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Comemorar os 35 anos 

do Serviço Nacional de 

Saúde

Comemorar os 35 anos do SNS não é 

comemorar o trigésimo quinto aniversário do SNS.

Comemorar os 35 anos do SNS é comemorar tudo o 

que aconteceu desde 1979 até 2014, todos os dias, 

todas as semanas, todos os meses e todos os anos.

Comemorar os 35 anos do SNS é comemorar uma rede 

integrada de abrangência nacional, de cuidados 

primários, cuidados hospitalares e cuidados 

continuados.

Comemorar os 35 anos do SNS é comemorar uma visão 

e um tempo em que os valores mais nobres se 

impuseram na vontade dos homens para o direito ao 

bem de mérito mais básico da vida humana  O direito à 

proteção da saúde para todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica e 

social, num acesso universal, generalista e gratuito, 

mesmo que onerado por taxas moderadoras.

Comemorar os 35 anos do SNS é homenagear as 

mulheres e os homens que souberam interpretar e 

cumprir um dever de missão de tudo fazer para 

garantir aos outros um “estado de completo bem-estar 

físico, mental e social”.

                      Dr. José Rianço Josué                                                   

                                Presidente do C.A.  

Editorial
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A cirurgia minimamente invasiva 
para tratamento da doença 
hemorroidária

Hospital de Dia de Psiquiatria desenvolve 
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35º Aniversário do Serviço Nacional de Saúde

e índice de massa 

corporal (IMC), 

com ensinamentos 

sobre os fatores de 

risco identificados 

aos cidadãos que 

realizaram os ras- 

treios;

R e a l i z a ç ã o  d e  

eletrocardiogra- 

mas, com entrega 

do resultado do 

exame realizado;

D i v u l g a ç ã o  d o  

projeto “Barrigas e 

Bebés”, com o obje- 

tivo de promover a 

prestação dos cui- 

dados de enferma- 

gem na área da Saúde Materno-Infantil e preparar 

os casais para a gravidez, parto, paternidade e ma- 

ternidade.

Divulgação da iniciativa “Pais felizes, crianças 

saudáveis”, promoção da saúde mental e da 

estimulação cognitiva pelos elementos da equipa 

do Hospital de Dia de Psiquiatria e Pedopsiquiatria.

Distribuição de panfletos com diversa informação 

sobre o Projeto “Barrigas e Bebés” e  a maternidade, 

os principais indicadores do Hospital, os projetos 

financiados pelo QREN (INAlentejo), o Boletim 

Informativo do Hospital, HDSInForma  e a revista  

do Hospital de Dia de Psiquiatria.

ACES - Lezíria:

Realização de duas aulas com uma Terapeuta 

Ocupacional destinada à população sénior, onde 

foram utilizadas técnicas terapêuticas, de modo a 

tentar otimizar as suas capacidades físicas e sociais.

Ainda no âmbito das Comemorações e de forma a 

promover o combate ao estigma da doença mental, foi 

levada a cena, no Centro Cultural Regional de 

Santarém, a peça de teatro “O cultivo das flores de 

plástico”. Esta peça foi criada a partir do livro de 

Afonso Cruz e encenada pela Equipa de Hospital de 

Dia de Psiquiatria, Dr.ª Alda Rosa e Enf.ª Carla 

Ferreira (artigo integral sobre este Projeto na página 8).

Texto Fotos Marta Bacelar  Marta Bacelar e CMS

No passado dia 15 de setembro, assinalou-se o 35º 

aniversário do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

criado ao abrigo da Lei n.º 56/79, de 15 de setembro. O 

SNS assegura o direito constitucional à proteção da 

saúde, independentemente da condição económica e 

social dos cidadãos, tendo contribuído, de forma 

decisiva, para os ganhos em saúde verificados em 

Portugal nos últimos cinquenta anos.

Foram desenvolvidas diversas atividades em todo o 

país durante o mês de setembro com o intuito de 

divulgar o trabalho de prestação de cuidados de saúde 

de qualidade pelos profissionais da Saúde do SNS.

Em Santarém, a Comemoração dos 35 anos do Serviço 

Nacional de Saúde decorreu no dia 16 de setembro, no 

W Shopping, sendo a organização do evento da 

responsabilidade do Hospital Distrital de Santarém, 

EPE, do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria  

e da Câmara Múnicipal de Santarém.

A abertura da iniciativa contou com a presença do 

Presidente do Conselho de Administração do HDS, 

José Rianço Josué, da Diretora do ACES-Lezíria, 

Diana Santos Leiria e da Vereadora da CMS com o 

pelouro da Saúde, Susana Pita Soares. O Dr. José Josué, 

salientou que “… comemorar o Serviço Nacional de Saúde 

também é comemorar a democracia, tendo sido a conquista 

mais nobre do 25 de Abril de 74 … porque é universal e 

generalista…”. Realçou ainda que “Comemorar os 35 anos 

do SNS não é comemorar uma data mas sim evidenciar tudo o 

que se passou nestes 35 anos”.

Durante toda a manhã foram realizadas diversas 

atividades promovidas pelo:

Hospital Distrital de Santarém: 

  Realização de rastreios de glicémia, tensão arterial 

Sempre consigo a cuidar de si | 3
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Texto Carla Lince

ao RNU sendo possível também a consulta do 

histórico de registos de isenção.

Para os utentes não isentos, está prevista a cobrança 

de taxas moderadoras nas consultas médicas e não 

médicas (com e sem agendamento), nas urgências, 

nos meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica e nas sessões de hospital de dia. Os valores 

a cobrar são definidos por Portaria dos Ministros das 

Finanças e da Saúde - estando atualmente fixados na 

Portaria nº 306-A/2014 de 20 de Dezembro - com 

atualização anual à taxa de inflação.

As taxas são cobradas no momento da apresentação 

do utente na consulta, da admissão ao serviço de 

urgência ou da realização das sessões de hospital de 

dia ou dos exames. A taxa não é devolvida se o utente 

abandonar o hospital sem que lhe sejam prestados os 

cuidados, exceto se o fizer por motivos não 

imputáveis ao próprio. O abandono do serviço de 

urgência por tempo de espera elevado não é 

considerado motivo para devolução de taxa.

Caso o utente não pague a taxa moderadora, receberá 

por via postal uma notificação simples para que efetue 

o pagamento dentro do prazo concedido para o efeito. 

Em alternativa ao pagamento presencial, o hospital 

disponibiliza vários meios de pagamento, designa- 

damente por referência multibanco.

Caso não efetue o pagamento após notificação 

simples, a legislação prevê a notificação do utente por 

carta registada. O não pagamento das taxas devidas, 

no prazo de dez dias constitui contra-ordenação, 

punível com coima de valor mínimo correspondente a 

cinco vezes o valor em dívida, nunca inferior a 30€, e 

de valor máximo nunca superior ao quíntuplo do 

valor mínimo da coima. Os processos de contra-

ordenação são instaurados e instruídos pela Auto- 

ridade Tributária e Aduaneira a quem compete 

igualmente a aplicação da coima e respetiva cobrança, 

bem como dos valores em dívida e custos 

administrativos do processo.

Este procedimento de cobrança coerciva e 

penalização não está ainda implementado, prevendo-

se para breve a sua operacionalização através da 

aplicação informática SITAM (Sistema de 

Informação sobre taxas moderadoras), já em fase de 

testes.

O que mudou e o que vai mudar
TAXAS MODERADORAS

Instituídas em 1980, as taxas moderadoras pretendem, 

antes de mais, moderar o consumo desnecessário de 

cuidados. O impacto da existência de taxas 

moderadoras no acesso aos cuidados de saúde é muito 

discutido, designadamente o seu efetivo efeito 

dissuasor do consumo. Esta matéria não cabe nas 

poucas linhas que nos foram reservadas, pelo que nos 

vamos deter na abordagem do regime legal em vigor e 

das novas medidas de cobrança.

Desde 1 de janeiro de 2012, com a entrada em vigor do 

DL nº 113/2011, de 29 de Novembro (entretanto 

alterado e republicado pelo DL nº 117/2014 de 5 de 

Agosto), o regime das taxas moderadoras sofreu 

alterações substanciais, quer quanto ao âmbito de 

aplicação, quer quanto às categorias de isenção.

Assim, foram criados duas grandes categorias em que 

o utente não paga taxas moderadoras: a isenção do 

pagamento e a dispensa de cobrança. A primeira está 

relacionada com uma determinada condição do utente 

- p. ex. gravidez, idade até 12 anos, insuficiência 

económica -  e permite ao utente recorrer a qualquer 

serviço sem pagar taxa. Na segunda, o utente apenas 

não paga taxa nas prestações de saúde relacionadas 

com o tratamento de determinadas patologias - 

diabetes, doenças oncológicas, doenças neurológicas 

degenerativas, infeção por VIH, doenças psiquiátricas 

crónicas. São também dispensados de taxas os 

atendimentos no serviço de urgência na sequência de 

referenciação pelos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP) - mediante a apresentação da carta de 

referenciação e do recibo de pagamento das taxas nos 

CSP - bem como os atendimentos no serviço de 

urgência em que o doente fique internado.

De referir que há isenções apenas aplicáveis aos CSP, 

como é o caso dos dadores de sangue, dos dadores de 

células, tecidos e órgãos e dos bombeiros. No caso dos 

bombeiros, são ainda isentos de taxa nos cuidados 

hospitalares prestados na sequência de acidente no 

exercício da atividade, devidamente comprovado por 

participação ao seguro respetivo.

Em regra, a apresentação dos meios de prova de 

isenção é efetuada pelo utente nos CSP, que efetuam o 

registo no Registo Nacional de Utentes (RNU). No 

Hospital, o sistema informático utilizado para 

admissão dos utentes (SONHO V2) permite o acesso 



As Jornadas de Neurologia organizadas peloNúcleo 

de Neurologia do Hospital de Santarém realizam-se 

no dia 5 de dezembro, no  Santarém Hotel.

Estas Jornadas têm por objetivo a interligação entre a 

Neurologia, outras Especialidades Médicas 

(Medicina Interna, Medicina Geral e Familiar) e  

Técnicos de Saúde (Enfermeiros e Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica), no debate de Grandes 

Temas Neurológicos.

Este ano o tema escolhido foi Esclerose Múltipla, 

uma doença crónica do adulto jovem, com grandes 

Decorreu no Centro Nacional de Exposições 

(CNEMA) em Santarém, nos dias 24 e 25 de outubro, 

o Curso Ibérico de Formação em Senologia. A 

organização esteve a cargo da Unidade de Senologia 

de Santarém (Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do 

Hospital de Santarém). Estiveram presentes 30 

palestrantes de renome nacional e internacional. O 

curso teve um cariz eminentemente formativo e 

prático, contando com mais de 300 participantes. 

Curso Ibérico de Formação

Sessão de abertura

Texto Fotos  Unidade de Senologiae 

desafios quer na abordagem diagnóstica, quer na 

terapêutica ao longo da doença.

Realiza-se ainda uma sessão de esclarecimento 

dedicada aos doentes, com a presença de grande parte 

dos intervenientes na doença ao longo da vida do 

doente (médicos, enfermeiros, psicólogos, fisio- 

terapeutas e associações de doentes).

Mais uma vez espera- 

mos ter uma reunião 

participativa, rica em 

debate e partilha de 

conheci mentos.

Inscrições até 20 de 

novembro

Para se inscrever aceda a:  

beeineditus.pt/jornadashospitalsantarem

ou pelo telefone: 214 301 729 (das 10h às 13h e das 15h 

às 18h).

Eem

Estiveram expostos neste evento 67 posters de 

elevada qualidade científica, avaliados por um júri, 

tendo sido agraciados com um prémio 3 trabalhos. 

O curso revelou-se um êxito, em todas as vertentes, 

havendo já pedidos para reedições.

Vista do anfiteatro

HDSInForma Edição n.º 50 | 

Sempre consigo a cuidar de si | 5

Esclerose 

Múltipla

5 DEZEMBRO  DE 

SANTARÉM HOTEL

2014 | 



Sempre consigo a cuidar de si

HDSInForma Edição n.º 50 | 

6 | 

50 EDIÇÕES!
T
e
m

a
s
 d

e
 C

a
p

a

E
v
e
n

to
s

Ministro da saúde visita Hospital - dezembro 2004

“Dermatologia é referência” -  junho 2007

Remodelação na Neonatologia - abril 2009

Comemoração dos 25 anos do HDS -  novembro 2010

É com indisfarçável orgulho que recordamos janeiro de 
2004, aquando da primeira edição eletrónica da newsletter 
que então ganhou nome, HDSInForma e que ainda hoje se 
mantém… 
É com especial carinho que folheamos as 49 edições 
seguintes e com uma certa nostalgia, que recordamos as 
muitas notícias que relatam muitos dos principais 
acontecimentos que ocorreram na vida deste Hospital…
Sonhos que reflectiam aspirações que se concretizaram, 
projetos que foram sendo implementados, eventos, 
encontros, todos os acontecimentos que de alguma forma 
refletissem o pulsar desta “casa”...
Passados 10 anos, o objetivo inicial a que nos propúnha-
mos quando se avançou com o projeto de criar um canal 
privilegiado de comunicação e informação para os utentes 
e os profissionais do nosso Hospital, foi crescendo e 
mantém-se atual!
Temos para nós ser inquestionável a importância de 
transmitir o que de mais relevante acontece, o modo como 
vão evoluindo os diferentes Serviços, a demonstração do 
esforço e dedicação de todos quanto aqui trabalham na 
procura constante de melhor servir, porque “vestem a 

Texto Marta Bacelar

camisola” deste Hospital e porque acreditam que podem 
fazer a diferença!
Quando, em 2007, herdámos a responsabilidade deste 
trabalho, decidimos então que era o momento para 
refrescar a sua apresentação, adaptámos parte do logotipo 
do Hospital (o estetoscópio), para redesenhar o novo 
layout da capa e reformulámos todo o interior. Passados 5 
anos, com mais experiência, decidimos nova mudança e 
nasceu, com a edição 39, uma versão mais estilizada e mais 
apelativa.
É a história do Hospital que aqui se vai contando, com 
palavras simples e em breves momentos, mas que 
representam muito da sua evolução e da qual todos temos 
sido personagens principais.
Um enorme e especial agradecimento a todos os que têm 
contribuído com os “seus episódios” para a construção das 
páginas da vida desta Instituição. A todos aqueles que nos 
acarinham porque vão estando atentos ao que fazemos, 
prometemos o nosso contínuo esforço por forma a 
melhorar todas as próximas edições, com a certeza que o 
que faremos sempre com todo o empenho e muita 
dedicação.

Mamografia Espectral com Contraste -  
setembro 2013 
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“Música no Hospital” -  dezembro 2008

Dia Nacional do AVC -  abril 2005 Rastreio de Hipertensão - fevereiro 2008

Patologia Clínica  -  fevereiro 2006 Cirurgia de Ambulatório - abril 2008 Dep. de Psiquiatria e Saúde Mental - maio 

Feira das Tecnologias da Saúde -  
novembro 2011  

“Barrigas e Bebés” -  maio 2014

Festa de Natal -  dezembro 2012A Farpa - Arraial de Sto. Ant nio -  junho2008ó

    Controlo da Via Aérea -  novembro 2011 III Curso de Colposcopia-  janeiro 2014
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Conseguir expressar emoções e extravasar o próprio 

pensamento por palavras não é uma tarefa fácil. 

Imagine ter dentro de si todo um remoinho de 

sensações e ao mesmo tempo ter problemas de saúde 

mental. O projeto de teatro foi aplicado na reabilitação 

integrada no Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria 

do Hospital de Santarém como forma de potencializar 

o lado criativo dos utentes.

Assim, a partir do livro “O cultivo de flores de plástico” 

de Afonso Cruz, que retrata o dia a dia de quatro 

pessoas sem-abrigo, concretizámos este projeto. Este 

trabalho de interação entre pares e luta contra o 

estigma, permite uma reflexão sobre o quotidiano 

destas pessoas, algumas das quais sofrendo de 

perturbações mentais que as acompanham 

diariamente na luta pela sobrevivência e sobre o olhar 

indiferente da sociedade. 

A reabilitação em Psiquiatria e Saúde Mental 

corresponde a um processo complexo com recurso a 

técnicas diferenciadas que procuram a recuperação e 

reintegração de cada doente, respeitando as suas 

características individuais e potenciando as suas 

competências. Deste modo, procura-se um reforço do 

autoconceito e uma melhoria das funções sociais, 

permitindo uma melhor integração na comunidade e 

promovendo, assim, uma melhor qualidade de vida. 

O Hospital de Dia tem desenvolvido vários projetos na 

área da Arte, revelando-se uma boa ferramenta no 

processo de reabilitação. Permite uma maior 

liberdade ao doente na expressão das suas emoções, 

criando-lhe oportunidade de aprendizagem com 

melhor aceitação das situações desfavoráveis e 

ajudando-o na adaptação à mudança, o que facilita o 

Hospital de Dia de Psiquiatria 

desenvolve projeto na área do Teatro

equilíbrio emocional. As intervenções terapêuticas 

pela arte permitem o combate ao estigma, facilitando 

a inclusão social das pessoas com doença mental, 

integrando-as na comunidade.

A peça de teatro “Cultivo de flores de plástico -  

Combate ao estigma” teve a sua estreia no dia 11 de 

julho de 2014 e esteve em cena até dia 3 de outubro de 

2014 no Centro Cultural Regional de Santarém. 

Realizou-se ainda uma 

apresentação no dia 16  

de outubro, no Teatro 

Académico Gil Vicente 

em Coimbra, no âmbito 

do Dia Mundial da Saú- 

de Mental assinalado a 

10 de Outubro. No dia 12 

de setembro a peça 

levada a cena foi incluída 

na comemoração dos 35 

anos do Serviço Nacio- 

nal de Saúde. 

Vera Ferreira aceitou o 

desafio e diz-se feliz por 

representar “uma senhora 

fina que deixou de ter emprego e foi viver para as ruas”. A 

utente do Hospital de Dia sente que, tanto para ela 

como para os restantes participantes, representar é 

uma liberdade. “Foi muito benéfico para todos e a amizade 

que se gerou entre nós foi muito importante”, afirma Vera. A 

utente nunca se imaginou a “conseguir estar num palco” e, 

por isso, “representar e estar à vontade foi muito importante”.

Texto Fotos   Irene FerreiraEquipa do Hospital de Dia de Psiquiatria



HAL-RAR: Haemorrhoidal Artery Ligation and Recto Anal Repair

A cirurgia minimamente invasiva 

para tratamento da doença hemorroidária

1 2 3Interna Complementar de Cirurgia Geral, Assistente Hospitalar, Assistente Hospitalar Graduado e Diretor de Serviço de Cirurgia

HDS ForumInHDSInForum

1 2 3Oliveira, Olga ; Vilela, Nuno ; Lima, José

Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de Santarém, EPE
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A DOENÇA HEMORROIDÁRIA

A patologia hemorroidária é a doença 

proctológica mais frequente no mundo 

ocidental. Estima-se que a sua incidência nos 

países desenvolvidos em indivíduos com mais 
[1]de 50 anos de idade, seja superior a 50% . O 

pico de prevalência desta patologia situa-se 

entre os 35 e os 65 anos de idade, não existindo 
[2]

diferença de incidência entre os sexos .

RESUMO
A patologia hemorroidária é a doença proctológica mais frequente, estimando-se que a sua incidência nos países 

desenvolvidos em indivíduos com mais de 50 anos de idade,  seja superior a 50%.

É importante perceber que os vasos integrantes das hemorroidas não são “varizes” mas sim anastomoses artério-

venosas nutridas pelas artérias hemorroidárias, ramos terminais da artéria rectal superior que servem como 

tampão que contribui no encerramento completo do canal anal.  

O Serviço de Cirurgia do Hospital de Santarém sempre procurou novas técnicas para tratamento desta doença, 

que minimizassem a dor no pós-operatório, fossem progressivamente menos agressivas e invasivas e 

proporcionassem uma melhor recuperação do doente. 

Deste modo, em 2008 deu-se início no nosso Hospital ao tratamento desta patologia pela técnica da laqueação 

hemorroidária trans-anal, seguida por uma pexia do prolapso mucoso.

A técnica consiste na identificação por doppler dos ramos terminas da artéria hemorroidária (normalmente 6), 

laqueação alta e  seletiva dos mesmos e realização de uma pexia mucosa manual, para redução do prolapso.

Até hoje, operamos 68 doentes com excelentes resultados: mínima dor no pós-operatório, baixa necessidade de 

analgesia adicional, baixa taxa de recidivas e complicações e elevado grau de  satisfação dos doentes.

Concluímos por isso que esta técnica é válida e eficaz para o tratamento desta doença, sendo eficaz e tendo 

indicação para o tratamento de diversos graus da doença. É perfeitamente segura de realizar em regime de 

cirurgia de ambulatório e trata-se da cirurgia verdadeiramente Minimamente Invasiva para o tratamento da 

doença hemorroidária. 

Fig. 1 -  Almofadas hemorroidárias
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As vulgarmente chamadas hemorroidas são um tecido 

normal da estrutura do canal anal, constituídas por 

tecido conjuntivo, muscular e sinusoides formando no 

seu conjunto as almofadas hemorroidárias. Estas 

almofadas são três: lateral esquerda, anterior direita e 

posterior direita (Figura 1). 

Quanto à sua localização longitudinal no canal anal, 

podemos classificá-las em hemorroidas internas, 

localizadas acima da linha pectínea e as externas que 

se localizam abaixo desta (Figura 2).

A doença hemorroidária interna é classificada em 

quatro graus, Classificação de Goligher:

Grau I  -  Hemorragia

Grau II - Prolapso das hemorroidas internas 

aquando da defecação, com redução espontânea

Grau III -  Prolapso das hemorroidas internas 

com redução manual

Grau IV -   Prolapso das hemorroidas permanente 

e irredutível.

Ao contrário daquilo que se pensou durante décadas, 

os vasos integrantes das hemorroidas não são 

“varizes” mas sim anastomoses artério-venosas nutri- 

das pelas artérias hemorroidárias, ramos terminais da 
 [3]artéria rectal superior  (Figura 3). Estas anasto- 

moses servem como um tampão que contribui no 
[2]encerramento completo do canal anal .

Sendo assim, no tratamento da doença hemorroidária, 

a excisão e desrespeito destas estruturas pode levar a 

algum grau de incontinência fecal.

As artérias hemorroidárias são habitualmente 6 e têm 

uma projeção no canal anal que é relativamente 

constante. Se imaginarmos um relógio projetado no 

ânus de um indivíduo em posição de litotomia, estas 

localizam-se às horas ímpares (1, 3, 5, 7, 9 e 11) sendo as 
[4] 

que têm maior fluxo são as das 5, 7 e 11 horas (Figura 

4).

Nos doentes com doença hemorroidária, estas 

almofadas têm uma alteração da sua localização 

normal, descendo no canal anal, com consequente 

aumento da congestão venosa e diminuindo o retorno 

venoso “out flow”. Esta descida pode dever-se ao 

envelhecimento dos tecidos ou aumento da pressão 

intra-abdominal (por exemplo pela gravidez e esforço 

defecatório exagerado). 

Nos indivíduos com doença hemorroidária, o fluxo 

das artérias hemorroidárias triplica e o diâmetro 
[5]destas duplica em relação aos indivíduos saudáveis , 

existindo vários estudos por doppler endo-anal, que 

demonstram estes valores claramente.

Podemos comparar os plexos hemorroidários a um 

tanque de água, com várias pequenas torneiras de 

entrada (ramos terminais da artéria rectal superior) e Fig. 3 -  Vascularização homorroidária

Fig. 4 - Projeção dos ramos terminais da artéria hemorroidária

Fig. 2 -  A) Hemorroidas internas;         B) Hemorroidas externas

Hemorragia

Prolapso das hemorroidas internas 

aquando da defecação, com redução 

espontânea

Prolapso das hemorroidas internas com 

redução manual

Prolapso das hemorroidas permanente e 

irredutível

Grau I

Grau II

Grau III

Grau IV
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ralos de saída (parte venosa do shunt artério-venoso). 

Na doença hemorroidária a entrada de água é superior 

à saída e, quanto mais cheio, mais difícil se torna a 

saída de água, pois os ralos começam a ter menos 

capacidade de drenagem. O resultado deste processo 

vai ser o transbordar do tanque. Duma forma figurada 

é isto que acontece na doença hemorroidária. 

Durante anos o tratamento desta doença focou-se na 

parte venosa a anastomose artério-venosa, com 

excisão das almofadas hemorroidárias. Isto provocava 

dor, necessidade de pensos, feridas, e morbilidade 

associada com potencial incontinência. Esta nova 

técnica incide essencialmente sobre a parte arterial da 

anastomose (entrada de água) diminuindo o “in-flow” 

do shunt artério-venoso dos plexos hemorroidários 

contendo assim o ciclo vicioso que perpetua a doença 

hemorroidária.

Desde há muito que o Serviço de Cirurgia Geral do 

Hospital de Santarém se dedicou ao tratamento desta 

patologia, tentando estar sempre na vanguarda das 

técnicas para o tratamento da doença hemorroidária.

Foi um dos primeiros centros do país a por em prática 

a técnica de hemorroidopexia circular agrafada: 

Procedure for Proplase and Hemorrhoids (PPH)  Técnica 

de Longo.

Procurando técnicas cirúrgicas tendencialmente 

menos invasivas, em 2008 um dos cirurgiões do nosso 

serviço, Dr. Nuno Vilela, deslocou-se a Roma para 

formação e aprendizagem de uma nova técnica, a 

A TÉCNICA

laqueação das artérias hemorroidárias trans-anal 

guiada por doppler (HAL-RAR), com o Professor 

Carlo Ratto na Clínica Universitária de Roma.

A nova técnica por nós aplicada consiste em efetuar a 

identificação por doppler dos ramos terminais das 

artérias hemorroidárias (normalmente são 6) e sua 

laqueação alta e seletiva.

Esta identificação é feita com um anuscópio munido 

de sonda doppler que emite sinal sonoro do fluxo san- 

guíneo das artérias hemorroidárias  (Figuras 5, 6 e 7).

Em seguida é feita uma pexia 

mucosa manual, para redução do 
[6]

prolapso  com a realização de 

suturas contínuas “on demand”, ou 

seja, o número de suturas para 

redução do prolapso e feita em 

conformidade com a necessidade 

pexias  (Figura 8).

Assim sendo, esta técnica 

cirúrgica é a única que se dirige 

realmente à base da doença 

hemorroidária, sem se proceder a 

excisão de estruturas do canal 

anal, respeitando a sua anatomia.
Figura 5 - A) Monitor e sensor de doppler. B) Anuscópio com janela de trabalho

Fig. 6 - Anuscópio com sonda doppler no canal anal

Fig. 7-   Introdução do anuscópio com deteção dos ramos terminais da 
artéria hemorroidária por doppler e laqueação do vaso.
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OS RESULTADOS

Neste momento existem 68 doentes intervencio- 

nados com esta técnica e os resultados até hoje 

provaram ser muito positivos:

Ausência de dor no pós-operatório em 73.5% 

dos doentes intervencionados;

Baixa taxa de complicações (2 casos de hemor-  

ragia que cessaram espontaneamente e 2 casos 

de fissura anal que se resolveram com trata-  

mento médico);

2% de taxa de recidiva;

81% de doentes intervencionados que se clas-  

sificam como completamente satisfeitos.

Todos os doentes submetidos a esta 

técnica foram operados em regime de 

ambulatório e o tempo médio do ato 

cirúrgico foi de 20 minutos.

Apresentamos fotografias de um caso 

de um doente duplamente anti-

agregado com doença hemorroidária 

grau IV. A este doente foi aplicada a 

técnica HAL-RAR (Figura 9).

Podemos concluir com os nossos resultados que a 

técnica de HAL-RAR é uma técnica válida e eficaz 

para o tratamento desta doença, de acordo com o 
[7]

descrito na literatura internacional . É eficaz e segura, 

com muito baixo risco de hemorragia, o que permite 

usá-la em doentes sob terapêutica anti-agregante, 

anti-coagulante ou com alterações hematológicas, 

tendo indicação para o tratamento de diversos graus 

da doença (desde o grau II ao IV). Esta técnica é a 

verdadeira cirurgia minimamente invasiva para o 

tratamento da doença hemorroidária.

CONCLUSÃO

Figura 8 - Pexia mucosa

É passada uma sutura contínua da 

parte superior para a parte inferior, 

apanhando apenas mucosa acima da 

linha pectínea de modo a não 

provocar dor.

O fim do fio de sutura é atado ao início 

da sutura que ficou no topo, de forma 

a fazer a suspensão do tecido 

prolapsado.

Depois desta suspensão, as hemor- 

roidas voltam para a sua posição 

original. A cicatrização destes tecidos 

acaba por integrar este prolapso.
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