setúbal tendo sido muito doloroso,
todo este processo. Fez reconstrução
mamária e só agora se considera
novamente uma mulher completa.
Maria do Céu, também operada no HDS
partilhou com todos uma vivência
totalmente diferente. Exprimiu
“quando soube não foi uma catástofre,
nem tão pouco fiquei desesperada, pois
sempre achei que há doenças bem
piores que ter cancro da mama”.
É objectivo a médio prazo criar um
Núcleo de Apoio à Mulher Operada à
mama, em Santarém, onde estas e
companheiros, possam ter a ajuda quer
de técnicos quer de voluntária(o)s -
mulheres e respectivos companheiros
que vivenciaram e ultrapassaram a
doença. Partilhar medos e dúvidas e
quais as estratégias a utilizar para
ultrapassar as dif iculdades que
encontram.
Este I Encontro terminou com um
lanche e animação musical. Permitiu

que os profissionais presentes, fora do
papel mais profissional que exercem
normalmente, confraternizassem com
as utentes e familiares presentes
apenas como elementos igualmente
interessados na qualidade de todo o
processo.
O “Projecto Continuar a Viver”
Iniciou-se em 2008, no Serviço de
Ginecologia/Obstetrícia, com o
objectivo de dar apoio a todas as
mulheres operadas por cancro da mama
no HDS. Tem como lema “todos
podemos fazer um novo fim”.
Este apoio inicia-se durante o
diagnóstico e internamento e prolonga-
se após a alta enquanto for necessário,
por parte da utente ou família.
De realçar que o apoio disponibilizado
pela psicóloga é opção da utente /
famil iar. Neste pressuposto, 95
mulheres procuraram apoio durante o
internamento e actualmente 10
mulheres/respectivos companheiros
estão a ser seguidas no pós-operatório.
As sessões de acompanhamento
decorrem às 2ªs feiras das 14h às
16h no piso 3 do HDS.
São abordados temáticas como a
feminilidade, auto-imagem, imagem cor-
poral, sexualidade e relação do casal,
contexto social e sócio-profissional.
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Rastreio no Dia do
AVC

Saberes e Sabores Nutritivos

O Alimento deste mês é o…. CHÁ
A origem do chá remonta aos anos 618, vinda dos Himalaias, esta bebida foi difundida por
monges budistas a partir do “arbusto do chá” de nome científico Camellia sinensis, que crescia
em estado selvagem nesta cordilheira asiática. O chá teve a sua expansão para o território
Europeu quando os Portugueses chegaram ao Oriente nos finais do séc. XV. Nessa época as
naus Portuguesas traziam carregamentos de chá até ao porto de Lisboa, ponto a partir do qual
o chá era reexportado para a Holanda e França. Actualmente cerca de 3 mil produtos são
denominados de chá, no entanto, apenas podem ser considerados verdadeiros chás, aqueles
que tenham na sua composição a planta Camellia sinensis. Ou seja, produtos a que correntemente
denominamos de chá, como o chá de menta ou chá de cidreira, são na verdade, tisanas ou infusões. A partir das folhas
da Camellia sinensis é possível obter vários tipos de chá, dependendo do tipo de tratamento a que são sujeitas,
tradicionalmente são divididas em três categorias principais, o chá preto, chá verde e o oolong, no entanto dentro de
cada uma das categorias existem diversas misturas como o Darjeeling, Ceilão ou Pekoe. O Chá Preto é conseguido através
da exposição das folhas ao ar, deixando-as murchar e sujeitando-as a diversas horas de oxidação. Ao longo deste tempo
a água evapora e as folhas do chá preto absorvem mais oxigénio, deixando-as mais escuras. Possui um sabor acentuado
e, quando é bem misturado, contém uma maior percentagem de teína em relação aos outros chás. O Chá Verde utiliza as
mesmas folhas que as usadas no chá preto e oolong, com a diferença de que as suas são vaporizadas, enroladas e
torradas, imediatamente após serem colhidas, pelo que não ficam oxidadas, permanecendo verdes. A sua mistura é feita
a temperaturas mais baixas e por menos tempo que o normal, resultando um chá mais leve e com menos teína. A
variedade de Chá Oolong é o resultado de um processo de tratamento intermédio entre o chá preto e o chá verde. As
suas grandes folhas são parcialmente oxidadas, o seu teor de teína fica entre o chá preto e o chá verde e consequentemente
apresenta um aroma comparado ao de flores ou frutas frescas. Existe ainda o Chá Branco que foi introduzido recentemente
no mercado português dos chás. As suas folhas são apanhadas à mão, vaporizadas e secas ao sol, sem passar pelo
processo de oxidação. Este chá contém uma quantidade reduzida de teína e um sabor muito suave e doce. O único
produtor de chá Europeu é Portugal,  as plantações são nos Açores e este é considerado um chá biológico. Para além de
um óptimo sabor, o chá é rico em antioxidantes como as catequinas e os flavenoides, contém ainda taninos e  flúor. No
entanto, por ser uma bebida estimulante deverá ser consumida com moderação. Sendo assim, alterne o consumo de chá
com o de infusões ou tisanas, preferencialmente sem adição de açúcar. E agora, delicie-se ……

Ingredientes

• 6 ovos inteiros e 4 gemas
• 100g de açúcar
• 1 colher (sopa) de chá
• 1 colher (sopa) de farinha
maizena
• 0.5 l de leite magro
• caramelo
• manteiga light q.b.

Pudim de Chá

Preparação

Unte o fundo de uma forma com
manteiga. Coloque o caramelo por
cima da manteiga. Misture as gemas
e os ovos inteiros, introduza o
açúcar, continue a bater e junte a
farinha maizena. Bata até obter uma
mistura cremosa. Aqueça o leite e,
quando este levantar fervura,
adicione o chá e deixe ferver durante
dois minutos. Retire do lume, tape

8 Pessoas

Preparação: 30 minutos
Grau de dificuldade: fácil

Custo: económico
Por dose: 145 Kcal

e deixe arrefecer durante 10
minutos. Coe a infusão sobre a
gemada, mexa rapidamente e encha
a forma, cobrindo com uma tampa.
Deixe repousar num tabuleiro de
forno com um pouco de água quente
(por baixo). Leve a mistura ao forno
previamente aquecido a 180º (15
minutos) e depois reduza para 150º
e deixe cozinhar durante 35 minutos.
Deixe arrefecer completamente e
leve ao frigorífico durante 3 horas,
no mínimo, antes de o desenformar
e servir.

Bom apetite!

Saudações nutricionais,
Maria Duarte

O Serviço de Alimentação e Dietética
assinalou no passado dia 13 de
Novembro, a comemoração do Dia
Mundial da Diabetes, com a
realização de uma sessão de
educação alimentar, proferida pela
Dr.ª Maria Duarte, subordinada ao
tema “Gravidez Segura exige Diabe-
tes Controlada”. O evento foi dirigido
às grávidas e puérperas da Consulta
de Diabetes e Gravidez, tendo como
objectivo dar a conhecer o impacto
da diabetes na saúde e saber, na
medida do possível, como evitar ou
retardar o aparecimento da diabe-
tes e suas complicações, com a
adopção de um estilo de vida
saudável, onde a alimentação as-
sume um papel crucial. Esta iniciativa
vai de encontro ao tema deste ano
que é Diabetes: Educar para Prevenir.

Dia Mundial da
DIABETES
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Perfil
Maria FERNANDA Felício Vidal é uma das mais antigas e “influentes”
funcionárias do HDS.FFFFFernanda VVVVVidal, é hoje das mais antigas e carismáticas funcionárias do Hospital de Santarém. É há mais de

um quarto de século secretária do Conselho de Administração deste Hospital!
Iniciou funções na Secretaria do Hospital de Jesus Cristo, na época sob a responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia.
No início de 1975, foi-lhe atribuída a área de “dactilografia” do Director do Hospital e Presidente da Comissão Instaladora, Dr.

António Correia de Lima, hoje equivalente ao Secretariado do Conselho de Administração.
Em Outubro de 1975, após formação no Hospital de Portalegre, participou na criação da
estrutura do Serviço de Aprovisionamento, tendo sido criado o
“Arsenal”, hoje correspondente ao Armazém de Consumo Clínico.
Em 1976, regressa ao Serviço de Pessoal e Expediente, tendo ficado responsável pelo
Tratamento de Correspondência e Arquivo Geral do Hospital e pela
“dactilografia” da Comissão Instaladora.
Integrou a Comissão de Reestruturação do Serviço de Consultas Externas e em 1981,
passou a assegurar o Secretariado da Direcção Médica. Foi responsável pelo tratamento
biblio-gráfico da Biblioteca Médica (após
formação) sob a orientação do Director Clínico,
Dr. Carlos Verdete, tendo continuado a  assegurar

o Secretariado do  Director do Hospital.
Em Janeiro de 1986, transferiu para as novas instalações do Hospital de Santarém
a secretaria da Direcção Médica e a Biblioteca Médica, criando e reestruturando
estes Serviços. Fez formação na Escola Pós Básica de Lisboa e em Maio de 1986,
passa a coordenar o Secretariado da Administração do Hospital de Santarém,
funções que acumula com o Secretariado da Comissão Instaladora.
Em 1989 é nomeado o Conselho de Administração do Hospital Distrital de
Santarém, que continua a secretariar e os seguintes… e nos vários regimes jurídicos
do Hospital…. HDS; HDS, S.A.; HDS, EPE… até hoje!
Quem a ela se dirige encontra sempre a boa vontade, conhecimento e gentileza que lhe é característica. Procura sempre
colher da experiência ensinamento bastante para um desempenho melhor. Refere que muito aprendeu com quem tem
trabalhado e a todos se dedicou com lealdade e empenho.
Diz que “Deus lhe deu a certeza que a prática administrativa não se esgota no mero acto de tratar com os papéis”. Procura
sempre servir quem precisa e ajudar a resolver alguma situação daqueles que geralmente numa situação de fragilidade,
encontra. “Enfim dar sentido à minha Vida!”
“E é por tudo isto – por ter feito o que muito gosto e concerteza também pela Família sólida e coesa que Deus me deu -
que hoje me sinto muito tranquila, com o coração cheio de alegria e serenidade, certa de, apesar dos erros de percurso, ter
feito as escolhas certas, o que justifica a Felicidade que sinto em mim!”

Perfil

No passado dia 20 de Novembro de
2009 comemorou-se o 20.º
Aniversário da Convenção dos
Direitos da Criança.
A iniciativa promovida pelo Serviço de
Pediatria consistiu na oferta de livros
infantis da autora Paula Guimarães
intitulados “Uma Aventura  na Terra
dos Direitos”. Foram distribuídos 40
livros ao Serviço de Urgência
Pediátrica, 20 livros para a área de

Internamento e 20 livros para a área da Consulta Externa de Pediatria.
Ao longo do mês de Novembro divulgaram-se os Direitos da Criança, através
da distribuição de folhetos alusivos ao tema, de forma a sensibilizar os pais/
adultos que acompanharam as crianças no Serviço de Pediatria.

Liliana Gabriel
Educadora de Infância

20º ANIVERSÁRIO DA CONVENÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS

“Deus lhe deu aDeus lhe deu aDeus lhe deu aDeus lhe deu aDeus lhe deu a
certeza que a práticacerteza que a práticacerteza que a práticacerteza que a práticacerteza que a prática
administrativa nãoadministrativa nãoadministrativa nãoadministrativa nãoadministrativa não
se esgota no mero actose esgota no mero actose esgota no mero actose esgota no mero actose esgota no mero acto
de tratar comde tratar comde tratar comde tratar comde tratar com
os papéis.”os papéis.”os papéis.”os papéis.”os papéis.”



    HDSInForum
Destacável Científico | HDSInForma nº 30 | Bimestral | Janeiro 2010

As doentes tratadas por Senologistas / Especialistas
especialmente dedicados a todas as fases do tratamento
e funcionando em equipa multidisciplinar têm maior
sobrevida que as doentes tratadas por um não especialista
nesta área. Reconhece-se a importância do diagnóstico
precoce, bem como do rápido acesso a um plano
terapêutico adequado, no prognóstico da situação clínica.

Com o objectivo de conhecer a actividade da Unidade de
Senologia do Hospital de Santarém, E.P.E., nos últimos 13
anos, facil itando assim o planeamento de futuras
necessidades de recursos nesta área realizou-se uma análise
retrospectiva de uma base de informação clínica de doentes
de ginecologia oncológica desde Janeiro de 1996 até
Dezembro de 2008.

Foram analisados 1263 doentes de senologia com
diagnóstico oncológico. Na análise por grupos etários
verificou-se um predomínio constante das mulheres com
idade superior a 50 anos, com uma evolução significativa
do número de casos ao longo dos 13 anos em estudo
(ver figura 1).

Quanto à forma de suspeita de diagnóstico verificou-se
uma mudança na forma de apresentação,
preponderantemente clínico (68.75%) no início do estudo,
para uma importância cada vez mais acentuada da

imagiologia (55.56%) no último ano (ver figura 2). Assim
verificou-se também uma tendência na evolução positiva
no aumento do número de casos em estadio I da doença
(de 21,8% para 33,3%), ao qual não é alheio o
funcionamento do Rastreio na zona, correspondendo ao
aumento na abordagem não amputativa da mama face à
cirurgia amputativa nos últimos anos, bem como na melhoria
significativa da taxa de sobrevida aos 5 anos (88,4% para
95,2%).

Assim, nesta casuística:

•  Constatou-se uma evolução positiva no diagnóstico
mais precoce.

•  Houve uma modificação, de acordo com a evolução
do estado de arte, em relação aos meios utilizados
para a confirmação diagnóstica. Praticamente o
abandono da PAAF em favor da BAG.

•    Verificou-se uma evolução favorável das cirurgias
não amputativas no tratamento desta patologia.

Com o aumento no número de doentes diagnosticadas e
sobreviventes ao cancro da mama, e tendo em conta a
escassez de recursos nesta área, os profissionais de saúde
em Senologia terão que se concentrar cada vez mais nas
doentes recémdiagnosticadas, tendo menos tempo para
dedicar às  doentes que tenham completado o seu
protocolo de tratamento (Cirurgia e/ou Quimioterapia e/

UNIDADE DE SENOLOGIA

Domingos Vaz, Rita Ribeiro, Flávia Nogueira, Madalena Nogueira, José Fiel, José Teixeira

Revisão de 13 anos de Actividade - Alguns Indicadores

Figura 1: Número de casos de cancro ginecológico por
ano e por localização anatómica

Figura 2: Manifestação inicial do cancro da mama



TRATAMENTO CIRÚRGICO DO CANCRO DA MAMA
EM CIRURGIA DE AMBULATÓRIO

Domingos Vaz, Ana Vicente, Flávia Nogueira, Madalena Nogueira, José Fiel, José Teixeira

Unidade de Senologia - 5 anos de Actividade

Sendo um desafio recente, a Cirurgia de Ambulatório é
contudo um conceito do passado que se está a tornar
uma exigência do futuro, pelas diversas vantagens que
apresenta para os utentes e para as unidades
hospitalares. Permite o aumento da comodidade do
utente e o envolvimento da família nos cuidados de saúde,
promove uma recuperação pós- operatória e uma
reabilitação sócio - profissional mais rápida, bem como,
minimizam-se, os traumas e desiquilíbrios psicológicos
que sempre acompanham o diagnóstico de um cancro e
os inerentes ao internamento hospitalar. Nestes
princípios iniciou-se o tratamento do cancro da mama
em cirugia de ambulatório, no Hospital de Santarém.
Com o objectivo de avaliar a viabilidade, eficácia e os
benefícios da Cirurgia de Ambulatório no cancro da
mama procedeu-se a uma revisão retrospectiva de uma

base de informa-
ção cl ínica de
doentes com
cancro da mama
da Unidade de
S e n o l o g i a
tratadas em
a m b u l a t ó r i o
desde Janeiro de
2005 até Dezem-
bro de 2008.

ou Radioterapia). (continua na página seguinte)
É fundamental, portanto criar estratégias para gerir esta
problemática sem diminuir a qualidade da prestação dos
cuidados de saúde, nomeadamente cativando (ainda mais)

Após análise
c a s u - í s t i c a
verificou-se que
166 mulheres
foram operadas
em ambulatório
no período em
análise. De
todas as doen-
tes avaliadas
neste estudo
78.3% (n=130) concluíram o seu tratamento cirúrgico
exclusivamente em cirurgia de ambulatório, e apenas
21.7% (n=36) necessitaram de complementar o seu
tratamento cirúrgico inicial com nova cirurgia em
internamento. As doentes apresentaram um alto nível
de satisfação dos tratamentos que receberam.
Comparando o custo, por pessoa, da tumorectomia com
gânglio sentinela em cirurgia de ambulatório vs
internamento, verifica-se um custo de €857.74 vs
€2831.55, respectivamente, havendo um ganho de
€1.973,81 por pessoa, a favor da cirurgia de ambulatório.
Em suma, este estudo demonstra a viabilidade, a eficácia
e a segurança do regime de ambulatório, que é altamente
apreciado pelas doentes e é mais rentável para o hospi-
tal, quer do ponto de vista da produção cirúrgica, quer

do ponto de vista económico.

Figura 4: N.º de doentes tratadas com tratamento
Amputativo vs Não Amputativo

os Especialistas em Cuidados de Saúde Primários, quer para
se obterem diagnósticos cada vez mais precoces, quer
para o seguimento das doentes tratadas. Alargar a equipa
“para fora dos muros do Hospital”, afinal onde tudo
começa… no Rastreio e nos Cuidados Primários.

Figura 3: Meio de Diagnóstico utilizado



GÂNGLIO SENTINELA NO TRATAMENTO DO
CANCRO DA MAMA

Rita Ribeiro, Ana Vicente, Flávia Nogueira, Madalena Nogueira, José Fiel, José Teixeira

Unidade de Senologia - 4 Anos de Actividade

O conhecimento do estado da axila é essencial no

estadiamento e, em consequência, na determinação do

protocolo de tratamento a aplicar a cada doente com cancro

da mama. A Linfadenectomia Selectiva do Gânglio Sentinela

(LSGS) é um método de grande sensibilidade na detecção

da extensão axilar da doença e que pode evitar os efeitos

adversos associados à linfadenectomia axilar

completa. Com a detecção cada vez mais

precoce do cancro da mama é de esperar que

cada vez mais pacientes tenham a axila negativa

e devam ser poupadas ao incómodo e

morbilidade do esvaziamento axilar dos três

níveis de Berg (que praticamos,

sistematicamente, no caso de positividade ou

de alta suspeita / probabilidade de positividade,

tentando obter a “cura” da axila).

No sentido de oferecer opções terapêuticas

actualizadas, a nossa Unidade instalou e iniciou

a técnica do gânglio sentinela em 2005.

Revê-se  e estuda-se, agora, a casuística até

Agosto de 2009.

Realizaram-se 208 LSGS em 206 doentes (2 casos

bilaterais), com idade média de 56,83 anos [31, 79].

O diagnóstico de neoplasia maligna foi realizado por Biopsia

de Agulha Grossa (BAG) em 87,5% (182 casos). O tipo

histológico mais frequente foi o carcinoma ductal invasivo

(155 casos).

A tumorectomia constituiu o procedimento cirúrgico

mamário de eleição em 71,8% (153 casos).

A grande maioria destas doentes foi intervencionada,

apenas, em cirurgia de ambulatório.

Excisaram-se 388 gânglios sentinela, com uma média por

intervenção de 1,89 [1, 5]. Exceptuando os gânglios que

se verificaram positivos pela hematoxilina eosina todos os

outros foram estudados por técnicas de imunohistoquímica.

Em 75 % dos casos o gânglio sentinela foi negativo.

Nos restantes 25% (52 casos) avançou-se para

esvaziamento axilar

(sempre dos três níveis)

com o objectivo de

realizar estadiamento

completo e obter o

controlo regional da

doença, tendo sido

removidos um total de

872 gânglios (média de

gânglios excisados por

axila – 14,78).

Dos 52 casos com

gânglio sentinela

positivo, apenas 13

tinham outros gânglios atingidos com metástases.

Analisando os resultados obtidos com o exame do gânglio

sentinela de acordo com o estadio clínico das doentes (vide

figura), verificámos que estadio do tumor com mais casos

de GS positivo foi o T1c, porém os tumores T2 têm a

maior taxa de GS positivo/caso (40%).

Concluímos que estamos a conseguir executar a técnica

com resultados semelhantes aos dos centros de referência

na área. Simultaneamente, com uma parte significativa das

nossas doentes, estamos a  poupar no esvaziamento axilar

(e no internamento).

Dr. José Teixeira - Médico Ginecologista-Obstetra
Dr. José Teixeira - Médico Ginecologista-Obstetra

Tratar melhor, Poupando
O caso do Gânglio Sentinela no tratamento do cancro da mama

Os recursos económicos, como é sabido, são, por natureza
e definição, escassos. A necessidade de cuidados de saúde
(o envelhecimento geral da população, o surgimento de
novas patologias, e a cada vez maior sofisticação dos
cuidados necessários) leva a que os recursos financeiros
sejam, sempre - e cada vez mais - insuficientes. As novas
(e cada vez mais sofisticadas) técnicas e a vontade de

“fazer bem feito” / prestar os melhores cuidados existentes
encarecem as prestações de um modo que, porventura,
podem pôr em causa a equidade nos cuidados
proporcionados. O que pode levar a que a prestação dos
“melhores” cuidados a um leve a que faltem cuidados mais
básicos a outros. Especialmente se se confundir “melhores”
com os últimos no mercado ou os mais caros.

Resultados do Gânglio Sentinela por estadio do
tumor



Não é o caso do tratamento do cancro da mama. O seu
diagnóstico cada vez mais precoce – nomeadamente
através dos programas de Rastreio - leva a um controle /
cura da doença em cada vez maior proporção de casos e
com menos sequelas para as pacientes. A nossa Unidade
é, desde a sua criação, há 15 anos, por protocolo entre a
Liga Portuguesa contra o Cancro e
o HDS, a Unidade de referência para
onde são orientados os casos
detectados no Distrito (mesmo da
Zona Norte do Distrito). Os casos
assim recebidos do rastreio (cerca de
35% do total) bem como todos os
outros oriundos dos Cuidados
Primários e de outros Colegas que
trabalham na zona permitiram-nos
registar e tratar, até ao momento,
cerca de 1300 novos casos de cancro
da mama.
A nossa Unidade defrontava-se, há
cerca de 4 anos, com a eminência da impossibilidade de
proporcionar, atempadamente, os cuidados adequados e
necessários às novas pacientes. Foi por essa altura que,
saindo da sua fase mais “experimental”, se iniciou pelo
Mundo a generalização da técnica do GÂNGLIO SENTINELA
no tratamento cirúrgico do cancro da mama.
Já antes um dos elementos tinha tido contacto com a
técnica (em estágio no Instituto Oncológico de S.
Sebastian – Espanha); não lhe parecendo, em rigor,
suficiente, foi fazer um outro estágio (mais aprofundado)
de formação e treino na técnica no Instituto Europeu de
Oncologia em Milão uma das primeiras, porventura a princi-
pal Instituição onde a técnica foi desenvolvida. Logo depois
fez a necessária e ética certif icação (curva de
aprendizagem) com o número de casos determinado de
“Gânglios sentinela”, seguidos de Esvaziamento axilar,
conforme preconizado pelas Instituições de referência bem

como pela Sociedade Portuguesa de Senologia. Logo após
a certificação a técnica foi iniciada no nosso Hospital
(Fevereiro de 2005) e passou a ser oferecida, por rotina,
em todos os casos com indicação para tal. Quase
simultaneamente procedeu-se à certificação dos outros

dois elementos que operam na Unidade.
E foi a implementação desta técnica que nos tem permitido
manter uma resposta oportuna aos casos que nos enviam,
permitindo tratá-los MELHOR e de uma forma
tecnicamente mais correcta e actual, comparativamente
com o oferecido anteriormente.

A POUPANÇA, muito significativa, advém do facto deste
tipo de intervenção bem como a cirurgia sobre a mama -
TUMORECTOMIA + GÂNGLIO SENTINELA - serem feitas
em ambulatório e no mesmo tempo operatório.
Consideremos, para efeitos contabilísticos 100 doentes
tratados por esta técnica (na realidade já cerca de 230) e
vejamos os respectivos custos.
Se considerar-mos a diferença entre o proce-dimento ac-
tual - Tumorectomia + Gânglio sentinela (ambulatório) ver-
sus Tumorectomia + Esvaziamento axilar (internamento)
vemos que se poupou, cerca de trezentos mil euros por
cada 100 doentes tratados. Considerando os 230 doentes
já operados, houve uma poupança de mais de meio milhão
de Euros, tratando (muito) melhor os mesmos doentes. E
70% deles foram tratados, num só tempo, em ambulatório.
Apenas com o “investimento” na compra da Gama câmara,
cerca de 25 mil euros. Os tempos assim libertados, no Bloco
Central, não foram desperdiçados e foram utilizados noutras
intervenções o que nos tem permitido manter a tal resposta
atempada, de outro modo não possível.
Tão ou mais significativo, apesar de não facilmente
contabilizável é a poupança às pacientes dos incómodos
do internamento hospitalar, da sua separação da família
numa altura que, mais que nunca precisa daquele apoio.
Algumas quase não acreditam que foram operadas, pela
melhor técnica, a um cancro. Foi possível POUPAR
(muito) e tratar (muito) MELHOR.

1.    Os valores utilizados para os cálculos foram obtidos junto
da Administração do HDS:

Custo de internamento/dia: €709,75
Custo por intervenção:

Bloco central: €983,42
Bloco ambulatório: €351,37
Linfografia: €155

2.    Para efeitos contabilísticos a Mastectomia Radical
Modificada ou o EA é considerada 1 intervenção enquanto,
no caso da Tumorectomia + Gânglio sentinela se
consideram 2 intervenções

3.    Para efeitos comparativos estimou-se e contabilizou-se,
nos casos de internamento com EA, 5 dias, embora este
número seja variável. No caso de T+GS, considerou-se
apenas 1 dia de internamento

Vantagens do Gânglio Sentinela
 Ø Procedimento fácil e económico. Morbilidade mínima.
 Ø Permite com uma pequena cirurgia identificar as doentes
que beneficiam de esvaziamento axilar (gânglios+s).
 Ø Se negativo, poupa uma intervenção desnecessária.
 Ø  Identifica com grande fiabilidade as axilas positivas,
clinicamente negativas e negativas pelos meios morfológicos
habituais.
 Ø Estadiamento da axila minimamente invasivo.
 Ø Identifica o(s) gânglio(s) relacionado(s) com o tumor em
95,6% dos casos.
 Ø Correlaciona-se na mesma proporção com o estado da axila
(95%).
 Ø  Poupa às doentes com axila negativa (70-80%) uma
intervenção com  morbilidade conhecida, melhorando assim, a
qualidade de vida da mulher que de facto não necessita de

ALND.


