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O Mercado da Saúde

Entre a realidade e as intenções muito
se tem dito e escrito sobre o mercado da
Saúde como um sector da economia.
Mercar é trocar, transacionar.

Uma das dimensões da definição de
mercado, seja ele físico ou virtual,
formal ou informal, é a capacidade de os

seus agentes poderem atuar, individual ou
coletivamente, com adequado domínio do bem,
produto ou serviço, a ser intermediado ou trocado.

É muito discutível a ideia de que na saúde possa existir
um verdadeiro mercado. Quanto muito podemos
afirmar que pode ser um mercado especial onde o
utente (utilizador) não tem uma verdadeira liberdade
de escolha, ferindo um princípio das regras de
mercado e da utilização de recursos.

Numa perspetiva a saúde é o consumo que resulta da
utilização dos recursos por mera iniciativa dos
cidadãos consumidores e não dos “agentes”.

Noutra perspetiva a saúde é investimento, na medida
em que constitui a reposição de um bem,
supostamente de forma duradoira, se possível de
longo prazo, pois que eterna não é possível.

Procurando o equilíbrio entre a ética e a
responsabilidade financeira, é obrigação do capital
humano da saúde, aquele em que Portugal mais
investiu, garantir um retorno em saúde, para as
populações, à medida do investimento realizado, com
eficácia e com eficiência.

Dr. José Rianço Josué
Presidente do C.A.
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CURSO “ABC DO DOENTE CRÍTICO”
Nos dias 8 de maio, 11 e 24 de julho decorreram mais
três cursos tendo sido
formados 18 Enfermeiros do Serviço Medicina IV e 24
Internos do Ano Comum, que tiveram lugar na Sala
Polivalente.
Este curso,

e confere formação e treino em
Suporte Básico de Vida (SBV), abordagem da via aérea,
desfibrilhação e reconhecimento de ritmos cardíacos.
É ministrado por um grupo de Enfermeiros do
Departamento de Urgência com experiência e
formação na área do doente Crítico e Emergente

, dois
deles, instrutores de
SBV acreditados pelo
Conselho Português de
Ressuscitação CPR .
Este Curso foi criado
e m 2 0 1 0 , c o m o
objetivo de formar os
Enfermeiros do Serviço
de Urgência e até hoje,
j á c e r c a d e 1 8 0
profissionais deste

Hospital o frequentaram: Médicos e Enfermeiros dos
Serviços de Urgência, Ortopedia e Cirurgia, Enfer

“ABC do Doente Crítico”,

na área do Suporte Imediato de Vida (SIV),
tem uma duração de 8 horas, inclui uma componente
teórica e uma prática

(Sandra Marques, Alexandra Azinhaga, João Nunes,
Cláudia Pereira, João Santos, Patrícia Carmo, Nuno

Reis, Isilda Ferreira e
Hélder Lobo)

( )

-

meiros do Bloco Operatório e Internos do Ano
Comum (inserido no Curso Sobrevivência do interno

CSI).
Este curso constitui uma importante formação para
os profissionais, no âmbito de procedimentos
técnicos associados
ao atendimento do
doente crítico, no
reconhecimento de
sinais de gravidade e
na ativação de ajuda
diferenciada em mo
mento oportuno e na
organização dos
recursos humanos e
materiais em torno
d a s i t u a ç ã o d e
emergência.
Face à importância da formação na área do doente
Crítico /Emergente e o seu impacto na atitude dos
profissionais nestas situações, foram já realizados 10
Cursos no nosso Hospital, que contaram com a
participação ativa e interessada de todos os
formandos.
Para além de constituir um contributo crucial na
formação dos profissionais, o Curso

proporciona uma oportunidade para refletir
e melhorar o trabalho em equipa em contexto de
Emergência e adquirir competências na abordagem
do doente em situação crítica.

-

“ABC do Doente
Crítico”

-

Texto Foe tos eAlexandra Azinhaga Sandra Marques

XIX Jornadas de de SantarémCardiologia
Texto Serviço de Cardiologia

Realizam-se nos próximos dias 1 e 2 de novembro, na
Praia d'El Rey, em Óbidos, as

organizadas por Médi
cos, Enfermeiros e Técnicos de Cardiopneumologia
do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santarém,
com a colaboração do Centro Hospitalar das Caldas
da Rainha, do Centro Hospitalar Leiria-Pombal e do
Hospital de Vila Franca de Xira.
O programa científico, elaborado com as propostas da
Medicina Geral e Familiar, incidir sobre os seguintes
temas:

Dúvidas do dia-a-dia em casos do mundo real;
No mundo da Insuficiência Cardíaca;
Síndrome de apneia do sono: um novo alvo
terapêutico no doente cardíaco;

“XIX Jornadas de
Cardiologia de Santarém” -

á

Sopros na criança: como separar o trigo do joio?;
Arritmologia em 2013. A importância da “Pilha”;
Prevenção do AVC nos doentes com fibrilhação
auricular;
Erros frequentes na prática clínica. Como evitá-los?;
Imagem integrada em Cardiologia - Perspetiva do
clínico;
Seguimento do doente coronário após a alta hospi-
talar;
Economia em saúde.

Na 6ª feira decorrerá o jantar das jornadas.
As inscrições poderão ser apresentadas através do

onde poderão
encontrar todas as informações inerentes ao evento.

site

www.cardiologia-santarem.org.pt,
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Consulta dos Bonecos
Foi no passado dia 4 de junho que se realizou neste

Hospital, mais uma edição da “Consulta dos Bonecos”,

organizada pela educadora de infância, Liliana Gabriel.

Participaram neste evento, no período da manhã, as

crianças do Jardim de Infância do Milagre e do Colégio

Valle dos Príncipes e à

tarde, as do Jardim de

Infância Ana Coreta. A

adesão foi elevada, tendo as

crianças comparecido com

os seus bonecos doentes

para serem consultados

pelo médico ou receberem cuidados de enfermagem.

O objetivo destas atividades é desmistificar a ansiedade das cri ao

Hospital, dando lhes a oportunidade de durante algumas horas estarem num ambiente hospitalar descontraído

e de brincadeira. É também objetivo ajudá-las a desenvolverem uma linguagem mais técnica e as suas

capacidades físicas, emocionais e sociais, assim como,

desenvolverem a autonomia, autocontrole e confiança

para se expressarem e comunicarem.

“ ”

anças de virem

-

O exercício físico e a Diabetes

Dando continuidade às atividades programadas a

realizar com as crianças e jovens com Diabetes tipo I

em 2013, decorreu no dia 4 de julho na sala polivalente

do hospital, a atividade

Teve como ensinar, proporcionar

momentos de relaxamento e promover a capacidade

de autocontrolo, através do exercício físico.

Esta atividade foi organizada pela equipa da Consulta

Externa de Pediatria (Dr.ª Margarida Marujo,

Enfermeiras Fernanda Silva e Sandra Santos) e teve

como convidada a Professora de motricidade humana

Dr.ª Susana Pereira.

“O exercício físico e a
Diabetes”.

objetivos

Texto Fo oe Fernanda Silvat
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Realiza-se no próximo dia 12 de outubro, a partir das 14h30m,

no Convento de S. Francisco (junto à antiga Escola Prática de

Cavalaria), em Santarém, o

organizado pelo Serviço de Ginecologia

do Hospital de Santarém, com o patrocínio da Câmara

Municipal de Santarém, Casa do Pessoal do HDS, “El

Galego” e o Instituto Médico Scalabitano.

Estes encontros, integrados no “Projeto Continuar a viver”,

reúnem profissionais de saúde, mulheres operadas à mama,

seus familiares e amigos. O objetivo é proporcionar o

convívio entre pessoas a quem esta doença veio afetar de

alguma maneira, para que possam vivenciar as suas

experiências e partilhar um apoio emocional, tão importante

na ajuda para ultrapassar os momentos difíceis e vencer os

desafios da doença.

V Encontro de Mulheres

Operadas à Mama,

A história do “Outubro Rosa” remonta à última

década do Século XX, quando o laço cor-de-rosa foi

lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e

distribuído aos participantes da primeira Corrida

pela Cura, realizada em Nova Iorque em 1990 e, desde

então, promovida anualmente nesta cidade. É um

O nome remete à cor do laço rosa que simboliza a luta

contra o cancro de mama e estimula a participação da

população, empresas e entidades.

Este movimento começou nos Estados Unidos, onde

vários Estados tinham ações isoladas referente ao

movimento popular internacionalmente conhecido e

comemorado em todo o mundo.

Dia 12 de Outubro

Convento de S. Francisco

“Outubro Rosa”
cancro de mama e/ou mamografia no mês de Outubro.

Começaram efetivamente a comemorar e fomentar

ações voltadas para a prevenção do cancro de mama.

Todas as ações eram e são até hoje direcionadas à

consciencialização da prevenção pelo diagnóstico

precoce.

A popularidade do “Outubro Rosa” alcançou o mundo

de forma bonita, elegante e feminina, motivando e

unindo diversos povos em torno de tão nobre causa.

Isso faz com que o laço de assuma

importante papel, pois tornou-se uma leitura visual,

compreendida em qualquer lugar no mundo.

cor-de-rosa

Serviço de Ginecologia

V Encontro de Mulheres
Operadas à Mama

“Projeto Continuar a viver”
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No passado dia 6 de junho, decorreu na sala

polivalente, a sessão clínica “Mamografia Espectral

com Contraste”, organizada pela Unidade de

Imagiologia Mamária do Serviço de Imagiologia.

A “Mamografia Espectral com Contraste” é uma nova

avançada de mamografia digital, utilizando a

injeção intravenosa de um agente de contraste iodado

conjuntamente com o exame de mamografia.

As primeiras imagens de Mamografia Espectral com

Contraste surgiram entre 1998 e 2002, tendo sido

aprovada pela FDA em 2011. Ao longo dos anos foram

realizados alguns estudos que demonstraram a

aplicabilidade e a importância desta nova técnica.

Existem atualmente cerca de 35 destes equipamentos

de mamografia que permitem a execução desta

na Europa e 50 a nível mundial, encontrando-

se em curso um estudo multicêntrico que envolve

diversos países.

. A aquisição deste

equipamento de última geração no valor de

€356.700,00, apenas foi possível através do

financiamento no âmbito do Quadro de Referência

Estratégico Nacional (QREN). O valor do Projeto de

Modernização da Unidade Mamária do Serviço de

Imagiologia totalizou €468.104,12, tendo sido

financiado em 70% pelos fundos europeus e 30% pelo

Estado Português.

Nesta sessão, foi explicado que esta nova técnica

permite explorar o processo de angiogénese, pelo que

técnica

técnica

O Hospital de Santarém é o primeiro

em Portugal a deter esta valência

assume particular relevância no estadiamento local

do cancro da mama nos casos padrão mamário de

elevada densidade, assim como permite uma seleção

mais criteriosa dos doentes a intervir.

Foi ainda apresentada uma síntese de procedimentos,

suas indicações e vantagens, dado ser uma técnica

inovadora e ainda pouco divulgada.

No final da sessão, procedeu-se à discussão de sete

casos clínicos do nosso Hospital que ilustram os

benefícios desta técnica, dos quais destacamos dois.

O primeiro caso refere-se a uma doente de 51 anos,

com antecedentes pessoais de carcinoma da mama.

Foi detetado um nódulo na transição dos quadrantes

que apenas se identificou após a administração de

contraste. Foi realizada biópsia e o material colhido

foi enviado para o nosso Serviço de Anatomia

Patológica, cujo resultado histológico foi um

Carcinoma Ductal Invasivo bem diferenciado em

fibroadenoma (Fig. 1).

O segundo caso é referente a uma doente de 55 anos,

seguida na Consulta de Cirurgia por dois

fibroadenomas na mama direita. Foi identificado um

nódulo de novo, de características inespecíficas,

tendo realizado mamografia com contraste. A lesão

nodular de novo capta contraste. Foi realizada

biópsia e o material colhido foi enviado para o Serviço

de Anatomia Patológica, tendo sido diagnosticado

um Carcinoma Invasivo, NOS G3 (Fig. 2).

Pode verificar-se que em ambos os exames, conforme

Mamografia Espectral com Contraste

Apresentação na sala polivalente

Dr.ª Inês Pereira
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Texto Foe Serviço de Imagiologiatos

- Técnica inovadora em Portugal

Vantagens:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aumento na taxa de deteção de lesões suspeitas em relação à mamografia e ecografia combinadas;

Seleção mais apurada das lesões a biopsar, já que indica com mais precisão as lesões suspeitas;

Deteção rápida dos focos adicionais;

Possibilidade de visualização das microcalcificações, através das imagens de baixa energia, tornando

esta técnica potencialmente mais sensível à deteção do carcinoma do que a Ressonância

Magnética com contraste;

Boa aceitação pelas examinadas;

Facilidade de implementação na Unidade de Imagiologia Mamária;

Disponibilidade imediata na sala de mamografia;

Correlação direta com as imagens de mamografia;

Menor custo em relação à Ressonância Magnética.

Ductal in situ

MLO

MLO

MLO Contraste

MLO Contraste

Fig. 1: Carcinoma ductal invasivo (Mama dta em incidências médio-lateral-oblíqua (MLO) e crânio-caudal (CC) antes e após contraste)

Fig. 2: Carcinoma invasivo, NOS G3 (Mama dta em incidências médio-lateral-oblíqua (MLO) e crânio-caudal (CC) antes e após contraste)

CC

CC

CC Contraste

CC Contraste

as imagens das Fig. 1 e Fig. 2, esta nova técnica faz

sobressair do tecido mamário a lesão a estudar, com

mais precisão.

Concluindo, a Mamografia Espectral com Contraste é

um procedimento fácil que pode ser realizado no

mesmo dia que a mamografia convencional, com o

mesmo equipamento e a mesma equipa de trabalho e

que permite detetar a angiogénese, através de uma

modalidade muito acessível e com grande potencial

para reduzir o intervalo entre a deteção da lesão e o

diagnóstico.
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Decorreu no passado dia 25 de junho mais uma

Assembleia Geral da Casa de Pessoal do Hospital

Distrital de Santarém, com a presença de poucos

sócios.

No primeiro ponto da Ordem de Trabalhos sobre

Informações Gerais foi dada a palavra à Presidente da

Direção que sumariou as iniciativas efetuadas e

algumas tarefas de reorganização dentro da

Associação e do funcionamento do Bar e reformulação

de ficheiros na campanha de angariação de novos

sócios que se tem verificado positiva. Na sequência

referiu os apoios que a Associação tem dado às mais

diversas atividades desenvolvidas pelos parceiros

sociais e que se englobam no mecenato social.

Intervieram vários associados que foram unânimes em

lamentar a falta de adesão a algumas boas atividades

que se têm realizado só explicado pelas dificuldades

económicas que se vive. O tesoureiro interveio no

sentido de afirmar que o maior desejo desta Direção

seria o de facultar as atividades gratuitamente a todos

os associados, mas que para isso ser uma realidade há

necessidade do Bar ter resultados positivos.

A Senhora Presidente, responsável pelo pelouro dos

Recursos Humanos, informou os presentes do que

tem sido feito para reduzir

os grandes encargos com

esta área, mantendo a

qualidade do serviço

prestado. O Relatório de

A t i v i d a d e s d e 2 0 1 2 ,

distribuído previamente,

foi aprovado por unani-

midade.

Iniciado o 2º ponto da

ordem de trabalhos ,

discussão e aprovação das

contas relativas ao Ano

2012, o tesoureiro tomou a

palavra para apresentar

d e t a l h a d a m e n t e o

resultado da Associação e

da exploração do bar,

referindo que apesar dos

elementos contabilísticos

darem um resultado

negativo de 18.396,70€,

Texto C.P.H.D.S.

Casa do Pessoal do H.D.S. - Assembleia Geral

fruto de uma quebra das receitas em cerca de 40 mil

euros e um aumento do IVA em cerca de 27 mil euros;

a Direção fez um esforço de poupança e de

renegociação de contratos dos mais diversos

fornecedores que lhe permitiu apresentar estes

valores que não permitem a organização das

atividades a custo zero.

Finalizou a sua explanação informando tudo o que

era possível já foi feito por esta Direção para

equilibrar financeiramente o bar, mas que a solução

económica do bar passará ou pelo aumento de

receitas ou pela repercussão do aumento brutal do

IVA no preço final dos produtos vendidos, ou então

pela baixa do IVA na restauração. Submetidas à

votação, as contas referentes ao exercício de 2012

foram aprovadas por unanimidade.

No 3º ponto da Ordem de Trabalhos foi submetida a

votação a proposta da Direção para nomeação de dois

sócios honorários, tendo a Sociedade Delta cafés sido

aprovada por unanimidade sócia honorária coletiva e

o fundador e Presidente da Assembleia Geral João

Carlos Frazão Grego aprovado com uma abstenção,

sócio honorário individual.

CMVM
Fornecimentos e serv. externos
Pessoa
Gastos e perdas financiamento
Outros gastos e perdas
Amortizações

146.632,61

20.163,81 24.499,99

l 134.220,99

0,00 98,94

514,39 476,19

2.750,50 4.648,06

€

€ €

€

€ €

€ €

€ €
Total de Gastos: 23.428,70 310.576,78€ €

Gastos:

ASSOCIAÇÃO EXPLORAÇÃO DO BAR

Resultado Líquido: -405,95 -17.990,75€ €

Prestação de serviços:
Jóias
Ginástica
Outros
Viagens
Bar
Máquinas

Quotas
Donativos
Outros rendimentos e ganhos
Juros, div., outros rendimentos

230,00

6.154,00

2.814,00

0,00 9.198,00

253.577,77

33.439,75 287.017,52

11.398,50

1.800,00

1,25 5.568,51

625,00

€

€

€

€ €

€

€ €

€

€

€ €

€
Total de Rendimentos: 23.022,75 292.586,,03€ €

Rendimentos:

Quadro Resumo do Resultado e Contas do exercício 2012
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INTRODUÇÃO
A Malária é uma doença infeciosa causada
principalmente por uma das 4 espécies de
protozoários do género : e
(responsáveis por recidivas), (o mais
virulento e responsável por resistências à terapêutica)
e (o menos frequente e menos sintomático).
A doença é transmitida ao homem pela picada do
mosquito fêmea quando infetado (vetor da
malária).
Manifestações cl nicas: calafrios, febre intermitente e
sudorese, podendo também acompanhar-se por
mialgias, artralgias, cefaleias, anorexia, astenia,
náuseas, vómitos, desconforto abdominal e
hepatoesplenomegália.
O diagnóstico definitivo é laboratorial: observação de
formas parasitárias em esfregaço de sangue periférico.
Embora a suscetibilidade ao parasita seja universal
poderemos encontrar certa resistência adquirida em
zonas endémicas (imunidade adquirida por
sucessivas infeções com diferentes espécies de

). Algumas características genéticas

Plasmodium P.vivax P.ovale
P. falciparum

P. malariae

Anopheles

Plasmodium

í

podem conferir menor suscetibilidade ao parasita,
tais como défice em G6PD e anemia de células
falciformes. Também para o foi comprovado a
necessidade da presença do fator Duffy no sangue.
Num artigo publicado no
em 2010, os cientistas brasileiros demonstraram que o
parasita também tem a capacidade de aderir ao
endotélio pulmonar, cerebral e à placenta.

,
regressado há 3 meses do Paquistão.

Antecedentes pessoais e familiares irrelevantes. Na
admissão, apresentava-se apirético, razoável estado
geral, mucosas coradas e escleróticas ictéricas. Boas
saturações periféricas. Sem foco infecioso evidente e
restante exame objetivo irrelevante. Peso-50kg.
Os exames laboratoriais iniciais apresentavam:

P.vivax

“Journal of Infectious Diseases”

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO
Doente do sexo masculino, paquistanês de 13 anos

Recorreu ao
Serviço de Urgência por apresentar febre e sudorese
em dias alternados, desde há 8 dias, sem outros
sintomas.

RESUMO
Relata-se o caso clínico de um paciente do sexo masculino, paquistanês de 13 anos, regressado do Paquistão três
meses antes, que recorreu ao Serviço de Urgência por febre e suores em dias alternados com uma semana de
evolução. O doente não apresentava outros sintomas. Antecedentes pessoais e familiares irrelevantes. Por ser
proveniente de zona endémica e pelas características do quadro cl nico foi-lhe pedido pesquisa de
que se revelou positiva para Optou-se pelo internamento para monitorização clínica e laboratorial.
Iniciou terapêutica com Cloroquina e após excluir-se défice de glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), iniciou
Primaquina para erradicar eventuais hipnozoitos hepáticos.

Plasmodium
P.vivax.

í

O interesse deste caso deve-se ao facto do não ser tão frequentemente encontrado em Portugal, ao
contrário do , o que deverá estar relacionado com um maior fluxo de pessoas provenientes da zona
endémica deste último.

P.vivax
P.falciparum

Hospital Distrital de Santarém, EPE
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hemoglobina 11,8 g/dl; leucócitos 5,900; plaquetas
59.000 /mm3. PCR 12,8 mg/dl. Função renal e
ionograma normal. Pesquisa de : Positivo
para (observaram-se trofozoitos com formas
ameboides e irregulares, merozoitos e gametocitos
característicos do ). Índice de parasi-
témia: 1% de eritrócitos parasitados. Pesquisa de
antigénio (imunocromotografia): positivo para

Rx Tórax - sem alterações. Urina II - sem
alterações. O doente foi internado.
Dado as características do parasita, e sem se
esperarem resistências, iniciou tratamento com
Cloroquina Via oral: 1ª dose de 10 mg/kg e seguintes de
5 mg/kg (4 doses:0,6,24,48 h).
A pesquisa de evoluiu da seguinte forma:
No 2º dia de internamento, observaram-se formas de
merozoitos e esquizontes (Fig. 2), sem trofozoitos;
Índice de parasitémia: 0,3% de eritrócitos parasitados.
No 3º e 4 dia os índices de parasitémia foram de 0,1%.
O doente teve alta, tendo-lhe sido pedido o
doseamento de G6PD (Glicose-6-fosfato-
desidrogenase). Na consulta de seguimento 8 dias
depois, apresentava-se clinicamente bem. Como o
doseamento de G6PD se encontrava dentro dos
valores normais, iniciou terapêutica com Primaquina
Via oral 0,3 mg/kg/24, durante 14 dias para prevenção
das formas latentes intrahepáticas (hipnozoitos).
Em consulta de seguimento (28º dia) apresentou um
valor de hemoglobina de 12,3 g/dl e um índice de
parasitémia de 0%.

Sangue total em tubo com anticoagulante EDTA; Soro
em tubo seco com gel (bioquímica); Esfregaço de
sangue periférico em camada fina, corado pela técnica
de Wright; Kit Malária Pan/Pv/Pf, teste rápido para
pesquisa do antigénio do por
imunocromatografia; XE-500 (Sysmex), Contador
Hematológico automático; Hematec R 2000, sistema
automático de coloração de lâminas; Architec ci8200,
Auto-anal isador multicanal (bioquímica) ;

tico e C

Plasmodium
P.vivax

P.vivax - Fig. 1

P.vivax.

Plasmodium

p l a s m o d i u m

Microscópio ó entrífuga.

MATERIAIS E MÉTODOS

CICLO BIOLÓGICO DO PLASMODIUM

O ciclo de vida do compreende 2 fases:
sexuada (esporogonia) e assexuada (esquizogonia).
O mosquito fémea infeta-se por picada e

Plasmodium

m mamíferos
infetados (eventualmente o homem) que através do
sangue lhe transmitem as formas sexuadas do

(gametocitos feminino e masculino). Nas
paredes do seu est mago, passam por um processo de
transformação originando o ovo ou zigoto, que forma
o oocineto. Por sua vez na linfa, este transforma-se em
oocisto e esporozoitos que se alojam nas glândulas
salivares do mosquito.
A infeção humana inicia-se quando o mosquito
infetado inocula esporozoítos na corrente sanguínea.
Estes vão localizar-se na célula hepática onde se
multiplicam assexuadamente, originando os
esquizontes teciduais primários. Durante este
período (pré-patente) não são detetados parasitas no
sangue periférico e não há manifestações cl nicas. Os
esquizontes teciduais amadurecem e libertam
merozoitos, dos quais uns são fagocitados pelas
células de Kupffer e outros invadem a corrente
sanguínea, parasitando os eritrócitos. Dentro das
hemácias, sofrem vários estádios de maturação
transformando-se em trofozoitos, que se multiplicam
por esquizogonia sanguínea, dando origem aos
merozoitos. Alguns destes rompem a membrana
eritrocit ria indo parasitar outros glóbulos, enquanto
outros sofrem alterações morfológicas e funcionais,
passando a constituir os gametocitos (formas
sexuadas não patogénicas para o Homem).
O parasita eritr citos de todas as idades e
o apenas eritrócitos maduros. O e

só eritrócitos jovens (reticulócitos).

Plasmodium

P. falciparum
P. malarie, P.ovale

P.vivax,

ô

í

á

ó

Pesquisa de Plasmodium, em sangue periférico corado pela técnica de Wright

Fig.1 - Eritrócito parasitado por uma forma de trofozoíto,
com citoplasma irregular e cinetoplasto bem visível.

Fig.2 Eritrócito parasitado por uma forma de esquizonte
(só visíveis nos P. vivax, ovale ou malariae). Visível o
pigmento malárico (metálico).

-

Ciclo de vida do Plasmodium
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MÉTODOS LABORATORIAIS DE
DIAGNÓSTICO

EPIDEMIOLOGIA

Os métodos laboratoriais utilizados para o
diagnóstico do ão:

“ Esfregaços de sangue
periférico em gota espessa ou camada fina, corados
pela técnica de Wright ou Giemsa. Permite identificar
a espécie, a fase do ciclo evolutivo, quantificar a
parasitémia e monitorizar a resposta à terapêutica.

: (Disponíveis apenas
para e ). Utilizam o princípio de
imunocromatografia para detetar a presença de
proteínas específicas do no
sangue dos indivíduos infetados. São testes rápidos,
fácies de executar e com elevada sensibilidade e
especificidade. Não são recomendados para avaliar a
resposta terapêutica devido à persistência do
antigénio por longos períodos, mesmo após o
tratamento.

Permite detetar
o parasita por fluorescência. Tem a vantagem de
permitir um exame muito rápido de cada amostra (30
a 40 segundos).

Têm um valor limitado, porque em áreas
endémicas grande parte das pessoas têm anticorpos.
Além disso, só 3 a 4 semanas após a infeção primária,
se atinge no soro um título com interesse diagnóstico.
Não é útil no diagnóstico da malária aguda.

: Diagnóstico pela
deteção do DNA do parasita, usando a reação em
cadeia da polimerase (PCR), é sensível e altamente
específica e pode detetar níveis muito baixos de
parasitas. O diagnóstico de malária através da PCR
ainda é restrito aos laboratórios especializados em
virtude de seu elevado custo e alta complexidade da
técnica, requer equipa especializada e treinada, sendo
utilizada como instrumento de pesquisa.

Deteção do lactato-
desidrogenase específica do parece
fornecer um alto grau de sensibilidade e
especificidade no diagnóstico da malária.

A situação mundial, segundo dados da OMS 2012, é de
que o paludismo é endémico em 104 países de regiões
subtropicais e tropicais, nos quais vive cerca de 50%
da população mundial. Desses países, 99 com
transmissão ativa da doença e 5 em fase de prevenção
ou reintrodução da malária. Ainda segundo a OMS,
em 2010, houve uma incidência mundial de cerca de
300 milhões de casos com 660.000 mortes anuais.

plasmodium s
gold standard”

P. falciparum P. vivax

P. falciparum e P. vivax

Plasmodium

Microscopia:

Testes rápidos de diagnóstico

Coloração pela Laranja de Acridina:

Métodos Serológicos como ELISA (Enzime Linked
ImmunoSorbent Assay) e a Imunofluorescência
Indireta:

Técnicas de Biologia Molecular

Ensaios de Imunocaptura:

-

A primeira região afetada é a África subsariana, com
80% dos casos e 90% dos falecimentos (3 em 5
crianças morrem de malária), correspondendo em
2012 a 47% dos registados, distribuídos por 6 países
(Costa de Marfim, Moçambique, Nigéria, República
D. do Congo, Tanzânia e Uganda).
A segunda região mais afetada é o Sudoeste Asiático,
sendo a Índia o país com mais casos (24 milhões/ano)
seguida da Indonésia e Myanmar.
Nos últimos anos, devido a vários fatores (resistência
a inseticidas, resistência a anti palúdicos, aumento do
turismo e das migrações humanas, maior rapidez nas
viagens, conflitos bélicos etc.), a situação tem-se
agravado nas zonas endémicas e aumentado o risco de
reintrodução da doença em zonas já erradicadas.
Em relação a viagens internacionais, estima-se que
todos os anos, dos 125 milhões de viajantes a áreas
endémicas, cerca de 10.000 regressam aos seus países
infetados de malária. Embora na Europa esteja
erradicada, importam-se casos através do turismo e
da emigração. Os casos oscilam, tendo em 2008 sido
confirmados 6 mil casos maioritariamente
importados, representando 1,24 casos por 100.000
habitantes (dados de TropNetEurop - Rede Europeia
de Vigilância Epidemiológica). Segundos dados de
2009, corresponderam ao 75% dos casos,

15% e 10%; o deveria oscilar
entre 3 e 0% mas em 2009 não foram declarados casos.
Dos afetados, 56% eram emigrantes de zonas
endémicas e que vivem na Europa.
Quanto à distribuição mundial das espécies:

- encontrando-se em todas as regiões
tropicais e subtropicais do mundo (responsável por
85% dos casos de malária).

- está também presente em quase todas as
regiões endémicas de malária, sendo no entanto mais
comum na América e menos comum em África

P. falciparum
P.vivax P.malariae P.ovale

P. falciparum

P.vivax

Áreas de Risco de Adquirir Malária
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(principalmente na África ocidental).
- principalmente em África, podendo também

encontrar-se em zonas limitadas da América do Sul e
Ásia.

- menos frequente (África e Índia).
Não nos podemos também esquecer que são
frequentes as infeções mistas, por mais de uma espécie
(podendo chegar a 3-4 espécies diferentes), dadas as
implicações terapêuticas que daí advêm.

Atualmente não há vacinas contra a malária. Uma
vacina em investigação contra , conhecida
como RTS, S/AS01, está a ser avaliada num grande
ensaio clínico em 7 países de África. Esperam-se os
resultados finais no final de 2014.

P.ovale

P.malariae

P. falciparum

PREVEN E PROFILAXIAÇÃO

A forma mais eficaz de prevenção da malária quando
se viaja para uma área endémica é a prevenção da
picada de inseto (Quadro I). Para quimioprofilaxia
podem ser usados vários fármacos (Quadro II) em
função do local de destino, da duração e das
características individuais do viajante. Os esquemas

profiláticos que incluem a cloroquina e a mefloquina
devem ser iniciados uma a três semanas antes e
mantidos até quatro semanas após estadia em zona
endémica. No caso da atovaquona/proguanil
recomenda-se o seu início um dia antes da viagem para
zona endémica até sete dias após o regresso.
A duração exata da quimioprofilaxia em viajantes de
longa duração não está estabelecida. Nos Estados
Unidos a mefloquina e a combinação atovaquona/pro-
guani, como profilático em adultos, não têm limite de
tempo pré-determinado para o seu uso.
Na ausência de efeitos secundários importantes, os
dados disponíveis sugerem que, em adultos, a
mefloquina poderá ser usada até três anos e a
combinação atovaquona/proguanil até seis meses. No
entanto, em crianças a experiência é menor e a
duração não está bem estabelecida.
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CONCLUSÕES
Apesar de Portugal não ser um país onde a mal ria seja
endémica, este caso ilustra o facto da necessidade de
se pensar em doenças importadas de outros países,
sobretudo quando há história de residência / viagens
recentes.
Nas infeções por , como algumas formas
permanecem em estado latente no hepatócito
(hipnozoíto) por um período variável de 3 semanas a 1
ano, faz-se o tratamento com primaquina para evitar
as recidivas.
É muito importante que o diagnóstico do
seja feito o mais rápido possível visto que a doença
pode ser particularmente grave progredindo para um
desfecho fatal.
A transmissão endémica da malária exige um
reservatório da infeção, um mosquito vetor e um
hospedeiro suscetível. O controlo da malária visa à
eliminação dos focos de infeção animais e tratamento
dos humanos infetados, irradicação do mosquito
hospedeiro e à profilaxia das pessoas suscetíveis. No
entanto, têm surgido resistências dos mosquitos aos
inseticidas e às terapêuticas anti-palúdicas
( e também ). A falta de recursos
sócio-económicos, frequente nas zonas endémicas,
dificulta a implementação dessas medidas.

P. vivax

Plasmodium
,

P.falciparum P. vivax

á

Aplicar repelente de insetos nas áreas de pele exposta
Usar roupas de manga comprida e calças leves, se
possível
Aumentar a precaução durante o período noturno
Dormir sob redes mosquiteiras e usar telas nas portas e
janelas
Nebulização espacial regular com inseticida nos locais
de permanência
Saneamento das áreas peri-domiciliárias
Educação sanitária das populações de áreas endémicas
Diagnóstico e tratamento precoces.

;

;
;

;

;
;

;

P.falciparum resistente à cloroquina

P.falciparum

ATOVAQUONA/PROGUANIL (Malarone )

MEFLOQUINA (Mephaquin ):
¼ ½

¾
Contraindicações:

DOXICICLINA
Contraindicações:

CLOROQUINA + PROGUANIL

CLOROQUINA

®
11-20 kg: ¼ cp adulto 25 mg/dia; 21-30 kg: ½ cp adulto
50mg/dia;
31-40 kg: ¾ cp adulto 75 mg/dia; mais de 41 kg: 1 cp adulto
100 mg/dia.

® 5 mg/kg/semana ou:
5-9 kg: 1/6 comp/sem; 10-19 kg: comp/sem; 20-30 kg:
comp/sem;
31-45 kg: comp/sem; mais de 45 kg: 1 comp/sem.

epilepsia, convulsões, doença
psiquiátrica e patologia cardíaca.

1,5 mg/ kg/ dia
contraindicada em crianças com idade

inferior a 8 anos
5mg/kg/semana

Menos de 2 anos: 50 mg/dia; 2-6 anos: 100 mg/dia; 7-10 anos:
150 mg/dia; mais de 10 anos: 200 mg/dia.

5mg/kg/semana
sensível à cloroquina

Quadro 1

Quadro 2

Prevenção

Quimioprofilaxia


