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À conversa com...
Dr. José Carlos d'Almeida Gonçalves
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Ficha técnica

Vivemos tempos dif íceis ,

daqueles em que tudo se

questiona e em que o valor da

solidariedade mais se enfra-

quece. O direito à saúde é um

direito Universal e tudo deve ser

Editorial

Nota de Edição e Serviço de Pediatria

À conversa com...

Servi o em destaqueç

O Alimento deste mês é... A Framboesa

Suplemento Científico

Orquestra de Talentos
Sessão de Leitura e Teatro

Dr. José Carlos d'Almeida Gonçalves

O Serviço de Imuno-hemoterapia
no Caminho da Qualidade...

Portal dos Recursos Humanos

Capa: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8.

Sofia Marques, Filipe Rodrigues, Fenela Dias, Ana Serra,
Marta Bacelar, Teresa Geada, Paula Pedro,
Teresa Pereira,

TDT TDT Directora do Serviço TDT
Adjunta para a Gestão Técnica Coordenadora Assistente Técnica

Assistente Operacional

Apresenta o de um Caso
de
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feito para que ele esteja presente nas vontades

e nas decisões dos responsáveis. A garantia da

equidade, isto é, a garantia do acesso pela

totalidade dos cidadãos a um módulo

compreensível de cuidados de saúde, não deve

estar totalmente dependente do seu nível de

rendimentos. Contudo, isto é uma tarefa e um

dever de todos, gestores, profissionais e

utentes, a maximização da eficiência deve

nortear os nossos comportamentos, valori-

zando o impacto de grandes objectivos e, mais

do que nunca ter presente o valor do custo de

oportunidade. Em tempos de crise todos os

bens são finitos e investimentos sem retorno

são custos irreparáveis. Quebremos a ideia de

que garantir o Serviço Nacional de Saúde é

sustentar o insustentável.

Dr. José Rianço Josué

Presidente do C.A.
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No dia 1 de Abril de 2011, o Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria
apresentou pela primeira vez, no Serviço de Internamento de Pediatria, a
"Orquestra de Talentos", com músicas tradicionais e instrumentos
elaborados pelos doentes com material reciclado.
Esta actividade insere-se no Projecto "Abrir as Portas à Comunidade" que
visa essencialmente a luta contra o estigma da doença mental.
Estão ainda agendadas apresentações nas escolas próximas do nosso
Hospital e pela primeira vez, em residências assistidas.
O Serviço de Pediatria agradece toda a amabilidade e disponibilidade
demonstrada sempre para com crianças e o Serviço de Pediatria. São
desejos deste Serviço se continuem a desenvolver Projectos como este.

Esta edição é uma EDIÇÃO ESPECIAL... É especial por
diversas razões…
Porque é um momento de viragem…

Porque se muda o formato e design da do
nosso Hospital, que não foi objecto de alterações desde
Outubro de 2007.
Porque agora, passados três anos e meio, olho para trás
e lembro com carinho e orgulho cada artigo escrito, cada
fotografia tirada, cada entrevista ou reportagem
realizada e recordo-me de todas, sem excepção.
Porque agora com mais conhecimento acumulado, é
possível inovar, reinventar algo que foi criado por nós...

Porque me faz recordar o caminho percorrido, a
aprendizagem, a partilha que foi esta etapa. Recordo
claramente a primeira que concebi em 2003,
na altura apenas distribuída por via electrónica.
Porque recordo o momento em que lhe foi dado o nome
(com apenas uma ligeira alteração) e cujo autor, para
quem não sabe, foi o Enf. António Esparteiro.

newsletter

newsletter

Consulta Externa de Pediatria

“ORQUESTRA DE TALENTOS”

Na sala de espera da Consulta Externa do Serviço de Pediatria têm vindo a ser
dinamizadas diversas actividades no âmbito de um Projecto Pedagógico do Serviço de
Pediatria.
No passado dia 8 de Fevereiro, as crianças e os pais/acompanhantes tiveram
oportunidade de assistir a uma peça de teatro no âmbito da “Alimentação Saudável”,
integrada no Projecto “SORRI”, a cargo de duas alunas da Escola Profissional do Vale do
Tejo do Curso Técnico de Animação Sociocultural. As crianças participaram na
actividade de forma participativa e empenhada, tendo ficado exposta nesta sala a “Roda
dos Alimentos”, elaborada durante a actividade.
No mês Março, dia 14 de Março, decorreu uma sessão de leitura e apresentação da
história “A Menina do Mar”, de Sophia de Mello Breyner, uma iniciativa da turma de
PIEF da escola EB 2,3 de Pontével.
O principal objectivo destas actividades é criar sorrisos através de ocupação lúdica e
pedagógica do tempo em que as crianças e os pais/acompanhantes aguardam pela
consulta.
O Serviço de Pediatria agradece aos alunos e docentes envolvidos neste Projecto
Pedagógico por proporcionarem às crianças e pais que visitam o nosso Hospital,
actividades que por momentos, lhes permitem sonhar e aprender.

Texto Marta Bacelar

Texto FotoLiliana Gabriel Liliana Gabriel

Texto: Foto:Carla Ferreira; Ana Mendes Castelo Carla Ferreira

Sessão de Leitura e Teatro

Nota de Edição
Digo nós, porque quando abracei este desafio,
constituiu-se uma equipa que por diversas razões se foi
desagregando, sendo a equipa actual constituída por
mim e pela Helena Grais.
Porque mudámos de empresa gráfica, depois de 36
edições, durante os últimos 5 anos!
Nesta nova era, há maior envolvimento de recursos que
se traduz no contributo por parte da gráfica, com o
enorme e valioso conhecimento do António
Calixto.
Porque esta reflecte alguns momentos, de
tantos vividos neste Hospital.
E o desafio especial que o futuro nos reserva é uma
mensagem de esperança que a revista institucional,
HDS Forma, continue a ser uma ferramenta de
comunicação e a ser o resultado do contributo de todos
para todos e a imagem que o nosso Hospital projecta
naqueles a quem servimos!

designer

newsletter

In
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À con Dr. José Carlos d'Almeida Gonçalvesversa com...

Médico de prestígio internacional, o Dr. José Carlos
d'Almeida Gonçalves, Dermatologista, fundou o Serviço
de Dermatologia do Hospital de Santarém em 1986 e
contribuiu para o seu inequívoco desenvolvimento e
progresso.

Efectivamente, antes desta “aquisição”, a especialidade de
Dermatologia era inexistente no Hospital de Santarém.
Foi Director deste Serviço durante 13 anos, desde 1986 até
1999. Reformou-se no dia em que completou 70 anos mas
continuou como consultor técnico durante os sete anos
seguintes.
É um homem que adora música, pintura, animais (gatos,
cães e cavalos)… Montou durante vários anos e bastante
bem, mas foi forçado a interromper há cerca de dois anos
devido à sua doença.
Mas o seu percurso foi longo, até termos tido a
oportunidade e a “sorte” de nos escolher para continuar a
desenvolver a sua actividade, exactamente na cidade que o
viu nascer.
A entrevista decorreu calmamente e muitas mais horas
seriam necessárias para transpor para o papel uma vida tão
intensa, tão repleta de emoções, de conquistas pessoais e
profissionais… Da longa conversa, ressaltam algumas

“Deu-me muita satisfação fazer este Serviço com dois

médicos, que hoje em dia é um dos melhores Serviços do país”.

perguntas, cujas respostas fluíram facilmente deste
excelente orador e claro, médico…

“São várias… O método de Criovulvectomia. Inventei/criei
um método que permitiu, de uma só vez, queimar o tumor
vulvar, deixando os tecidos normais sem lesões; a técnica
de criocirurgia da mama; a quimiocirurgia simplificada.
Simplifiquei a técnica original de Mohs que consistia em
retirar o tumor por camadas, com uma pasta
(maioritariamente cloreto de zinco). Criei procedimentos
de tratamento de tumores grandes. Depois com a evolução
dos tempos, começaram a aparecer cada vez menos
tumores grandes. Elaborei e apresentei 40 trabalhos
escritos. Em congresso, apresentei dezenas de trabalhos…
Fui Presidente da International Society of Cryosurgery
durante 3 anos (limite máximo), sendo actualmente
Presidente Honorário da mesma.”

“É impossível responder objectivamente a esta pergunta
porque em cada operação, a atenção, o esforço, o
enervamento foram tão fortes que não é possível distingui-

Qual a descoberta/invenção de que mais se
orgulha?

Qual foi o momento mais intenso que viveu
durante os 55 anos que exerceu a sua actividade
clínica?

Texto FotoMarta Bacelar Marta Bacelar
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-los. Cada caso foi um caso. Cada doente foi um doente.
Recordo todos vivamente. E sabe, ainda sonho que estou a
trabalhar no Hospital…”

“Ao nível profissional, foi o Professor Juvenal Esteves,
Professor da Faculdade de Dermatologia em Santa Maria.
Era um didacta, um homem fenomenal, sempre, sempre a
ensinar…
Ao nível pessoal /familiar tenho duas grandes referências:
a minha mãe e o meu avô.
O meu avô era um trabalhador incansável, de uma
afectuosidade e intensidade inimagináveis… Falava com os
netos como se fossem adultos. O meu contacto com ele,
todos os Verões, que duravam 3 meses, influenciou a
minha infância de uma forma extremamente forte.
A minha mãe era psicologicamente muito parecida com o
seu pai. Era uma pessoa estruturalmente de alta categoria,
de bondade infinita, sempre pronta a ajudar os outros,
muito tolerante e compreensiva, com atitude de
solidariedade e fraternidade para todos com quem
contactava, particularmente os mais sofredores. Era
inteligente e tinha uma maravilhosa sensibilidade artística.
Começou a pintar, em aguarela, aos 60 anos. De início
pintava mal, mas com as minhas suaves críticas veio a
tornar-se uma pintora de qualidade. O meu interesse e
dedicação pelos doentes com cancros avançados veio dela.
Foi quem me educou em criança e que me influenciou
enormemente. Mais tarde quando adquiri cultura, teve a
abertura de espírito de querer aprender comigo, o que
conseguiu, tornando-se entusiástica amante da grande
Música. Morreu aos 96 anos e, todos os dias me lembro
dela.”

“Tinha cerca de 12 anos e até aí só lia a literatura própria da
juventude (Júlio Verne, Salgari…). Quando estava livre à
tarde, ia até ao Jardim da Igreja dos Anjos, em Lisboa, pois
apesar de ter nascido em Santarém, vivi em Lisboa desde
miúdo e apenas passava os Verões em Santarém. Costumo
dizer que vegetava em Lisboa e vivia em Santarém. Neste
Jardim, costumava visitar a biblioteca ambulante e um dia
descobri um autor russo, mas só li metade do livro, pois
quando a biblioteca regressou, já não o trazia. Encontrei
no entanto, outro autor russo, Dostoiévski. Adorei. Li
durante muitos anos literatura russa, mais tarde Francesa.
Mas o primeiro contacto com a arte superior aconteceu
quando frequentava o Liceu Gil Vicente. O agora Dr.
Fernando Paredes, tinha um primo, Joly Braga Santos
(JBS), que era estudante de música e às vezes encontrava-o

Quais foram as pessoas que mais o influenciaram?

Como despertou para a arte (música, pintura, etc.)?

na casa deste, onde ia tocar piano. JBS convidou-me para
ir ao Teatro Nacional de S. Carlos e disse-me para
comprar um . E o meu avô comprou-mo! Passei a ir
semanalmente… Antes do concerto, JBS explicava-me
sobre a música e os músicos que ía mos ouvir. No regresso
a casa, fazia-me a crítica ao concerto. E assim tive
oportunidade, durante 8 anos, dos 12 aos 20, de assistir a
dezenas de espectáculos, todos maravilhosos…
Entretanto comecei a estudar música em casa… Depois
interessei-me por fotografia, comprei livros e comecei a
aprender sozinho… Aprendi assim a saber apreciar a
composição dos quadros… E demorei 20 anos a aprender
se um …

Muito mais haveria para contar, mas o espaço não o
permite, tendo sido já alargado para permitir uma mais
fidedigna entrevista.
A actual Directora do Serviço de Dermatologia do
Hospital de Santarém, Dr.ª Maria de S. José Marques,
caracteriza o Dr. J. C. d'Almeida Gonçalves como sendo
dotado de uma excelente capacidade de trabalho, de uma
vasta cultura geral (ao nível da música e da pintura), de
um gosto ilimitado por novas técnicas, pela inovação em
geral e de um excelente sentido de humor (nem sempre
apreciado por todos). Resume dizendo,

. Quando questionada sobre o que mais a
influenciou ao longo dos anos em que desenvolveu
actividade junto deste profissional, sublinha
fundamentalmente o exemplo de elevada capacidade de
trabalho e a dedicação extrema aos doentes, sempre
inovando com o intuito de os tratar cada vez melhor, na
tentativa de lhes aliviar as dores inerentes a este tipo de
patologia, nomeadamente quando em estadios ( )
muito avançados. A marca inequívoca que o Dr. J. C.
d'Almeida Gonçalves deixou no Serviço de Dermatologia
foi o grande desenvolvimento da que
permite que sejamos o único Serviço no país a tratar
determinados tipos de tumores com esta técnica.

smoking

quadro era bom ou não

“considero-o acima

de tudo, um amigo”

“staging”

-

Criocirurgia

“Percursos da Vida”

Dr. José Carlos d'Almeida Gonçalves

6 de Maio de 2011

O Centro Cultural Regional de Santarém

homenageia

convida todos a participarem!

Data:

Hora:

Onde:

Participação:

21h30m

Fórum Mário Viegas

Quarteto de cordas

“Lacerda” (amigos do homenageado)

No BioMedLib™, o artigo
, do

Dermatologista Dr. J. C. Almeida Gonçalves
aparece como o primeiro dos 10 melhores
publicados nesta área nos últimos dois anos.

site “Fractional

c ryosurgery fo r sk in câncer”
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O Serviço de Imuno-Hemoterapia
no caminho da qualidade

O Serviço de Imuno-hemoterapia (SIH) do Hospital
Distrital de Santarém EPE (Hospital de Santarém)
está integrado na Área de Suporte à Prestação de
Cuidados, na área dos Meios Complementares de
Diagnóstico e Terapêutica. O SIH está integrado na
Rede Nacional de Transfusão Sanguínea, sob a
regulação do Instituto Português do Sangue (IPS) e da
Autoridade para os Serviços de Sangue e
Transplantação (ASST). No SIH desenvolve-se a
actividade de Medicina Transfusional, realizam-se
Consultas e Sessões de Hospital de Dia de Imuno-
hemoterapia, com objectivos de diagnóstico, controlo,
decisão terapêutica e seguimento de doentes com
patologias do foro Imuno-hematológico.
No âmbito da actividade reguladora ASST, o SIH foi
sujeito em Março de 2009 a uma inspecção com o
objectivo de verificar o cumprimento dos requisitos do
Decreto-Lei nº 267/2007, o qual define um conjunto de
normas de garantia da qualidade e segurança em
relação à dádiva, colheita, análise de sangue e
processamento de componentes para transfusão. No
seguimento desta inspecção, foram identificados
alguns desvios que resultaram na suspensão da
actividade de colheita de sangue a dadores. Neste ano,
com aprovação do Conselho de Administração,
iniciou-se o processo de implementação de um
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), tendo sido
desenvolvidas diversas iniciativas, nomeadamente:

Contratação de uma entidade consultora na
área da implementação de sistemas de quali
dade em Saúde;
Elaboração de diversas instruções de trabalho
e normas, disponíveis para consulta na

, através do
;

Aquisição de material e equipamentos;
I n v e s t i m e n t o n a q u a l i f i c a ç ã o d o s
colaboradores do Serviço, na área da
qualidade;
Realização de diversas auditorias internas.
Nomeação da Comissão Hospitalar de
Transfusão e nomeação de um Gestor da
Qualidade;

1.

2.

3.
4.

5.
6.

-

Intranet link Serviços Lista de Serviços
Imunohemoterapia

Concluída esta etapa na busca qualidade e da sua
demonstração através da Certificação, o Conselho de
Administração e o SIH desenvolveram esforços no
sentido de realizar a reestruturação das instalações do
SIH, tendo sido submetida uma candidatura ao QREN
(Quadro de Referência Estratégica Nacional), no valor
total de €920.468,97, sem resposta até à data actual.
Esta candidatura tem como objectivo recuperar a
actividade de dádiva de sangue, garantir a
disponibilidade de componentes sanguíneos no
Hospital de Santarém, continua a garantir a produção
de unidades autólogas para as cirurgias programadas,
todas estas iniciativas articuladas com a redução da
despesa na aquisição de componentes sanguíneos ao
exterior (€271.791,59 em 2008, com aquisição ao
exterior de 50% do consumo total €979.862,01 em 2009,
com aquisição de 75% ao exterior e aumento dos preços
dos componentes pelo IPS €1.157.284,95 em 2010, com
aquisição de 100% ao exterior).

Esta etapa culminou com novas negociações com o IPS,
a fim de retomar-se a actividade de de sangue no
decorrer do segundo semestre de 2011.
A qualidade da actividade do SIH foi demonstrada
através de vários indicadores, nomeadamente:

A realização de auditorias internas e externas
e obtenção dos inerentes relatórios;
O cumprimento dos objectivos da qualidade
e s t a b e l e c i d o s n o â m b i t o d o S G Q
implementado;
A capacidade de resposta do Serviço e do seu
SGQ;
A participação em programas Nacionais e
Internacionais de avaliação externa relativa à
qualidade laboratorial;
O SIH participa a nível Nacional em programas
promovidos pelo IPS e a nível Internacional,
promovido pelo United Kingdom National
External Quality Assessment Service
(UKNEQAS). Em todas as avaliações
realizadas, não obteve qualquer penalização
(últimos três anos).
Como indicador da segurança laboratorial da

transfusão, salienta-se que não ocorreu nos

;

;

dádiva

1.

2.

3.

4.

Texto Serviço de Imuno-Hemoterapia

Este processo culminou em Dezembro de 2009
com a obtenção da Certificação do SGQ pela
Norma NP EP ISO 9001:2008 para

, sem nenhuma
não-conformidade.

“estudos imuno-
hematológicos no âmbito da Medicina Transfusional,
preparação e fornecimento de componentes sanguíneos e
consultas de Imuno-hemoterapia”

Em Janeiro de 2011, o SIH foi sujeito a nova
inspecção pela ASST, no decurso do processo de
recuperação dos dadores e melhoria da
qualidade no processo transfusional, tendo sido
constatados e enaltecidos os esforços
desenvolvidos e as metas alcançadas, com um
aumento da qualidade do Serviço.
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últimos três anos, nenhuma reacção
transfusional no Hospital, com causa imuno-
hematológica/laboratorial.
A realização de questionários de satisfação aos
profissionais do Hospital de e utentes
do Hospital de Dia e Consulta de Imuno-
hemoterapia.

Relativamente aos questionários de satisfação
distribuídos aos médicos e enfermeiros do Hospital em
duas fases diferentes (primeiro e após um ano da
implementação do SGQ), demonstraram em ambas as
fases um elevado nível de satisfação, com uma resposta
global superior a 80% de satisfação, sendo evidente uma
melhoria da satisfação após a Certificação ISO.
No que diz respeito à avalia satisfação dos utentes
da Consulta Externa e Hospital de Dia de Imuno-
hemoterapia, foi distribuído um questionário aos
utentes no ano de 2010, tendo todos os utentes
respondido que a qualidade dos serviços prestados era
boa ou muito boa. A taxa de resposta foi de 71%.

As sugestões dos utentes foram maioritariamente
elogios ao SIH, nomeadamente aos seus profissionais,
tendo sido apenas apresentadas sugestões de melhoria
das instalações, no sentido do aumento da sala de
tratamentos, que se
apresenta diminuta
face ao número de
doentes atendidos.
Saliente-se que em
2010, o SIH não
recebeu nenhuma
reclamação nem foi
apresentada qual-
quer reclamação em
Livro Amarelo no
Gabinete do Utente.
Um outro canal de
c o m u n i c a ç ã o
privilegiado e funda-
mental é a Comissão
H o s p i t a l a r d e

5.
Santarém

ção da

Transfusão que foi nomeada e é composta por
profissionais do Hospital, através dos vários elementos
que a compõem.

É através de todos estes elementos e ferramentas que o
SIH trabalha diariamente, tendo sempre como ho
rizonte o garante e melhoria da qualidade das suas
actividades, seja na segurança e boas práticas trans
fusionais, seja no atendimento aos seus utentes.

-

-

A análise à produção do Serviço de Imuno-
hemoterapia não pode estar dissociada da situação
ocorrida em Março de 2009, data a partir da qual foi
cancelada a sua actividade transfusional .
Relativamente ao acréscimo significativo das Sessões
de Hospital de Dia, resulta por um lado da alteração
das regras de registo, e por outro, da transferência de
actividade de colheita de sangue para a actividade
transfusional em doentes, no Serviço.

Dr.ª Fenela Dias

Dr. Luís Siopa

Enf.ª Sónia Neves

Dr.ª Vídia Aleksieva

Enf.ª Teresa Guerreiro

Enf.ª Carla Pereira

Téc. Filipe Borges Rodrigues

,

Assistente Hospitalar de

,

Assistente Graduado de

,

Enfermeira Graduada

,

Assistente Graduada de

,

Enfermeira Chefe

, Enfermeira Graduada

,

Técnico de

Imuno-hemoterapia, que preside

Medicina Interna

Anestesiologia

Diagnóstico e Terapêutica

COMISSÃO HOSPITALAR DE TRANSFUSÃO

Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010

1ªs Consultas 214 96 96

Subsequentes 908 1.119 1.157

TOTAL 1.122 1.215 1.253

N.º Sessões 232 386 703

N.º Doentes 63 90 120

6.824 5.859 6.988

2.706 2.751 3.020

SERVIÇO DE IMUNO-HEMOTERAPIA

C
o

n
s
u

lt
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s

d
a

E
s
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e
c
ia

li
d

a
d

e

Hospital

Dia

N.º Transfusões (CE+CPP)

Doentes Transfundidos



A framboesa, também denominada como a “rainha dos bagos”, é o
fruto do framboeseiro. Pertence à família das amoras e à espécie

. A variedade de framboesa mais comum é a que ostenta
coloração rosa avermelhada. Este fruto começa a ser cultivado de
forma mais ampla na Europa e na América do Norte no século XIX,
quando muitas outras variedades foram desenvolvidas, quer através
de cruzamentos acidentais quer intencionais. A framboesa é um fruto
rico em água, contém tal como o morango, cerca de 5% de hidratos de

Rubus
Idaeus

Ingredientes:
600g de frutos silvestres congelados ou frescos
4 colheres (sopa) de açúcar mascavado
10 folhas de gelatina
2 embalagens de queijo fresco para barrar light
2 embalagens de queijo fresco magro batido (0% de gordura)

Texto Maria Duarte
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�Considerando que nem todos os profissionais possuem fácil acesso aos sistemas informáticos ou dominam os mesmos,
esta aplicação informática funcionará paralelamente com os canais actualmente disponibilizados pelo SRH. Informa se
que na Biblioteca existe um computador e colaboradores do Serviço habilitados na utilização das funcionalidades deste
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FRAMBOESAF

Preparação:
Deixe descongelar os frutos silvestres à temperatura ambiente ou se optar por fruta fresca, lave-a, corte em pedaços,
depois envolva-a com o açúcar e reserve-a. Demolhe as folhas de gelatina em água fria. Leve a derreter ao lume com 3
colheres de sopa de água e mexa bem. Seguidamente, misture os queijos. Junte à gelatina derretida uma concha da
mistura anterior de queijos. Numa taça, misture o preparado anterior com o restante queijo e bata com uma vara de
arame. Numa taça de vidro coloque uma camada de fruta, depois uma camada de queijo e continue alternando as
camadas, finalizando com uma camada de fruta. Leve ao frigorífico pelo menos durante 3 horas, até solidificar.

Tarte de Frutos SilvestresTarte de Frutos Silvestres

Bom apetite! Saudações nutricionais.

carbono, sendo muito pouco energética, dado conter apenas 34 Kcal por cada 100g. Simultaneamente, fornece quantidades
apreciáveis de fibra, vitamina C, cálcio, potássio e magnésio. Tal como as amoras, mirtilos e groselhas, as framboesas são
frutos silvestres. Estes alimentos têm uma grande importância nutritiva, ,
nomeadamente uma categoria de polifenois as antocianinas ainda mais
eficazmente que a maçã e o vinho tinto, cuja acção positiva é, há muito reconhecida.

são ricos em substâncias antioxidantes
que bloqueiam os perigosos radicais livres

São também importantes para a
eficácia do nosso sistema imunitário protegem a saúde, retardam o envelhecimento e favorecem o bom estado da
pele.

- -

-

A framboesa é especialmente consumida em fresco, mas também utilizada na cozinha para enfeitar as entradas, guarnecer
pratos de carne, fabricar compotas ou elaborar sobremesas.

Nota explicativa:
Esta rubrica dedicada ao “Alimento do mês” obedece a um critério alfabético, por isso se destaca a letra inicial do alimento em cada edição.

PORTAL DOS RECURSOS HUMANOSPORTAL DOS RECURSOS HUMANOS

O Serviço de Recursos Humanos (SRH) tem disponível na do Hospital, um Portal que está organizado em 4 áreas,
nomeadamente: Perguntas Frequentes, Helpdesk, Impressos e Links úteis.
Pretende-se com esta aplicação:

Intranet

Permitir que a qualquer hora do dia, a partir de qualquer computador, o colaborador envie questões e obtenha
respostas, sistematizadas sem ter de deslocar-se ao SRH;

Disponibilizar de forma acessível e célere um conjunto de documentos relacionados com o Serviço e necessários
aos profissionais do Hospital;

Melhorar a capacidade de resposta do SRH resultante da diminuição das interrupções/picos de solicitações, com a
subsequente melhoria da gestão dos tempos dos seus colaboradores.
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Apresentação de um Caso Clínico
de GIST Pancreático

Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Distrital de Santarém

Vasconcelos, P.M. , Alves, P.L. , Costa, J.P. , Barbosa, J.1 2 3 4

Resumo:

Abstract:

Os tumores do estroma gastrointestinal (G.I.S.T.)

são entidades clínicas pouco frequentes, e se

considerarmos os casos de apresentação pancreática,

são raros.

Os autores pretendem assim fazer a apresentação de

um caso clínico, que surgiu no nosso Serviço,

atendendo a que são poucos os casos relatados em

artigos científicos. Este é um caso de uma doente de

70 anos, com uma volumosa massa abdominal, de

localização pancreática, submetida a ressecção

cirúrgica. Após caracterização histopatológica

concluiu tratar-se de um tumor do estroma

gastrointestinal. No final do trabalho é feito um breve

enquadramento teórico sobre os tumores do estroma

gastrointestinal.

Gastrointestinal stromal tumors are clinical entities

not very frequent, and if we considerer that cases of

pancreatic presentation, they are rare.

The authors present a case report, treated in our

Surgical Department, because there are few cases

published.

This patient presents with an abdominal mass of

pancreatic localization, which was surgically treated.

After histopathological characterization we

concluded to be a gastrointestinal stromal tumor.

A brief review of gastrointestinal stromal tumors

was done.

Gastrointestinal stromal tumor (GIST); Pâncreas;

GIST ; T.C. -

; C.E.A. - carcino-embryonic antigen;

C.A. - ; A.F.P. - ; I.C.C. -

; CD

Os tumores do estroma gastrointestinal são

entidades clínicas pouco frequentes, e com uma

baixa incidência, que se manifestam clinicamente

sob diversas formas, principalmente relacionadas

com a localização do tumor.

Tipicamente são massas de dimensões variadas, que

se desenvolvem preferencialmente na camada

muscular externa do tubo digestivo, e que se

caracterizam pela presença do receptor tirosina

kinase CD 117 e CD 34.

O tratamento definitivo deste tipo de tumores é a

excisão cirúrgica, estando a terapêutica com

Palavras-chave:

Abreviaturas:

Introdução

gastrointestinal stromal tumor tomografia

computorizada

cancer antigen alfa feto proteína

Células Intersticiais de Cajal cluster of differentiation

1

2

3

4
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imatinib indicada nas formas mais avançadas da

doença.

Doente do sexo feminino, de 70 anos de idade,

caucasiana, natural de Santo Tirso e residente em

Santarém, professora do 3º ciclo (reformada).

A doente refere o início da sintomatologia actual em

Janeiro de 2007, aquando sofreu uma lipotímia, na

sequência de um episódio de hipotensão. Desde esta

altura com queixas dispépticas ligeiras, sobretudo

enfartamento pós prandial e perda progressiva e

involuntária de peso (que não soube quantificar),

negando anorexia ou outra sintomatologia relevante.

Nos antecedentes pessoais havia a salientar

hipertensão arterial, amaurose à esquerda, depressão,

gastrite crónica e hérnia do hiato, tendo ainda sido

submetida a colecistectomia e a excisão de

meningioma cerebral. Os antecedentes familiares

eram irrelevantes.

Com o objectivo de esclarecer a etiologia da crise de

hipotensão, foram realizados: electrocardiograma,

Caso Clínico

cujo traçado era normal e análises clínicas de rotina,

com hemograma, função renal e hepática, com

valores dentro na normalidade.

Desde o episódio de lipotímia que a doente referiu

sempre queixas de sensação de saciedade precoce,

enfartamento pós prandial e perda de peso, sem

outras queixas.

Estes sintomas foram inicialmente atribuídos, pela

doente e pelo médico assistente, à hérnia do hiato, já

anteriormente diagnosticada.

Foi pedida uma que revelou uma

imagem líquida não pura com algum espessamento

periférico e endocavitário em topografia ao

e p i g a s t r o , m e d i a n a e d e s l o c a n d o - s e

preferencialmente para a região para-mediana

esquerda, parecendo independente do fígado, baço,

pâncreas e medindo 13x13 cm de maior eixo

seccionado.

Para complementar o estudo ecográfico a doente

realizou uma (T.C.)

abdominal que confirmou a presença de uma

formação quística, mediana com 13,7x9,3cm de

maiores eixos seccionados. De localização

pancreática e que se estendia

desde o pâncreas até à parede

gástrica , com zonas de

espessamento parietal e

atingindo inferiormente o

nível das cristas ilíacas

(Figura 1).

Realizou

a 14 de Março de 2007,

tendo revelado pól ipos

gástricos múltiplos.

Posteriormente, repetiram-se

, desta vez

com pedidos de doseamento

d e c a r c i n o - e m b r y o n i c

antigen (C.E.A.), cancer

antigen (C.A.) 19-9 e alfa feto

proteína (A.F.P.), cujos

valores se apresentavam

d e n t r o d o s l i m i t e s d a

normalidade.

Com o objectivo de melhor

ecografia abdominal

tomografia computorizada

endoscopia digestiva

alta

análises laboratoriais

Fig. 1 - T.C. Abdominal, com medição da massa abdominal



caracterizar a massa encontrada realizou eco

endoscopia tendo sido tentada uma biopsia, contudo,

foram aspirados 3 c.c. de líquido de aspecto hemático,

pelo que se decidiu interromper o exame. O líquido foi

enviado para exame bioquímico e anatomopatológico,

que foram inconclusivos.

Dadas as queixas da doente e com base nos exames de

imagem realizados, foi feito o diagnóstico provisório

de neoplasia da cabeça e do corpo do pâncreas.

Inscreveu-se para terapêutica cirúrgica electiva,

tendo sido programada uma duodenopancrea-

tectomia cefálica.

Em Junho de 2007 foi submetida a cirurgia, tendo-se

observado intraoperatoriamente uma lesão quística,

localizada à face anterior do pâncreas, com planos de

clivagem com o estômago, duodeno e pâncreas.

Procedeu-se a uma dissecção cuidada até à excisão

completa do tumor (Figura 2).

O exame anatomopatológico, concluiu tratar-se de

uma peça com 15,0 X 14,0 X 11,0 cm, encapsulada com

superfície lisa de cor castanha com áreas cinzentas e

outras vermelhas, correspondendo a quisto com

conteúdo hemorrágico e preenchido ainda por tecido

esponjoso e friável. A parede, com uma espessura

máxima de 2,0 cm, onde se identificaram células

epitelioides com núcleos atípicos e escassas mitoses

que reagiram positivamente com vimentina. As

células tumorais estavam justapostas e tinham

núcleos polarizados com cromatina fina e citoplasma

vasto de limites bem definidos com imunoexpressão

de CD 34 e CD 117. As mitoses eram raras tendo-se

apenas identificado uma mitose em 15

(HPF), pelo que se concluiu tratar-se de um

tumor do estroma gastrointestinal com morfologia

epitelioide (CD34 e CD117 positivo) e com baixo

potencial de malignidade. Pelo facto de se assumir ser

um tumor de baixo risco (dada a ausência de

metástases, as dimensões da parte sólida do tumor, as

escassas mitoses e a ressecção completa do tumor)

optou-se por manter a doente em vigilância e não

propor terapêutica adjuvante.

Dois anos após o diagnóstico, a doente continua em

vigilância, estando clinicamente assintomática e sem

evidência de recaída ou metastização.

O GIST é considerado uma patologia rara, cuja

incidência varia entre os 10 ou 20 casos por milhão.

Contudo antes de identificação do KIT (

) estes tumores eram classificados

como leiomiossarcomas ou leiomioblastomas, e por

isso pode ter havido um sub-registo da incidência

mundial. Actualmente, com base nos novos métodos

highpowered

fields

Receptor de

Tirosina Kinase

Discussão
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Fig. 2 - Plano de clivagem do tumor com a parede posterior do estômago
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de caracterização imunohistoquímica, os valores de

incidência na população mundial, tem vindo a

alterar-se. Até esta data, não foi estabelecida

qualquer relação entre a raça, etnia ou localização

geográfica do indivíduo e a presença de GIST.

Contudo sabe-se que é mais frequente em indivíduos

com idade superior a 50 anos e é raro antes dos 40

anos .

A apresentação clínica é normalmente condicionada

pelo tamanho e pela localização anatómica do tumor,

sendo por isso variáveis os sinais e sintomas de cada

doente. Quanto à apresentação, e com base em

estudos epidemiológicos, os GIST são mais

frequentes no estômago (70%), intestino delgado

(20-30%), região ano-rectal (7%); cólon e esófago.

Mas existem relatos de casos em que se localizam no

epiploon, mesentério e retroperitoneu . De acordo

com o que se encontra descrito, a hemorragia

associada à erosão da mucosa é o sinal mais comum,

principalmente quando o tumor se localiza no

estômago, intestino delgado ou cólon. Outras

manifestações da doença incluem a náusea, vómito,

dor abdominal, perda de peso, distensão abdominal

ou oclusão intestinal.

Os GIST, são massas tumorais cujo tamanho pode ir

desde apenas alguns milímetros até mais de 30 cm.

São normalmente massas bem delimitadas, mas sem

uma verdadeira cápsula. Nas lesões de maiores

dimensões podem aparecer áreas de hemorragia, de

degeneração quística ou de necrose . Uma vez que se

localizam preferencialmente na muscular externa

dos órgãos ocos do tubo digestivo, têm normalmente

um crescimento exofítico. Daí que a sua apresentação

mais comum seja a de uma massa que se projecta para

a cavidade abdominal. Contudo, em 50% dos casos

existe ulceração da mucosa na superfície luminal,

provocada pela distensão do lúmen associada ao

crescimento do tumor.

O ponto de vista histopatológico os GIST

classificam-se como epitelioide ou “spindle cell”

consoante a morfologia das células predominantes,

estando o número de mitoses e as dimensões do

tumor relacionadas com o potencial de malignidade .

Estes tumores apresentam uma estreita relação com

as Células Intersticiais de Cajal (I.C.C.), uma vez que

(1)

(2)

(2)

(3)

histologicamente apresenta características de

tecido muscular liso e neural. As ICC fazem parte de

um complexo sistema de comunicação entre o

sistema nervoso autónomo e o músculo liso do

intestino que provavelmente controla o

peristaltismo. A relação entre as I.C.C. e o GIST

estabelece-se pela presença comum do Receptor de

Tirosina Kinase (K.I.T.), CD 117, actualmente usado

como um dos marcadores GIST, juntamente com a

expressão do CD 34 .

A cirurgia é a única opção para o tratamento

definitivo da doença, sendo considerada de 1ª linha,

se não acarretar riscos de lesão de outras estruturas

ou órgãos. Deverá ser completa e sem ruptura da

pseudocápsula, de modo a evitar contaminação

peritoneal, não estando indicada a linfadenectomia,

a menos que haja envolvimento evidente de gânglios

linfáticos. Os estudos sobre o benefício da

radioterapia são escassos. A terapêutica com

imatinib, está reservada para os casos de doença

localmente avançada, inoperável, ou para casos em

que haja metastização.

(4)


