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8À conversa com ...
... Sara Rebelo Silva

Sala de Espera
     - Psiquiatria Infantil
     - Urgência Pediátrica

Concurso de Fotografia

Exposições de Pintura

PACS/RIS no Serviço de
Imagiologia

Biopsia Mamária Assistida
por Vácuo

Organização das Come-
morações dos 25 anos do
Hospital de Santarém

Implementação de novo
Sistema de Gestão de
Atendimento no Serviço
de Patologia Clínica

2º Prémio atribuído ao
Serviço de Patologia
Clínica

EDITORIAL

6
7

4
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Tempos difíceis aqueles que nos apo-
quentam.
Cumprir a missão de prestar cuidados de
saúde de qualidade, acessíveis, em tempo
oportuno e num quadro de desenvolvi-
mento económico e financeiro susten-
tável, constitui um desafio diário e perma-
nente às capacidades do Hospital, de todos
e de cada um, embuídos no espírito de
serviço público de que não desistem
aqueles para quem a saúde é um bem de
mérito tão inalianável como o direito de
nascer e viver.
Apesar dos constrangimentos, não
podemos perder a perspectiva do futuro,
razão porque devemos continuar a investir
no Hospital, potenciando as suas
capacidades e assegurando sempre mais
e melhores medidas prestadas por
profissionais envolvidos e motivados,
mesmo que os “ventos não soprem de
feição”.
E acima de tudo, nunca perder os valores
de um Serviço de Saúde orientado
claramente para o doente, centro da
aplicação das nossas energias, observando
e aplicando os mais adequados princípios
de ética nas relações pessoais, profissionais
e institucionais. Assumindo a responsabili-
dade social perante toda a comunidade,
interna e externa, enraizando sempre e
cada vez mais uma cultura de um bom
Governo da coisa e da causa pública.
É nesta conjunctura que se aproximam as
Comemorações dos 25 anos do Hospital.
Que constituam o sublimar de vontades e
desejos de um futuro melhor.

José Rianço Josué

Presidente do CA

Tempos Difíceis (muito!)
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Foi atribuído, o 2º prémio no
decurso do Congresso “Laboratory
Medicine in Health Care - First Eu-
ropean Joint Congress of EFCC and
UEMS” e que decorreu de 13 a 16
de Outubro, às colaboradoras do
Serviço de Patologia Clínica, Dr.ª
Rosário Luís e Dr.ª Alzira Tagarro.
O trabalho premiado intitula-se
“Quality Indicators: their contribu-
tion for continuous improvement”,
tendo sido apresentados cerca de
200 trabalhos realizados por
especialistas da área da medicina
laboratorial de todo o mundo.

2º Prémio atribuído à Patologia Clínica2º Prémio atribuído à Patologia Clínica2º Prémio atribuído à Patologia Clínica2º Prémio atribuído à Patologia Clínica2º Prémio atribuído à Patologia Clínica

Implementação de novo Sistema deImplementação de novo Sistema deImplementação de novo Sistema deImplementação de novo Sistema deImplementação de novo Sistema de
Gestão de AtendimentoGestão de AtendimentoGestão de AtendimentoGestão de AtendimentoGestão de Atendimento

Entrou em funcionamento no dia 18
de Outubro no Serviço de Patologia
Clínica, um novo Sistema de Gestão
de Atendimento Administrativo e de
Colheitas.
O utente deverá retirar a sua senha
no quiosque instalado à entrada da sala
de espera, junto à coluna.

INFORMAÇÕES:
1. O atendimento administrativo
e a colheita são realizados por
prioridade e por ordem de
chegada, apenas dentro do
período de marcação, conforme
seguidamente detalhado. Estas
prioridades são estabelecidas quando
o médico agenda as análises e
entrega ao utente a folha da
marcação, que indica:

1. O período de marcação
agendado para a sua colheita;
2. A informação relativa à
obrigatoriedade de tirar a
senha A (prioritário), impres-
sa no canto superior direito -
“Retire a senha A”.

2. É fundamental que o utente
no dia marcado para a sua
colheita, utilize a folha de
marcação para verificar se tem de
tirar a senha A, bem como deverá
fazer-se acompanhar do comprova-
tivo de que é um utente prioritário:

1. Crianças até aos 6 anos;
2. Diabéticos;
3. Grávidas;

4. Pessoas com deficiência.

É importante ainda salientar que as
prioridades aparecem listadas no
quiosque por ordem alfabética e não
por ordem de atendimento.
3. No dia da colheita, o utente deverá
apenas retirar a senha A ou a senha
B, consoante seja prioritário ou não.
Quando  o utente é atendido no
balcão de atendimento e caso se
verifique que tirou a senha errada,
terá de dirigir-se novamente ao
quiosque para retirar a senha
correcta.
4. A chamada dos utentes
processa-se automaticamente,
dado o Sistema ter toda a informação
já registada.

Pretende-se com a implementação
deste novo Sistema:

• Melhorar o fluxo no
atendimento;

• Tornar o Serviço de Patologia
Clínica mais eficiente relativa-
mente aos processos;

• Permitir rastreabilizar os tempos
desde a chegada do doente à
sala de espera (quando retira
a senha), ao atendimento e à
colheita, com o intuito de
analisar e optimizar os procedi-
mentos internos.

Inerente à implementação deste
Sistema, subsistem tecnologias
informáticas que foram parame-
trizadas à realidade do nosso
Serviço e sob a responsabilidade
da empresa Confidentia, responsá-
vel pela instalação do Sistema
Informático Appolo   e WebAppolo
e que dá suporte a  todo o  Serviço
de Patologia Clínica e possibilita a
marcação de análises  e visualização
de todos os resultados.
Participaram ainda na implemen-
ação deste Projecto o  Eng.
Pedro Teixeira do Gabinete
de Tecnologias de Informação, a
Dr.ª Marta Bacelar, Adjunta para a
Gestão do Serviço e um grupo
de trabalho do Serviço.
Um apelo final “Ajude-nos a
prestar um melhor serviço,
respeitando as fi las e as
prioridades”.
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PACS/RIS no Serviço de ImagiologiaPACS/RIS no Serviço de ImagiologiaPACS/RIS no Serviço de ImagiologiaPACS/RIS no Serviço de ImagiologiaPACS/RIS no Serviço de Imagiologia
Início de uma nova eraInício de uma nova eraInício de uma nova eraInício de uma nova eraInício de uma nova era

A maior acessibilidade e qualidade
dos equipamentos de ecografia,
mamografia e ressonância magnética
levaram a um aumento substancial
da detecção do número de lesões
infra-cl ínicas, necessitando de
procedimento de intervenção para
diagnóstico definitivo.
A biopsia mamária assistida por
vácuo é uma forma de obter tecido
mamário para exame histológico de
forma minimamente invasiva, através
de procedimento per-cutâneo. Estas
biopsias podem ser orientadas através
de várias modalidades de imagem,
nomeadamente por mamografia
(estereotaxia), por ecografia ou
ressonância magnética.

A vantagem deste
tipo de biopsia reside
no facto de permitir
obter uma maior
quantidade de tecido, o
que reduz a probabi-
l idade de repetições
que resultam maiori-
tariamente de amostras
inconclusivas.
O Serviço de Imagio-
logia já dispõe do dispositivo portátil
que permite a realização de biopsias
assistidas por vácuo, tendo sido
realizadas 8 biopsias, desde Maio até
ao momento actual. Este tema será
detalhado numa próxima edição do
Suplemento Científ ico do

Biópsia Mamária Assistida por VácuoBiópsia Mamária Assistida por VácuoBiópsia Mamária Assistida por VácuoBiópsia Mamária Assistida por VácuoBiópsia Mamária Assistida por Vácuo

Realizou-se no passado dia 21 de
Setembro, a primeira reunião para dar
início à implementação do Projecto
PACS (Picture Archiving and Commu-
nication System) no Serviço de
Imagiologia, solução há muito ansiada.
A conversão da imagem em película
para formato digital permite novas
possibilidades de manipulação, arquivo,
consulta e distribuição.
A implementação do Sistema de
Arquivo e Comunicação de Imagens
Médicas (PACS) integrado com o
Sistema de Informação Radiológica
(RIS) vai permitir uma melhor
acessibilidade dos Serviços ao Serviço
de Imagiologia, a articulação com
outras unidades de saúde e uma
melhor rentabilização dos recursos e da
capacidade instalada. É claramente uma
aposta na qualidade dos serviços
prestados que irá permitir ganhos
significativos na rapidez, tanto do
diagnóstico, como na distribuição dos
resultados, com enormes benefícios
para os utentes e para o Hospital.
1. Para os utentes:

• Redução da exposição do
doente a radiações ionizantes,
evitando a duplicação de exa-
mes, reduzindo a repetição de
incidências desnecessárias por
possibilidade manipulação da
imagem e podendo ser utilizada
uma única exposição para vários
propósitos de diagnóstico;

• Disponibilização dos exames
efectuados no computador do

gabinete médico e não sujeitos
a atrasos de entrega e arquivo;

• Redução/eliminação das deslo-
cações para marcação de exa-
mes e recolha de resultados.

2. Para os médicos requisitantes:
• Disponibilização permanente e

imediata da documentação
imagiológica de qualquer
doente, perfeitamente orde-
nada, em qualquer localização
do Hospital;

• Acesso às imagens imedia-
tamente após a sua aquisição
no Serviço de Imagiologia e aos
relatórios após a sua validação
pelo radiologista;

• Possibilidade de visualização
simultânea da mesma imagem
em locais distintos do Hospital
(Urgência, Consulta Externa,
Serviços de Internamento,
Bloco operatório, etc.);

• Redução dos tempos de espera
e de demora média, devido à
rapidez e facil itação dos
circuitos administrativos;

• Maior segurança na manu-
tenção da integridade dos
processos clínicos, eliminando-
se a possibilidade de extravio,
perda ou troca de imagens e/
ou relatórios entre processos;

• Eliminação do Serviço de
mensageiro.

3. Para o Serviço de Imagiologia:
• Melhoria da qualidade diagnós-

tica, não só pela possibilidade

de tratamento da imagem
digital, como também pela
disponibilização e rápido acesso
a exames anteriores;

• Visualização dos exames em
qualquer estação de trabalho;

• Arquivo mais seguro da
informação;

• Aumento da produtividade do
Serviço;

• Rapidez de acesso a indicadores
de gestão.

4.Redução de gastos operacionais:
• Eliminação das películas e

químicos;
• Redução do espaço físico e

tempo dispendido para arquivo.

Situação actual - película

Situação futura - workstations

HDSInForma, onde será descrito o
procedimento, as suas indicações,
vantagens e complicações, bem
como o investimento subjacentes a
esta técnica.

Dr.ª Inês Pereira

Equipamento portátil para
realização de biópsias assistidas por

vácuo
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O Hospital Distrital de
Santarém cuida dos doentes
do Distrito de Santarém há
25 anos, sendo actualmente
a sua área de referência
cerca de 192.000 habitantes.
Considerado pela imprensa
regional da época como “um
marco no desenvolvimento
regional, exemplarmente
desejado pelas estruturas
locais de Assistência”, ainda
hoje podemos continuar a
sentir a verdade contida
nestas palavras.
A mudança de instalações do
“hospital antigo” para o
“hospital novo” foi um
processo prolongado e
repleto de obstáculos,
i lustrando a profunda
transformação do conceito de
prestação de cuidados de
saúde que se viveu.
Entre a apresentação dos
primeiros projectos relativos
à sua construção e o início
da sua actividade propria-
mente dita no ano de 1985,
decorreram 11 longos anos.
Contudo, 25 anos depois da sua
abertura oficial, continuamos a
acreditar que a população do Distrito
de Santarém merece um Hospital que
se actualiza e se renova a cada
momento que passa.
As Comemorações pelos 25 de
anos de existência do Hospital de
Santarém decorrerão entre o dia
15 de Novembro e o dia 15 de
Dezembro. Será um mês  com
diversas actividades que envolverão
todos os actuais e antigos colabora-
dores, a comunidade onde o Hospital
se insere e as autoridades locais e
centrais.
Acreditamos que será um mês de
convívio, de celebração, de lembran-
ças e esperanças para o futuro.
Brevemente será distribuído o
programa das Comemorações.
Durante estas Comemorações,
pretende ainda deixar-se memória da
efeméride destes 25 anos, editando

Organização das ComemoraçõesOrganização das ComemoraçõesOrganização das ComemoraçõesOrganização das ComemoraçõesOrganização das Comemorações
dos 25 anos do Hospitaldos 25 anos do Hospitaldos 25 anos do Hospitaldos 25 anos do Hospitaldos 25 anos do Hospital

uma monografia onde as “memórias
dispersas” de todos nós terão lugar.
Neste sentido, convidam-se todos os
interessados a expressarem por
escrito factos, memórias, evocações
ou episódios ligados ao Hospital, bem
como cederem elementos fotográ-
ficos ou documentais, cuja natureza
ou significado possam ser integrados
na publicacção atrás referida. Todos
estes elementos devem ser
entregues no Secretariado do Conse-
lho de Administração, com o
compromisso de devolução e even-
tual integração na publicação.
Considerando o contexto actual, um
dos grandes desafios do grupo de
trabalho responsável pela
organização das Comemorações dos
25 anos do Hospital foi a obtenção
de apoios para financiamento total
deste momento comemorativo, tendo
este objectivo sido integralmente
atingido.

Equipa responsável pela
Organização das
Comemorações dos 25 anos do
HDS:

Dr.ª Ana Sobral
Dr.ª Marta Bacelar
Dr.ª Sheila Sousa
Enf.ª Isabel Batalha
Eng. Paulo Marques

Participação activa e directa de:

Conselho de Administração
Dr. João Carlos Grego
Padre João Borga

Esperamos que todos se envolvam
nestas Comemorações, nesta partilha
e nesta alegria de celebrar um quarto
de século de existência deste edifício
com enorme significado para nós
colaboradores e claro, para a
população que servimos.
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Sala de Espera da Psiquiatria da Infância e da AdolescênciaSala de Espera da Psiquiatria da Infância e da AdolescênciaSala de Espera da Psiquiatria da Infância e da AdolescênciaSala de Espera da Psiquiatria da Infância e da AdolescênciaSala de Espera da Psiquiatria da Infância e da Adolescência

“En la sala de espera

De un tétrico hospital

Dos hombres aguardaban

Con ganas de llorar

Uno le dijo al otro Le voy a

platicar

Mi triste y cual historia

Vera que no hay otra igual”

Jorge Hernan Eduardo,

 “Los Tigres Del Norte”

A procura de ajuda e resposta ao
sofrimento inicia-se quando
entramos no Hospital.
Cada vez mais o tema da
humanização dos espaços hospita-
lares se reveste de maior
importância e ilustra uma nova
visão de atendimento ao utente.
Este movimento em prol de uma
produção de saúde digna para
todos, pressupõe o desenvol-
vimento de condições mais
humanas e específicas às caracte-
rísticas da população.
Nesse sentido, a criação de um
espaço mais adequado à idade e
às particularidades dos utentes do
serviço de Psiquiatria da Infância
e Adolescência dá corpo a uma
ambição dos profissionais do
Serviço.
Pretende-se que a sala de espera
funcione para a criança como um
ambiente calmo e estruturante que

Sala de Espera do Serviço de Urgência PediátricaSala de Espera do Serviço de Urgência PediátricaSala de Espera do Serviço de Urgência PediátricaSala de Espera do Serviço de Urgência PediátricaSala de Espera do Serviço de Urgência Pediátrica
No decorrer do ano lectivo 2009/2010
um grupo de alunos do 12º C da
Escola Secundária Dr. Ginestal
Machado em Santarém, desenvolveu
um Projecto cujo objectivo principal
foi a requalificação da Sala de Espera
do Serviço de Urgência Pediátrica do
Hospital de Santarém.
Este Projecto intitulou-se “Ajudar a
Brincar” e terminou no dia 12 de
Outubro de 2010, com a presença da
professora Patrícia Bento, da aluna
Filipa Henriques, da enfermeira chefe
Cristina Pereira e da educadora

Concurso de Fotografia Concurso de Fotografia Concurso de Fotografia Concurso de Fotografia Concurso de Fotografia “Momentos... no Hospital”“Momentos... no Hospital”“Momentos... no Hospital”“Momentos... no Hospital”“Momentos... no Hospital”
O intuito deste Concurso
foi“fomentar e difundir a
criatividade dos colaboradores do
Hospital, actuais e aposentados,
e com o objectivo de motivá-los
a participarem numa
actividade…”
Atendendo a que o número de
participantes e o número de
fotografias apresentadas a

concurso foram demasido reduzidos,
considerou o Júri deste Concurso não
escolher vencedor nem atribuir
prémios, não havendo lugar a recurso
desta decisão, conforme previsto no
Regulamento publicado aquando da
abertura do Concurso.
Desde já se solicita a maior
compreensão aos que participaram,
ficando desde já aberta a possibili-

dade de realizar novo concurso a
publicar numa edição futura da
newsletter HDSInForma, man-
tendo validade estas fotografias,
dado que a identificação de cada
um dos concorrentes não foi
comprometida.

O Júri do Concurso de Fotografia
“Momentos… no Hospital”

promova as suas partilhas
vivenciais, que lhe permita
idealizar o Hospital como um
local seguro e protector.

Agradecemos ao grupo e à
professora por esta iniciativa
tão notável para as crianças
que comparecem na Urgência
Pediátrica.
Grupo de Alunos:
     Filipa Henriques
     Bárbara Cheixo
     Inês Marques
     João Lourenço
     Joana Casanova
   Professora Área Projecto:
     Patrícia Bento

Liliana Gabriell
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EEEEExposição de Pinturaxposição de Pinturaxposição de Pinturaxposição de Pinturaxposição de Pintura
 “A FORÇA DA EXPRESSÃO”

-

Exposição ColectivaExposição ColectivaExposição ColectivaExposição ColectivaExposição Colectiva

Com a colaboração da Galeria
“Artezul”, realizou-se de 6 a 27 de
Setembro uma exposição de pintura
na entrada principal do Hospital. Esta
exposição, direccionada para todos

os utentes e colaboradores do
Hospital que diariamente ali passam,
dificilmente passou despercebida
face à multiplicidade de estilos,
formas e composições apresentadas.

Estas iniciativas têm como intuito a
difusão do trabalho de artistas, de
nacionalidade Portuguesa ou
estrangeira, predominantemente
jovens, recém-licenciados pela
faculdade de Belas Artes, bem como
aqueles onde a experiência e
investigação consolidaram o seu
trabalho.
Permitem ainda aos utentes e
colaboradores do Hospital que
diariamente passam pela área de
exposição, um contacto directo com
a arte contemporânea.
Estiveram representados nesta
exposição colectiva pintores de várias
gerações, tais como António Neves,
Cutileiro, D. Romanov, Francisco

Esta exposição decorreu no final de
Setembro na entrada principal do
Hospital e foi organizada pelos
utentes do Hospital de Dia do
Departamento de Psiquiatria e Saúde
Mental do Hospital de Santarém com
o objectivo de exporem os seus
trabalhos.
Estes trabalhos resultam da utilização
de várias técnicas e materiais, tais
como a aguarela, tinta acrílica,
guache, lápis de cera, lápis de cor,
caneta de feltro, lixa, tecidos e
revistas. Como nos afirmaram os
autores, são trabalhos que lhes dão
oportunidade de libertarem as suas

emoções e senti-
mentos, através de
temas livres com

valorização da mestria já adquirida
por outros utentes com conhecime-
ntos na arte da expressão plástica.
A entreajuda que
se cria entre o
grupo, também
contribuiu para os
resultados obtidos
neste projecto. O
simbólico e o sonho
prevaleceu no
resultado desta
exposição de auto-
ria de Anabela
Mota, Ana Rita

Silva, António Santana, Cristiano
Gaspar, Diogo Ribeiro, Fernando
Basílio, José António Alexandre,
José Eduardo Dias, Mafalda
Januário, Mª Delfina Bento e Rita
Murta.

Geraldes, Góis Pino, Gracinda
Candeias, M. Gregório Pereira,
Mota Urgeiro, e S. Ramos.
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À conversa com ... a Campeã Nacional de SkiffÀ conversa com ... a Campeã Nacional de SkiffÀ conversa com ... a Campeã Nacional de SkiffÀ conversa com ... a Campeã Nacional de SkiffÀ conversa com ... a Campeã Nacional de Skiff
Feminino Pesado, Sara Rebelo SilvaFeminino Pesado, Sara Rebelo SilvaFeminino Pesado, Sara Rebelo SilvaFeminino Pesado, Sara Rebelo SilvaFeminino Pesado, Sara Rebelo Silva

Irmã Rita Baptista

Natural de Coimbra (Santa Cruz), a Dr.ª
Sara Rebelo Silva viveu e estudou na
“cidade do conhecimento” até ao ano
passado.
Quais foram os acontecimentos
que determinaram que se tivesse
tornado numa atleta de alta
competição? E porquê o remo?
Os meus pais foram atletas de alta
competição (o pai em andebol e a mãe
em basquetebol) e quando a minha
irmã fez cinco anos e eu três puseram-
nos na ginástica e na natação para
iniciarmos a actividade desportiva.
Entretanto, começei com sete anos a
participar em competições nestas duas
modalidades. Em determinados
momentos, era difícil conciliar as duas
actividades desportivas e acabei por
deixar a ginástica continuando a
competir na natação.
Aos 14 anos estava um pouco saturada
de treinar natação. Certo dia, por
influência de alguns colegas de escola
que já praticavam, fui experimentar o
remo e gostei bastante. Nesse mesmo
dia, quando cheguei a casa disse aos
meus pais que queria abandonar a
natação para começar a praticar remo.
Os meus pais ficaram incrédulos, pois
pensavam que eu não sabia bem o que
queria. Desta forma, comecei a fazer
remo na Associação Académica de
Coimbra e treinava em Coimbra. A
competição surgiu naturalmente e aos
quinze anos fiz testes para a Selecção
Nacional e passei. A partir daí participei
em diversas competições nacionais e
internacionais na categoria de Skiff
Feminino Pesado (embarcação de um
lugar). Desde os quinze anos que faço
alta competição. Já como sénior houve
períodos em que a selecção não
apostava nos femininos, apesar de
ganhar os testes ou de ser campeã
nacional, porque pensavam que não
tínhamos qualidade para participar.
Qual foi o sentimento mais forte
que alguma vez sentiu quando
participou em competições?
Grandes desilusões não tive, apesar de
terem existido algumas regatas
internacionais que não me correram
bem por muitas vezes a preparação não
ter sido a melhor. A nível Nacional
geralmente, costumo ganhar as provas
dada a escassez de atletas nesta

modalidade. Ainda como júnior houve
uma prova internacional muito
disputada. Nessa prova de 2 Km que
fui lado a lado até aos 1500m com uma
atleta alemã, a 250m do fim quebrou
e consegui superar aquela situação de
despique. Nessa altura, dado que
muitas pessoas diziam que eu não dava
o meu máximo, fiquei muito feliz com
o resultado dessa prova. Mais
recentemente, já como sénior, no
Campeonato do Mundo de 2006 (o
meu 1º campeonato do mundo) fiquei
em 13º lugar quando quase todos
achavam que ía ficar nos últimos
lugares. Foi o melhor resultado que a
Selecção Nacional conseguiu nesse
campeonato. Outra prova que me
correu bem foi o Campeonato
Europeu que decorreu em 2008 em
Portugal, onde obtive a 10º lugar.
Estas duas provas deram-me especial
gozo dada as boas classificações e
também porque a grande maioria das
atletas que participaram eram
profissionais.
Como concilia uma profissão tão
“absorvente” como a Medicina,
com um desporto tão exigente
como o remo?
Treino todos os dias com excepção da
quinta-feira que é o dia que faço
urgências. Treino ergômetro (remo
indoor) em minha casa geralmente no
final do dia. Quando tenho provas faço
1 treino matinal antes de ir para o
Hospital e ao fim da tarde quando
chego a casa. Nestas alturas chego a
treinar cerca de cinco horas por dia.
Quando não tenho provas, faço
sensivelmente duas horas de treino
diário. Durante o curso também foi
complicado tendo perdido alguns anos
durante a licenciatura, no entanto

consegui finalizar o curso de medicina.
Foi duro mas valeu a pena.
Pensa continuar com a actividade
desportiva de alta competição?
Gostaria de continuar por mais alguns
anos, eventualmente por mais quatro
a cinco anos mas vai depender da
escolha da especialidade. Depende

também da Federação, se pretendem
continuar a apostar em mim porque
agora há os Jogos Olímpicos de 2012
(Londres) mas para isso tenho de obter
o apuramento para os jogos. É um
sonho de vários anos, ando a treinar
com esse objectivo. Se tal não se
concretizar, vou estabelecer novos
objectivos, continuar a treinar e a
apostar nas provas Nacionais (menos
exigentes).
Qual o espírito que se vive nestas
provas internacionais?
Eu gosto muito de lá estar, apesar de
às vezes o ambiente entre atletas e
direcção não ser o melhor. Mas em
termos dos atletas das regatas
internacionais é sempre com um
espírito de grande camaradagem, não
há grandes problemas, o ambiente é
sempre bom.
Como concilia o remo, a medicina
e a sua vida pessoal?
(Risadas…) Tenho de me organizar,
mas tem sido possível com algum
empenho. O futuro ainda é uma
incógnita como já referi, mas gostaria
de escolher a especialidade Medicina
Desportiva, ter formação em
Emergência Médica e poder trabalhar
no INEM, ter filhos… com boa vontade
tudo se consiguirá.

                          Dr. Pedro Marques
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SERVIÇO DE DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
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ERISIPELA E CELULITE

INTRODUÇÃO
As infecções dos tecidos moles são infecções bacterianas
agudas, difusas, progressivas, com envolvimento da derme,
do tecido adiposo subcutâneo e, por vezes, dos músculos,
sendo caracterizadas geralmente por sintomatologia
sistémica.1 A erisipela e a celulite são infecções dos tecidos
moles, não necrosantes, por vezes recidivantes e
responsáveis por grandes taxas de morbilidade, devido às
complicações que podem acarretar.1 Com o advento da
antibioterapia, verificou-se uma redução acentuada nas
taxas de mortalidade, 1,2 contudo a incidência tem
aumentado consideravelmente nas últimas três décadas.2,3

No geral, o prognóstico é bom, sendo que a maior parte
dos óbitos deve-se à descompensação de doença crónica
subjacente.
Na literatura médica, particularmente a anglo-saxónica,
verifica-se desde há longa data o emprego indiscriminado
dos termos erisipela e celulite. Classicamente, a celulite é
um processo
inflamatório da
derme e do
tecido adiposo
subcu tâneo ,
independente-
mente da sua
etiopatogenia,
podendo ser
infecciosa (as
c e l u l i t e s
i n f e c c i o s a s
gangrenosas e
não gangre-
nosas) ou não
i n f e c c i o s a /
asséptica (a
“ c e l u l i t e ”
inestética ou
lipodistrofia, a celulite eosinofílica de Wells e a celulite
dessecante do couro cabeludo). 2 A erisipela é uma “celulite

superficial” bacteriana que afecta a derme e, de forma
importante, os vasos linfáticos.2,4 Em termos práticos, a
separação semiológica entre a celulite infecciosa e a erisipela
é nalguns casos difícil, uma vez que assenta em critérios
subjectivos e pouco precisos, não influenciando a decisão
terapêutica. Como tal, no âmbito de infecções dos tecidos
moles, o termo “celulite” tem sido cada vez menos utilizado
por muitos autores. Em 2001, Grosshans E5 propôs a
designação geral de dermo-hipodermites bacterianas
agudas, termo adoptado, desde então, por muitos centros
dermatológicos.

EPIDEMIOLOGIA, BACTERIOLOGIA E
ETIOPATOGENIA
A erisipela, também conhecida por “fogo de Santo

António” (nome
do monge egípcio
pioneiro no
tratamento desta
i n f e c ç ã o ) ,
apresenta uma
incidência de 10-
100 casos/
1 0 0 . 0 0 0
hab i tan tes /ano
(0,01-0,1 %) 2,6,7.
O sexo feminino é
o mais atingido.3 A
incidência da
celulite ronda os

26,4 casos/1000 indivíduos/ano (2,64%), com ligeiro
predomínio nos homens.8 Ambas podem ocorrer em qual-
quer idade, contudo um maior número de casos é registado
em adultos entre a quarta e sexta década de vida, 4,6,8

sobretudo no Verão.3 Classicamente, a erisipela tinha uma
predilecção facial, mas actualmente mais de 80 % dos casos
de erisipela e celulite localizam-se nos membros inferiores.
2,6,7

A erisipela é causada, habitualmente, pelo Streptococcus
pyogenes.2,3,9,10 O Staphylococcus aureus, os Streptococcus
do grupo B, C, D e G e pneumoniae são responsáveis por
um número reduzido de casos. 1-3 A celulite é causada,
maioritariamente, pelo Staphylococcus aureus ou

1. Interno do Internato Complementar de Dermatologia e
Venereologia do Serviço de Dermatologia e Venereologia.
2. Assistente Hospitalar Graduado de Dermatologia e
Venereologia do Serviço de Dermatologia e Venereologia

Figura 1: Erisipela

Figura 2: Erisipela



Streptococcus pyogenes, 1,10 registando-se l igeiro
predomínio do primeiro, dependendo das séries. A detecção
isolada de Proteus mirabilis, Pseudomona aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae e espécies
de Acinetobacter ou Enterobacer tem sido documentado
em alguns centros.1-4,7 As celulites polimicrobianas por cocos
gram-positivos, aeróbios gram-negativos e, provavelmente,
anaeróbios são complicações frequentes das úlceras
diabéticas e de decúbito.1,3,6 Na prática, deve-se suspeitar
de etiologia não exclusivamente estreptocócica em caso
de soluções de continuidade na pele, ambiente nosocomial
e imunodepressão.2

Em termos etiopatogénicos, três tipos de factores
contribuem para o aparecimento de infecções dos tecidos
moles, nomeadamente a ruptura da barreira cutânea, a
virulência bacteriana e as comorbilidades do hospedeiro.1

Os Traumatismos, as feridas cirúrgicas e as dermatoses
subjacentes são situações responsáveis pela ruptura da
barreira cutânea e, consequentemente, invasão por
microrganismos (Quadro I).
A capacidade das bactérias provocarem infecção reside nos
antigénios de superfície, nomeadamente a cápsula, proteína
M, F e tipo M, estreptolisina O e S, estreptoquinase, DNAse
e C5a-peptidade, no caso do Streptococcus e a
hialuronidase, fibrinolisina, penicilinase, proteína A, cápsula
e citotoxinas, no caso do Staphylococcus.11 No quadro II

estão enumerados os factores predisponentes inerentes
ao hospedeiro.

QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO
A erisipela caracteriza-se pelo aparecimento de uma placa
ou mancha eritematosa, quente, dolorosa, edematosa, de
contornos bem definidos (consegue-se delimitar a pele sã
da área envolvida) e alargamento progressivo, localizada
geralmente no membro inferior e precedida, em 12-24
horas, de febre, mal-estar, calafrios, sudorese, mialgias,
artralgias e, por vezes, náuseas e vómitos.1-3,6,7,10 (Figura 1
e 2). A placa atinge uma dimensão máxima (em média 10-
15 cm) em três a cinco dias, sendo muito rara a sua
ocorrência bilateral.2,12 A pele apresenta-se brilhante, tensa
e dolorosa ao toque. A adenopatia satélite, com ou sem
linfangite, pode estar presente, assim como vesículas,
bolhas, pústulas e áreas de necrose hemorrágica. 1-3,10 A
tinha interdigital dos pés é a porta de entrada mais
frequente.2,4,12

A recidiva é a complicação mais comum e a
descompensação de doença crónica subjacente é,
actualmente, a principal causa de morte.2,12,13 (Quadro III).
O quadro clínico que caracteriza a celulite (Figuras 3 e 4)
assemelha-se em muitos aspectos ao da erisipela, contudo

tem algumas particularidades: a placa inflamatória apresenta
um contorno mal definido, sendo difícil a nítida separação
entre pele sã e a área envolvida pela infecção, a evolução
é mais prolongada, o envolvimento linfático é menos
frequente e, como tal, é menos comum a ocorrência de
adenopatia satélite ou
linfangite. Na maior
parte dos casos não
existe a fase
prodrómica.2,3,10 As
complicações, embora
idênticas às da
erisipela, são menos
comuns, mas de maior
gravidade.2

Em certos tipos de
doentes, a infecção
pode apresentar uma
localização peculiar: na criança, o envolvimento facial, cervical
e perianal são os mais observados, nos toxicodependentes
(substâncias injectáveis) e nos submetidos a
linfadenectomia axilar (por ex: no cancro da mama) o
membro superior é o mais afectado.3

O diagnóstico da erisipela e celulite é clínico, sendo apoiado
por alterações nos exames complementares. A leucocitose
(13-15 G/L ou mais) com neutrofilia é um achado frequente
na erisipela, podendo estar ausente ou ser discreta nos

Figura 3: Celulite

Figura 4: Celulite

Quadro I

ETIOPATOGENIA
Causas de ruptura da barreira cutânea

  Traumatismos
      Abrasão, laceração, punção, mordeduras, picadas,
      queimaduras.
  Feridas cirúrgicas
 Dermatoses subjacentes
      1 -Dermatoses inflamatórias - Eczema atópico, de
      contacto e de estase.
      2 -Dermatoses bolhosas - Pênfigo, penfigóide,
      picada de insecto.
      3 -Úlceras - Pressão, venosa, arterial, neuropática.
      4 -Coto umbilical.
      5 -Piodermites superficiais - Impetigo, foliculites,
      furúnculos.
      6 -Infecções virais - Herpes simples e zoster,
      varicela.
      7 - Dermatofitoses - Tinea interdigital, intertrigo
      candidiásico.

Factores predisponentes do hospedeiro
  Alterações imunitárias/metabólicas
      Diabetes mellitus.
      Obesidade.
      Neoplasias malignas (hematológicas).
      Insuficiência cardíaca e renal crónica.
      Doença hepática crónica/Cirrose.
     Toxicodependência (substâncias injectáveis).
      Neutropenia.
      Asplenia.
      Imunossupressão iatrogénica.
      Infeccção VIH.
      Imunodeficiências congénitas.
  Alterações circulatórias
      Insuficiência venosa crónica.
      Doença arterial periférica.
      Tromboflebites.
      Linfedema crónico.

Quadro II



casos de celulite.1-4,10,12,14 A VS e a PCR encontram-se
elevadas em quase todos os doentes.2,4,12 Em termos
serológicos, a elevação dos anticorpos anti-estreptolisina
O e anti-DNase só se verifica 10-15 dias após o início da
infecção, permitindo estabelecer apenas o diagnóstico
retrospectivo.15 A hemocultura, embora tenha pouco
interesse nos doentes imunocompetentes onde é positiva
somente em 5%,3,6,16 é obrigatória nos imunodeprimidos,
toxicodependentes e portadores de válvulas cardíacas e
próteses intravasculares.
Em termos práticos, perante um doente com suspeita de
infecção de tecidos moles, é necessária a realização da
história clínica, onde é importante identificar, entre outros
aspectos, os antecedentes pessoais e a porta de entrada.
Os exames laboratoriais relevantes são: o hemograma, a
função renal e hepática, a VS e a PCR. A hemocultura só
tem interesse nas situações supra descritas. Em caso de
exsudado deve-se pedir o exame bacteriológico para
aeróbios e anaeróbios.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
No quadro IV estão enumerados os principais diagnósticos
diferenciais, devendo-se considerar especialmente a fasceíte
necrosante (FN) e a trombose venosa profunda (TVP),
pelas suas importantes taxas de mobilidades e mortalidades
e o eczema (de contacto e/ou de estase), pela sua elevada
incidência na população geral.2

A FN é uma celulite
necrosante, carac-
terizada por necrose
cutânea e drenagem
de conteúdo puru-
lento fétido. A au-
sência de resposta à
antibioterapia, dor
desproporcional aos
achados clínicos ou
anestesia, elevação
marcada da creatina
fosfoquinase sérica
(CK) e uma coloração castanha-acinzentada do órgão
afectado são, segundo vários autores, sinais patogno-
mónicos (Figura 5).3 A TVP constitui o principal diagnóstico

diferencial não infeccioso,2 sendo facilmente confirmada
ou excluída por um ecodoppler venoso.
Lesões eritemato-vesico-exsudativas estão habitualmente
presentes nos doentes com eczema, onde o prurido é o
sintoma mais incomodativo (Figura 6). 2

TERAPÊUTICA
A erisipela e a celulite sem complicações requerem  apenas
terapêutica médica em meio hospitalar ou no ambulatório.
Os critérios de internamento  estão definidos no quadro V.

1. Medidas gerais
A imobilização e elevação do membro envolvido são medidas
com comprovada eficácia na redução do edema e melhoria
do quadro clínico.1-3 Contudo, a elevação deverá ser
executada com precaução ou até mesmo contra-indicada
nos doentes com sinais de isquémia arterial periférica.1 De
acordo com a experiência dos autores, o não cumprimento
destas medidas constitui uma das principais causas de
falência da terapêutica no ambulatório.
A punção das bolhas sem remoção do tecto e/ou aplicação

de compressas embebi-
das em permanganato
de potássio (1/10.000
ou 20.000) aceleram a
reepitelização.
A literatura médica, nas
últimas décadas, tem
sido contemplada com
vários estudos suge-
rindo uma associação
entre o tratamento da
erisipela/celulite com
anti-inflamatórios não
esteróides e evolução
para fasceíte necro-
sante.3,17-20 São apon-
tados como possíveis
mecanismos a atenua-
ção dos sinais e
sintomas cl ínicos,
retardando o diagnós-
tico e a inibição da
síntese de mediadores
inflamatórios implicados
no combate às infec-
ções.2,3,18,20 Como tal,
parece ser prudente a
não prescrição destes
fármacos (entre os

Erisipela e Celulite. Complicações

       Recidiva
       Descompensação de doença crónica subjacente
       Abcesso
       Gangrena
       Linfangite
       Toxidermias

       Colite pseudomembranosa
       Fasceíte necrosante
       Glomerulonefrite aguda
       Endocardite bacteriana subaguda
       Síndrome de pele escaldada estafilocócica
       Síndrome de choque tóxico estafilocócico e
       estreptocócico
       Envolvimento articular (bursite, artrite, osteíte,
       tendinite)
       Septicemia e morte

Fig. 5: Fasceíte necrosante
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Quadro III

Quadro IV

Fig. 6: Eczema de estase

Critérios de internamento
    Infecção extensa
    Terapêutica em ambulatório ineficaz
    Infecções da face, do pescoço e da região perianal
     Crianças e idosos debilitados
     Comorbilidades (Quadro II)
     Infecção com sinais de gravidade
             Dor desproporcional aos achados físicos
                Parestesia, hipostesia ou anestesia
              Bolhas, necrose, hemorragia
              Alteração do estado mental

   Sépsis/choque séptico

Quadro V

 Diagnóstico diferencial
   Face
  Lúpus eritematoso
  Eczema de contacto
  Eczema seborreico
  Rosácea
  Herpes Zoster
  Membros inferiores
  Fasceíte necrosante
  Trombose venosa profunda
  Eczema de estase e de contacto
  Tromboflebite superficial
  Paniculites
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quais a clonixina) nos doentes com infecção dos tecidos
moles, sendo uma alternativa eficaz nos casos de febre e/
ou queixas álgicas o paracetamol ou, nas situações de dor
severa, o tramadol. De igual modo, a corticoterapia (tópica
ou sistémica) está contra-indicada, excepto nos casos
especiais (erisipela hemorrágica) 2 ou compromisso
neurovascular (síndrome compartimental).
A penicilina (via intravenosa) está contra-indicada nos
doentes portadores de patologia cardio-respiratória ou renal
moderada a grave, devido ao risco de sobrecarga hidro-
electrolítica.
A anticoagulação profilática só tem indicação em casos de
risco tromboembólico moderado a severo.21 No doentes
medicados com anticoagulante oral, torna-se prudente,
devido as eventuais interacções medicamentosas, a sua
substituição, em meio hospitalar, por enoxaparina na dose
terapêutica. Os anti-fungicos tópicos (por ex: clotrimazol
creme a 1% durante 2-3 semanas) estão indicados nos
doentes com tinha interdigital e os sistémicos (por ex:
terbinafina 250 mg por dia durante 12 semanas) nas
onicomicoses.
2. Antibioterapia
A antibioterapia é empírica, devendo ter um espectro
alargado aos estreptococos e estafilococos e uma duração
não inferior a 10 dias (Quadro VI). 2,3,10,22 Tipicamente, se
a terapêutica for adequada, observa-se apirexia dentro de
48-72 horas após o seu início e resolução completa do

quadro dentro de 15 dias.2 Nos casos de erisipela bolhosa,
a re-epitelização pode durar até 20 dias.13

A hiperpigmentação pós-inflamatória é uma situação
bastante comum e é erradamente encarada, em muitos
casos, como falência da terapêutica.
A prescrição de ciprofloxacina associada ou não à
clindamicina, acto pouco correcto mas comum na prática
clínica diária, só se justifica nos casos de dermo-hipodermites
bacterianas tendo como portas de entrada as úlceras do
pé diabético ou de decúbito, situações de provável etiologia
polimicrobiana.3,23

Terapêutica no Internamento *
Esquemas mais usados no Serviço de Dermatologia
(por ordem crescente de gravidade)
Benzilpenicilina Na+ 2-4 MU 8/8h alternada com Benzilpenicilina
K+ 2-4 MU 8/8h ± Clindamicina 300-600 mg 6/6h
Cefoxitina 1g 8/8h + Clindamicina 300-600 mg 6/6h
Imipenem + Cilastatina 500 mg 6/6h
Outros esquemas
Cefazolina 1-2 g 8/8h + Clindamicina 300-600 mg 6/6h
Ceftriaxone 1-2 g 12/12h + Clindamicina 300-600 mg 6/6h
Vancomicina 1-2 g/dia
Linezolide 600 mg 12/12h
Tigeciclina 100 mg (dose inicial) e 50 mg 12/12h (dose
seguinte)
Terapêutica no Ambulatório
Per os
Cefuroxima 500 mg 12/12h + Clindamicina 300 mg 6/6h
Claritromicina 500 mg 12/12h + Clindamicina 300 mg 6/6h
Flucloxacilina 500 mg 6/6h
Ciprofloxacina 750 mg 12/12h + Clindamicina 300 mg 6/6h **
Intramuscular
Ceftriaxone 1g/dia
Duração do tratamento: 10-14 dias
* Terapêutica endovenosa.
** Terapêutica indicada nas dermo-hipodermites em caso de
úlcera diabética ou de decúbito.
(MU – milhões de unidades)

3. Medidas preventivas
A prevenção primária e/ou secundária das infecções dos
tecidos moles passa por um controle eficaz dos factores
de risco, adequado a cada situação: desde a simples
erradicação da tinha interdigital e onicomicoses com anti-
micóticos tópicos e sistémicos, respectivamente, passando
por situações mais complicadas como o tratamento cirúrgico
da insuficiência venosa crónica dos membros inferiores
ou do linfedema.
Alguns estudos estimam que a insuficiente duração da
antibioterapia é responsável por cerca de 65 por cento
das recidivas; 24 como tal, é necessário cumprir, de forma
escrupulosa, a duração do tratamento.
Nos casos de infecções recidivantes (> 2 episódios/ano),
pode ter indicação a quimioprofilaxia secundária (penicilina
benzatínica 2.4 MU 3/3 semanas, via intramuscular ou, nos
alérgicos à penicilina, eritromicina 250 mg 12/12 horas, per
os), durante um período de dois anos.25,26

CONCLUSÃO
A erisipela e a celulite são infecções agudas dos tecidos
moles, comummente localizadas nos membros inferiores.
O Streptococcus e o Staphylococcus são os principais
agentes etiológicos. O tratamento reside, caso não haja
complicações severas, na instituição de antibioterapia
empírica, precoce e adequada, sendo que em casos
especiais é necessário a sua administração endovenosa em
meio hospitalar. As medidas gerais são coadjuvantes
importantes do tratamento e as medidas preventivas
reduzem, de forma notável, as recidivas.26 O prognóstico
é, geralmente, favorável.

Quadro VI


