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A contratualização para o ano de 2014

com a ARSLVT e a ACSS está con

cluída, sem prejuízo de se perspetivar

desde já, para curto prazo, uma revisão

de algumas cláusulas do Acordo

Modificativo, particularmente as de

origem económica e financeira onde o

Hospital é, mais uma vez, chamado a

cumprir as orientações da Tutela definidas para o ano

de 2014 e adotar medidas de reorganização e/ou

reafectações de profissionais, de contenção e

racionalização de custos, no sentido de caminhar para

a sustentabilidade económico-financeira.

Mais do que nunca se impõe a cultura dos valores do

nosso Hospital, reforçando a orientação para o doente

dos cuidados requeridos, sem conflito ético e social e

promovendo a inovação e a qualidade.

Manter bem alta a preocupação de responsabilidade

social, interna e externamente.

São muitos os constrangimentos mas o futuro terá de

ser sempre uma aposta ganha. O nosso Hospital será

sempre um Hospital de referência pela capacidade de

resposta às necessidades dos utentes e pela capa

cidade técnica e humana pelo que é justamente

reconhecido.

-

-
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ENFERMAGEM DE EMERGÊNCIA E DOENTE CRÍTICO
Estudantes do Mestrado Erasmus Mundus de visita ao HDS

Texto Fotoe Isilda Ferreira

Texto FotoHelena Esteves Helena Grais

Os enfermeiros com formação em emergência e

cuidados intensivos devem estar preparados para

gerir problemas graves de saúde e situações

complexas em ambientes extremos e devem ser

dotados de conhecimentos específicos, habilidades e

competências para prestar cuidados de enfermagem a

doentes em estado crítico ou instável e às suas famílias.

O Mestrado Erasmus Mundus em Enfermagem de

Emergência e Doente Crítico (EMMECC NURSING),

pertence a um programa educativo de mobilidade e

cooperação da Comunidade Europeia, focado no

doente pediátrico, adulto e idoso em estado crítico.

Um grupo de alunos daquele curso visitou o nosso

Hospital e familiarizou-se com os Serviços de

Urgência Geral e Pediátrica, a Unidade de

Cuidados Pós Anestésicos do Bloco Operatório, os

Cuidados Intensivos e o Serviço de Cardiologia.

Os integrantes deste grupo são provenientes de vários

Urgência

países europeus, Filipinas, Congo, Austrália, Estados

Unidos da América, Nepal e Paquistão.

O curso está

a ser minis-

t r a d o e m

p a r c e r i a

com a Esco-

la Superior

de Saúde de

S a n t a r é m

(Inst i tuto

Politécnico

de Santa-

rém), a Universidade do Algarve, a Universidade de

Oviedo (Espanha) e Universidade Helsinki

Metropolia (Finlândia), sendo o primeiro com este

âmbito e características a nível mundial.

na sala Polivalente do HDS, a 1ª acção de formação de
2014, organizada pela Unidade de Dor Crónica, com o
tema

, dirigida aos enfermeiros do
Departamento Médico.
Esta sessão enquadra-se no plano estabelecido pela
Unidade de Dor para a formação de médicos e
enfermeiros, no que diz respeito ao controlo de dor
crónica, com o principal objectivo de colmatar
dúvidas e eventuais erros de prescrição e/ou
administração de fármacos. Tal como em anos
anteriores e com o mesmo objectivo, estão previstas
no corrente ano outras acções de formação, dirigidas
aos diferentes Serviços do Departamento Cirúrgico.

"Monitorização e controlo da dor - interven

ção do enfermeiro"

-

Monitorização e Controlo da Dor - Intervenção do Enfermeiro

A prevenção da dor
crónica, a revisão e
monitorização das
orientações técnicas,
a melhoria da organi
zação das estruturas
diferenciadas para
tratamento da dor e a

formação dos profissionais, são considerados eixos de
intervenção prioritários.
Se a dor não for convenientemente tratada, a
qualidade de vida será gravemente afectada, podendo
até conduzir à incapacidade para a actividade laboral.
Neste sentido, decorreu no passado dia 17 de fevereiro,

-

Congresso Técnico de Anatomia Patológica

O XV Congresso Técnico de Anatomia Patológica decorreu no Convento de S.

Francisco, em Santarém, nos dias 2, 3 e 4 de maio, organizado pelo Serviço de

Anatomia Patológica do Hospital de Santarém, em parceria com a APTAP

(Associação dos Técnicos de Anatomia Patológica).

Pretendeu-se com este evento proporcionar a partilha de conhecimentos,

contribuindo para a melhoria do diagnóstico anatomopatológico.

O programa está disponível no http://ww2.aptap.pt/xv-congresso-tecnico-de-

ap/, onde se encontram todas as informações inerentes ao evento.

site:

Texto Paulo Infante



3º Curso Teórico-Prático de COLPOSCOPIA

A colposcopia é um exame que permite a deteção,
diagnóstico e tratamento de lesões do colo uterino,
vagina e vulva, através de um equipamento
denominado colposcópio.
A Secção de Colposcopia e Patologia Cervico-Vulvo-
Vaginal (SPPCVV), da Sociedade Portuguesa de
Ginecologia, realizou no Hospital de Santarém o 3º
Curso Teórico-Prático de Colposcopia, nos dias 24 e
25 de janeiro. A organização deste evento esteve a
cargo da Dra. Madalena Nogueira, médica do Serviço
de Ginecologia/Obstetrícia e com acreditação na área
da colposcopia.
Este curso foi dirigido a especialistas de Ginecologia /
Obstetrícia com experiência em colposcopia. O
objetivo primordial foi proporcionar a obtenção de
competências que permitam a prática da colposcopia
de qualidade, segundo as mais recentes orientações
internacionais. Contámos com a presença de
preletores com aceitação e prestígio inquestionáveis.
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E s t a f o r m a ç ã o é
repartida por duas fases:
inicialmente e no Hospi-
tal de Santarém, uma
componente teórica-prá-
tica, realizada nas salas
de colposcopia previa-
mente equipadas com
material topo de gama,
para treino das várias
técnicas usadas no tratamento (eletrocirurgia e
LASER) da patologia cervico-vulvo-vaginal, e
posteriormente, uma segunda componente,
totalmente prática, com duração de 48 horas, a ser
realizada em Unidades de Colposcopia de referência.
A Unidade de Colposcopia do Serviço de
Ginecologia/Obstetrícia de Santarém foi uma das
selecionadas e irá receber um dos formandos que
iniciou a sua prática em abril do corrente ano.

Texto Unidade de Senologia

Trata-se de um curso compacto e intensivo, com
exigência e avaliação final, destinado aos internos das
especialidades que abarcam a patologia mamária (daí
o programa estar estruturado em módulos
específicos) e especialistas e enfermeiros dedicados à
área da Senologia que pretendam atualizar-se.
Contamos com preletores nacionais e internacionais,
com aceitação e prestígio incontestados.
Para mais informações, pode c

:
onsultar o programa

em https://unidadesenologiasantarem.weebly.com

A Senologia é uma área presente na formação de
internos de diversas especialidades. A patologia
mamária maligna, em particular, está em constante
evolução, necessitando do envolvimento de múltiplos
profissionais no seu diagnóstico e tratamento.
A Unidade de Senologia (Serviço de Ginecologia
/Obstetrícia) do Hospital Distrital de Santarém, está a
organizar o

que decorrerá nos dias 24 e 25 de outubro,
no Centro Nacional de Exposições em Santarém.

“Curso Ibérico de Formação em

Senologia”

Curso Ibérico de formação em LOGIASENO

dos exames, pelo que a sala ficou desativa durante
alguns meses.
No dia 2 de março entrou em funcionamento esta
nova sala, equipada com gerador Optimus Philips,
mesa ajustável em altura, de tampo flutuante, com
controlo automático de exposimetria, Potter vertical
e ampola SR 33100.
O aumento da capacidade produtiva associada ao
esforço deste investimento permitiu melhorar
significativamente a atividade assistencial, quer em
termos de condições de acolhimento dos nossos
utentes, quer na qualidade do trabalho técnico
realizado.

Texto FoIsabel Sapeira Marta Bacelartos

Remodelação da Sala 2 de Radiologia Convencional

Com o objetivo de melhorar os cuidados prestados aos
nossos utentes, o Hospital de Santarém realizou obras
de remodelação na sala de Radiologia Convencional
(sala 2) do Serviço de Imagiologia.
O equipamento instalado nesta sala já se encontrava
desatualizado, com grandes limitações à realização

Sala remodeladaSala antiga

Texto FotoServiço de Ginecologia/Obstetrícia Helena Grais



“O Doente com AVC - Que cuidados?”
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Realizou-se no passado dia 4 de fevereiro a
Conferência subordinada ao tema:

, direccionada a médicos e
enfermeiros e organizada pelo Serviço de Urgência do
Hospital de Santarém, no âmbito do Curso de
Mestrado e Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem Médico-Cirúrgica, da Escola Superior de
Enfermagem de Lisboa, que o Enfermeiro Gonçalo
Vital se encontra a terminar.

Esta Conferência porquê?
A doença cerebrovascular é a principal causa de
morbilidade e mortalidade em Portugal, mas apesar
dos esforços desenvolvidos nas últimas décadas, a
prevalência desta patologia tem vindo a aumentar,
fruto do aumento da esperança média de vida,
repercussão natural do crescimento da população
idosa, o principal grupo etário atingido.

(DGS, 2013).
Sendo considerado o AVC uma emergência médica,
que apresenta atualmente um tratamento mais
específico, surgiu a necessidade da elaboração de
protocolos de tratamento específico, assim como
Unidades de apoio, de modo a atingir a segurança na
administração de fibrinolíticos, tratamento de
suporte, reabilitação adequada e suporte social.
Pretendeu-se com esta Conferência abordar de forma
integrada a patologia cerebrovascular, construir
competências e atitudes adequadas à correta
intervenção perante o doente com AVC e adquirir

“O Doente com

AVC - Que cuidados?”

“A cada meia hora, uma vítima de AVC dá entrada num
hospital português. É a doença que mata mais em Portugal,
ainda mais do que as doenças cardíacas, o que contraria a
tendência dos restantes países europeus. Estes dados constam
do relatório «Portugal, Doenças Cérebro-Cardiovasculares
em números - 2013», da Direção-Geral da Saúde. Neste âmbito,
é crucial conhecermos não só os fatores de risco para este tipo de
acidente, como também os principais sinais e sintomas do AVC
para que possamos atuar o mais célere possível.»

conhecimentos inerentes à Via Verde AVC. De acordo
com o programa do evento, o Dr. Alexandre Amaral e
Silva, Neurologista no Hospital
de S. José, abordou a temática
“AVC isquémico agudo, Via
Verde e opções terapêuticas”.
Seguiu-se a intervenção do
Enfermeiro Ricardo Braga,
também da Unidade Cere-
brovascular do Hospital de S.
José, que expôs a temática
“Cuidados de Enfermagem na
fase aguda”, ao doente que
integra a Via Verde AVC. Por sua vez, o Enfermeiro
Gonçalo Vital, apresentou a comunicação científica
“O Doente com AVC no Serviço de Urgência. Que
cuidados de enfermagem?”. E por último, contámos
com a participação da Enfermeira Ana Filipa Reis, que
apresentou o Projeto em desenvolvimento no Serviço
de Medicina Interna 4 (Unidade Homens),
“Preparação do regresso a casa da pessoa com AVC e
seu cuidador”. Conforme dissertou Alexandre Amaral
e Silva, os sinais de alarme, dificuldade em falar, boca
ao lado e falta de força num braço (3F`s), são
indicadores para contactar de imediato o 112 e dirigir-
se para o hospital. Assim, “as primeiras quatro horas e
meia são de extrema importância”, pois “Tempo é
Cérebro!”, frisou o especialista. Contámos ainda com
a moderação dos painéis, pelo Dr. Fausto Roxo e pela
Enfermeira Paula Lino. A sessão de encerramento
ficou a cargo da Enfermeira Isilda Ferreira, a qual
exprimiu a excelência desta partilha científica
multidisciplinar, bem como a importância da reflexão
sobre os focos de atenção permanente na dinâmica da
prática profissional.
Analisando a adesão
dos participantes a
esta Conferência, foi
possível confirmar o
i n t e r e s s e p e l o s
temas apresentados.
Apraz-nos registar o
retorno positivo e
claramente compen-
satório do esforço
que foi organizar este evento.
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O novo edifício adjacente ao edifício principal foi

construído por contrapartida da instalação da

Unidade de Radioterapia no Hospital de Santarém,

tendo sido criadas as condições para implementar um

novo conceito de atendimento dos utentes:

. Este consiste em que no mesmo dia, o

utente seja observado pelo médico, sejam realizados

os exames complementares de diagnóstico

necessários à obtenção de um diagnóstico, após os

quais regressará a casa já com uma proposta de

tratamento e/ou tratamento realizado. Daqui resulta

uma redução significativa de tempo relativa à estadia

no hospital e relativa à espera para o seu diagnóstico e

tratamento.

A construção desta nova área permitiu congregar num

mesmo espaço os Serviços que funcionavam em

diferentes pisos do edifício principal, designadamente

os Meios Complementares de Diagnóstico e

Terapêutica do Serviço de Otorrinolaringologia

(Audiologia e Terapia da Fala), do Serviço de

Oftalmologia (Ortóptica), pequenas cirurgias, todas

as consultas de Pediatria e possibilitou ainda a

atribuição de espaço próprio, até aqui inexistente, à

Unidade de Dor.

Os Hospitais são organizações muito complexas e

altamente diferenciadas, cujo desempenho técnico e

evolução tecnológica não dispensam ações

sistemáticas de reapetrechamento e de requalificação

de instalações, de equipamentos e de sistemas de

informação que permitam assegurar às populações os

cuidados de que carecem, em quantidade, em tempo

oportuno e em adequação. O Hospital de Santarém,

ciente que a atualização técnica e tecnológica é

condição determinante para a qualidade dos atos

médicos, para o seu sucesso e para a satisfação dos

utentes e dos profissionais, decidiu apostar no

apetrechamento desta nova área. Este investimento

configurava-se de elevada importância mas

simultaneamente demasiado gravoso para ser

assegurado unicamente pelo Hospital de Santarém,

pelo que foi apresentada uma candidatura no âmbito

do Quadro Estratégico de Referência Nacional

consulta

de ato único

Sempre consigo a cuidar de si

Ambulatório Programado de Alta Resoluç

(QREN) e que mereceu aprovação pelo INAlentejo.

Trata-se de um investimento de €468.104,12,

comparticipado em 70% pelos fundos Europeus.

Com este Projeto foi possível dotar as consultas de

Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Oftalmologia,

Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia com todo

o equipamento necessário à prestação de cuidados

com cada vez maior grau de diferenciação e com uma

vertente preventiva. Foram diversos os objetivos

atingidos:

-

-

-

Eliminação dos tempos de espera dos resultados das

angiografias que eram enviadas para o exterior;

Eliminação da realização de exames de OCT

(Optical Coherence Tomography - Tomografia de

Coerência Ótica) dos utentes da área de influência do

Hospital nos hospitais de Lisboa;

Apetrechamento de três gabinetes de consulta;

1 - Oftamologia

Angiógrafo

Gabinete de consulta de Oftalmologia
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Texto Foe Marta Bacelartos

-

-

-

-

-

-

-

-

Rentabilização os tempos operatórios da Unidade

de Cirurgia de Ambulatório, aumento de produção

nesta Unidade e redução das respetivas listas de

espera, considerando que os tempos até aqui

ocupados por estas pequenas cirurgias passaram a ser

ocupados por efetivas cirurgias de ambulatório;

Aumento do número de exames e consultas rea-

lizadas;

Diminuição d a lista de espera para consulta.

Apetrechamento de um Laboratório de Estudo da

Vertigem inexistente à data atual, deixando de ser

necessár ia a deslocação de doentes com

patologia/síndrome vertiginoso para entidades

privadas localizadas em Lisboa

Apetrechamento de um gabinete de consulta;

Substituição dos equipamentos em fim de vida.

Aquisição de um ecógrafo portátil com doppler

vascular, realizando os exames vasculares no mesmo

dia da consulta de Cirurgia Vascular, obtendo o

diagnóstico imediato, sobre o qual será possível atuar

no dia da consulta.

Aquisição de mesa operatória para citoscopia e

adptação das instalações, a fim de garantir a rapidez

de diagnóstico a utentes do foro oncológico da

especialidade de Urologia.

;

-

-

-

-

Realização de ecografias transfontanelares e

encefálicas a recém-nascidos e ecocardiogramas com

estudo doppler, bem como ecografias da anca e renais;

Eliminação do envio dos recém-nascidos para

hospitais de Lisboa, a fim destes exames poderem ser

realizados com a acuidade necessária.

Criação de um espaço físico próprio, com

instalações adequadas.

Criação de um espaço físico próprio dedicado ao

ambulatório, até então localizado no piso de

internamento do Departamento de Medicina.

Este novo edifício permitiu beneficiar os Serviços do

Departamento de Cirurgia, Pediatria, Unidade da Dor

e da Diabetes na sua vertente ambulatória, ao nível da

modernização e inovação técnica e tecnológica, com

repercussão na melhoria das condições e rapidez de

atendimento dos utentes e no aumento da qualidade

das condições de trabalho dos profissionais.

Este investimento de extrema importância e

premência só foi possível com o apoio inestimável do

INAlentejo (QREN), no âmbito do Programa

Operacional Regional do Alentejo 2007/2013.

3 - Cirurgia Vascular

4 - Urologia

6 - Unidade de Dor

7 - Unidade de Diabetes

5 - Pediatria

2 - Otorrinolaringologia

Ecógrafo portátil com doppler vascular

Ecógrafo pediátrico

Alta Resolução financiado pelo INAlentejo
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Texto eMaria Duarte Carolina Ferreira

Texto e FotoMaria Duarte Carolina Ferreira Helena Grais

leguminosas, nas
quais as lentilhas
estão incluídas.
Pode, assim, in-
troduzir na sua
alimentação diária
3 colheres de sopa de
leguminosas (1 porção),
optando por variar entre elas.
Embora não existam pratos típicos
com lentilhas na nossa cultura culinária, elas
combinam bem com carne de porco. Também
entram bem em sopas, guisados ou como
acompanhamento. Quando adquiri-las, selecione-as
cuidadosamente, sem pedrinhas nem furos. Tal como
outras leguminosas, as lentilhas secas devem ser
postas de molho antes de cozer, mas o seu tempo de
cozedura é relativamente mais curto (não chega a 10
minutos na panela de pressão, nem a 1 hora, na panela
normal). Para que sejam mais digestas, deixe-as de
molho mais tempo, coza-as bem e desfaça-as em puré
sem a pele, passando-as pelo passe-vite. Conser am-

e bem num local fresco e seco. Por todos estes
motivos, recupere o lugar das leguminosas à sua mesa!
E agora, delicie-se...

v
-s

Ingredientes

200 g de lentilhas secas
4 dentes de alho
2 cebolas
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de paprica
1 colher de café de mostarda
Flor de sal q.b.
Sumo de 1 limão
Pimenta q.b.

Dijon

Preparação

Coza as lentilhas depois de as demolhar convenien-
temente. Descasque as cebolas e corte-as em meias-
luas. Descasque os alhos e pique-os miudamente. Leve uma frigideira ao
lume com o azeite e aloure a cebola e os alhos. Adicione as lentilhas cozidas
e já escorridas. Depois mexa e deixe cozinhar até evaporar todo o líquido.
Retire do lume e adicione a mostarda, o sumo de limão, a flor de sal e a
pimenta. Seguidamente reduza tudo a puré no liquidificador. Leve a mousse
ao frio, sirva polvilhada com paprica, e bom apetite!
Saudações nutricionais,                                                         Maria Duarte

Mousse de Lentilhas 4 Pessoas
Preparação: 30 minutos

Grau de dificuldade: fácil
Custo: médio

Por dose: 162 Kcal

A Lentilha é uma leguminosa de origem mediterrânica.
A sua vagem, achatada e pequena, contém duas
sementes em forma de lente, cuja cor e tamanho
diferem de acordo com a variedade. As lentilhas
podem ser consumidas cruas, quando frescas. No
entanto, regra geral, consomem-se cozidas, depois de
secas. As lentilhas são muito nutritivas e saborosas,
têm proteínas de elevada qualidade, embora
incompletas. Podem ser utilizadas como alternativa
proteica à carne, que além de serem mais económicas,
são ainda mais saudáveis. Quando combinadas no
mesmo prato com cereais ou derivados, podemos
obter proteínas completas, tornando-se idênticas às
de origem animal. As lentilhas possuem baixo teor de
gordura, mas são ricas em hidratos de carbono de
absorção lenta e têm grande quantidade de fibra,
possuindo um papel importante no controlo do
apetite, no aumento dos níveis do colesterol HDL e
ajudam a regular o trânsito intestinal. O seu valor
energético é de 303 Kcal/100g. São ainda fornecedoras
de cálcio, ferro, fósforo, magnésio, zinco, ácido fólico e
vitaminas do complexo B. As lentilhas possuem um
efeito protetor contra as doenças cardiovasculares e
para alguns tipos de cancro. A Roda dos Alimentos,
recomenda o consumo diário de 1 a 2 porções de

Dia Mundial da Saúde

O Serviço de Alimentação e Dietética assinalou a comemoração do Dia
Mundial da Saúde, no passado dia 7 de abril, com uma sessão intitulada de
“Bem Alimentar para a Saúde Cuidar”, realizada pela Dra. Maria Duarte com a
colaboração da Dietista Estagiária, Carolina Ferreira, dirigida a todos os
colaboradores do Hospital e utentes. Esta ação de sensibilização, permitiu
partilhar o conhecimento de várias estratégias possíveis para adotar uma
alimentação ainda mais inteligente em tempos de crise, medida fundamental
para a promoção da saúde e prevenção da doença.

O alimento deste mês é a... LENTILHA
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O cancro da mama é

uma das principais

causas de morbili

dade e mortalidade

nas mulheres do

mundo ocidental

com idade superior

a 40 anos. Em todo

o mundo são dia

nosticados anual

mente mais de 1,4

milhões de casos

que resultam em

cerca de 450 mil

mortes por ano.

As técnicas imagio

lógicas atualmente utilizadas no rastreio e

diagnóstico do cancro da mama (mamografia e

ecografia), baseiam-se em alterações morfológicas do

tecido mamário (contornos, ecogenicidade/densidade,

forma, transmissão acústica, microcalcificações

associadas). Estas técnicas têm, no entanto, algumas

limitações como é o caso da densidade mamária

elevada. O padrão mamário é classificado como

adiposo, de densidades fibroglandulares dispersas,

heterogeneamente denso ou muito denso, consoante a

sua densidade na mamografia. Sabe-se que a

sensibilidade da mamografia para a deteção de lesões

-

-

g -

-

num padrão mamário adiposo é de cerca de 98%,

enquanto num padrão mamário muito denso é de

apenas 48%.

Outra limitação são os estudos mamográfico e

ecográfico inconclusivos, como é o caso das lesões

visualizadas em apenas uma incidência mamográfica,

distorções arquiteturais subtis, lesões equívocas ou

lesões sem tradução ecográfica. Uma terceira

limitação destas técnicas é na avaliação da extensão

local das lesões, sendo necessário a realização de

ressonância magnética.

Os equipamentos mais recentes de mamografia são

equipamentos com aquisição digital direta que, entre

outras vantagens, permitem o desenvolvimento de

novas aplicações como a tomossíntese e a mamografia

com contraste. A tomossíntese é uma técnica em que

são adquiridos cortes tomográficos do parênquima

mamário que pode ser útil quando surgem dúvidas na

distinção entre uma verdadeira lesão ou uma área de

sobreposição do parênquima. Esta técnica continua a

fornecer apenas uma informação morfológica. A outra

técnica possível com os sistemas de aquisição digital

direta é a mamografia de contraste que, para além da

informação morfológica, permite também obter

informação funcional.

A informação funcional traduz o processo de

neoangiogénese que ocorre no cancro da mama,

levando à formação de novos vasos sanguíneos a partir
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de uma rede vascular pré-existente, processo que é

necessário para o crescimento tumoral, invasão e

metastização. Ocorre assim um aumento na

vascularização, tendo todos os novos vasos uma

estrutura anormal da sua parede, o que os torna

anormalmente permeáveis, tortuosos e irregulares.

Os agentes de contraste nas técnicas de imagem

podem ser utilizados para explorar este processo

angiogénico no cancro da mama. As primeiras

técnicas a serem experimentadas foram a angiografia

de subtração digital e TAC com contraste, que

deixaram de ser utilizadas pelas suas limitações de

radiação elevada e duração do procedimento. A

ressonância magnética é atualmente a técnica mais

utilizada para explorar a angiogénese, utilizando

como contraste a gadolíneo. Esta técnica tem também

algumas limitações com o custo elevado, o acesso mais

difícil, a elevada frequência de falsos positivos e os

doentes que não podem realizar ressonância

magnética.

Recentemente, com o advento da mamografia digital

direta, surgiu a mamografia de contraste, uma nova

técnica que permite explorar o processo de

angiogénese. As primeiras imagens de mamografia

com contraste surgiram entre 1998 e 2002, tendo sido

aprovada pela FDA em 2011. Ao longo dos anos alguns

estudos que foram realizados demonstraram a

aplicabilidade e a importância desta nova técnica.

Presentemente decorre um estudo multicêntrico a

nível mundial. Existem atualmente cerca de 35 destes

equipamentos na Europa e 50 a nível mundial, sendo o

Hospital de Santarém o primeiro e único no país a

deter esta valência.

Existem duas técnicas de mamografia de contraste, a

técnica de subtração temporal e a técnica da

mamografia espectral de contraste (dupla energia).

A técnica de subtração temporal foi a primeira a ser

utilizada. Era realizada uma aquisição antes e várias

após a administração de contraste o que permitia a

criação de uma curva cinética. A curva cinética

revelou-se pouco útil pois não foi demonstrada a

correlação entre o tipo de curva e o caráter benigno ou

maligno das lesões. Além disso, havia limitações como

os artefactos de movimento e a possibilidade de

avaliar apenas uma mama numa incidência, pelo que

esta técnica acabou por ser substituída pela

mamografia espectral de contraste.

A mamografia espectral de contraste é a técnica

atualmente utilizada. É administrado contraste

iodado endovenoso de forma semelhante à TC

(concentração de iodo de 350 mg, numa dose de 1 a 1,5

ml/Kg de peso, com um injetor a um fluxo de 3ml/seg.)

e a doente é posicionada de forma semelhante à

mamografia convencional. A aquisição é feita apenas

após administração de contraste e é adquirida

simultaneamente uma imagem de alta e de baixa

energia para cada incidência. As duas imagens são

recombinadas e assim é obtida a imagem final que

minimiza a visualização do tecido mamário,

realçando as áreas que captam contraste (Fig. 1). Esta

técnica permite portanto menos artefactos de

movimento e a realização de múltiplas incidências,

iniciando-se pela mama menos suspeita.

As vantagens desta técnica são o aumento na taxa de

deteção de lesões suspeitas em relação à mamografia e

ecografia combinadas, o facto de permitir uma melhor

seleção de lesões a biopsar, pois indica aquelas que são

mais suspeitas, e permite a deteção de focos

adicionais de uma forma rápida e com menos custos

em comparação com a ressonância magnética.

Tem-se ainda demonstrado uma boa correlação entre

Fig. 1: Procedimento da mamografia espectral de contraste. (adaptado de
Dromain C et al. Contrast-enhanced digital mamography. Eur J radiol.
2009 Jan; 69 (1):34-42)69 (1):34-42)

Mamografia Espectral de Contraste

Contraste
EV
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Fig. 2: Mama densa. Doente com 51 anos, com antecedentes pessoais de carcinoma da mama. Mama direita em incidências médio-oblíqua (MLO) e crâneo-
caudal (CC) antes e após contraste. Nódulo na transição dos quadrantes externos que apenas se identifica após a administração de contraste. Anatomia
Patológica: Carcinoma ductal invasivo bem diferenciado em fibroadenoma.

a extensão do realce e o tamanho da lesão na peça operatória. Em relação à ressonância magnética com contraste,

esta técnica poderá ser potencialmente mais sensível à deteção do carcinoma pois as imagens de baixa

energia também permitem visualizar as microcalcificações.

De referir ainda a boa aceitação pelas examinadas, a facilidade de implementação nas unidades de imagiologia

mamária, a disponibilidade imediata na sala de mamografia convencional, sendo o equivalente a mais uma

incidência complementar.

Existem no entanto falsos positivos como os fibroadenomas, tumores filóides, papilomas intraductais,

cicatrizes radiária, citoestetonecrose, adenose e as alterações fibroquísticas.

Existem várias potenciais aplicações clínicas desta técnica, sendo uma delas a elevada densidade mamária, onde

se revela muito útil (Fig. 2).

A mamografia espectral de contraste também é bastante útil na avaliação de lesões equívocas na mamografia e

ecografia (Fig. 3).

Outra possível aplicação desta técnica é no estadiamento local do cancro da mama, para avaliação de extensão da

ductal in itu

Fig. 3: Lesão equívoca. Examinada de 57 anos seguida na consulta de senologia por desconforto mamário esquerdo. Incidência crâneo-caudal

bilateral antes e após contraste. Assimetria de densidade no quadrante súpero-externo da mama esquerda, duvidosa na ecografia. A mamografia

de contraste revelou captação de contraste irregular, não nodular. Anatomia Patológica: Carcinoma invasivo NOS G1.

MLO MLO - Contraste CC CC - Contraste

Contraste
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lesão e deteção de focos adicionais na mesma mama ou na contralateral (Fig. 4). Neste caso pode ser uma

alternativa ressonância magnética mamária em determinadas situações, nomeadamente em doentes que não

podem realizar ressonância.

Outras possíveis aplicações são no rastreio em doentes com risco elevado confirmado, doentes sintomáticos, na

monitorização da resposta à quimioterapia ou na avaliação de doença residual ou recorrente.

Em conclusão, a mamografia espectral de contraste é uma nova técnica para detetar angiogénese através de um

procedimento fácil, que pode ser realizado no mesmo dia, com o mesmo equipamento e a mesma equipa de

trabalho e que poderá reduzir o intervalo entre a deteção e o diagnóstico de cancro da mama.

O estudo efetuado por Lewin et al demonstrou uma sensibilidade de 83% numa amostra de 26 doentes com a

técnica de dupla energia. Dromain et al, em três estudos realizados demonstraram sensibilidade entre 78 e 93%, o

último dos quais multicêntrico, com uma amostra de 110 doentes. Nos estudos mais recentes, o de Jochelson et al

incluiu 52 doentes com uma sensibilidade de 98% e no estudo de Fallenberg et al, foram obtidos resultados

semelhantes, que demonstraram que a sensibilidade de mamografia (82,5%) aumentava para 100% ao

realizarem mamografia espectral de contraste.

à
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