
Sempre consigo a cuidar de si

m
a
io

 |
 j

u
n

h
o

 2
0

1
5

  
  
  
  
  
  
  
  
E
d

iç
ã
o

 N
.º

 5
3

Nomeação do Conselho de Administração

Nível máximo de excelência em Obstetrícia 
- Partos e Cuidados Pré-Natais

Lista de 
Verificação de 

Segurança 
Cirúrgica

Mobilidade Internacional de Doentes



HDSInForma Edição n.º 53 | 

As reclamações (justas ou injustas) são 

a expressão “a quente” da opinião dos 

utentes e dos doentes sobre o 

atendimento e os cuidados que lhes são 

dedicados nos episódios de recurso aos 

serviços hospitalares. Delas resulta a 

tendência cultural de generalização, 

incorrendo numa imagem que não 

corresponde ao esforço e ao empenho 

do Hospital, como um todo, para 

assegurar os melhores cuidados às populações que 

servimos. Tal não significa que todas e cada uma das 

reclamações recebidas não tenham a melhor atenção e 

não se tirem delas as devidas consequências, a todos os 

níveis. Importa contudo, para formar a verdadeira 

imagem da apropriação do Hospital pelas populações 

que servimos, ouvi-las de uma forma sistemática e fora 

do contexto de situações pontuais de que resultam 

reclamações e elogios. E quando foi feita essa 

auscultação livre, consciente e anónima durante seis 

meses (julho a dezembro de 2014), a imagem que a 

opinião dos utentes e doentes formaram do nosso 

Hospital, é o reconhecimento daquele esforço e 

dedicação.

     - 97% de satisfação nos Serviços de Internamento;

     - 98% de satisfação nas Consultas Externas;

     - 70% de satisfação nos Serviços de Urgência.

Todas as considerações são possíveis. Nelas cabe, para 

o Conselho de Administração, o elogio dos Serviços e 

dos profissionais e a convicção de que poderemos 

fazer sempre mais e melhor.

É o que tentaremos no mandato que agora iniciamos. 

Motivação, vontade e empenho não nos faltarão. 

Contamos com todos.

                      Dr. José Rianço Josué                                                   

                                   Presidente do C.A.  
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Nomeação do Conselho de Administração

No passado dia 23 de junho decorreu na Sala 

Polivalente, a sessão de apresentação do Conselho de 

Administração (CA). Por uma Resolução do 

Conselho de Ministros de 18 de junho de 2015 foi 

aprovada a nomeação dos membros do CA do 

Hospital de Santarém para o triénio que se inicia a 19 

de junho.

Por indicação do Senhor Ministro da Saúde foi 

assegurada a continuação de funções dos atuais 

quatro membros do CA presidido pelo Dr. José 

Rianço Josué, com o vogal executivo Dr. João Vaz 

Rico, a Diretora Clínica Dr.ª Maria Lopes, e a 

Enfermeira Diretora Enf.ª Ilda Veiga.

Foi entendimento do Senhor Ministro, à semelhança 

do que tem acontecido em outros hospitais, que o CA 

devia integrar mais um elemento para reforço do 

Orgão, considerando a complexidade da gestão e a 

carga de trabalho que lhes está atribuída.

Na sessão de apresentação o Presidente do CA deu a 

conhecer o reconhecimento manifestado pelo Sr. 

Ministro da Saúde sobre o trabalho desenvolvido no 

Hospital nos últimos anos, pelos seus profissionais e a 

forma como foram capazes de enfrentar os desafios e 

ultrapassar as dificuldades, entendendo este 

reconhecimento como um elogio a todos os que se 

empenharam em assegurar mais e melhor saúde para 

Presidente do Conselho Consultivo - Prof. Doutor José Azevedo Pereira
Atual Vice-Presidente do ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade de 
Lisboa), assumiu diversos cargos de elevado relevo, dos quais se destaca o de Diretor-Geral da 
Direção Geral de Impostos entre 2007 e 2011, o de Presidente do Conselho de Administração do 
Fundo de Estabilização Tributário e do Fundo de Estabilização Aduaneiro entre 2012 e 2014,  
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Autoridade Tributária e 
Aduaneira entre 2011 e 2014. Concluiu em 1984 a licenciatura em Gestão de Empresas pelo 
ISEG, com Distinção, em 1992 o MBA pelo ISEG, também com Distinção, tendo-lhe sido 

atribuído o Prémio BES por desempenho Excelente como melhor aluno do MBA. Doutorado em Gestão (Ph.D. in 

Business Administration) em 1997, pela Manchester Business School (Victoria University of Manchester, United Kingdom), 

com Distinção, tendo-lhe sido atribuída equivalência e reconhecimento pela Universidade de Lisboa.

Perfil do novo Vogal Executivo 

- Eng.º Pedro Caetano
Licenciado em Engenharia, 
complementou a sua formação 
com Pós-graduação em Marke- 
ting, MBA e PADIS.
A sua vida profissional desen- 
volveu-se no seio de multina- 
cionais nas áreas dos Dispositivos Médicos e 
Imagiologia. Desde 2001 desempenhou funções de 
Direção Geral, desenvolvendo competências na área 
de Estratégia, Marketing, Liderança de Equipas e 
Desenvolvimento Organizacional.
Fez parte do Grupo Técnico “Iniciativa para a infor- 
mação centrada no utente do Sistema de Saúde”.

as populações que servimos, estendido ao CA que 

decidiu reconduzir.

“Neste virar de página vamos enfrentar um futuro 

pleno de desafios que, como sempre, vamos 

ultrapassar.”

Assim, passou a integrar o CA o Eng.º Pedro Caetano, 

cujo curriculum e competências foram reconhecidas 

pelo Senhor Ministro da Saúde.

Na oportunidade foi ainda feita referência à nomeação, 

pelo Senhor Ministro da Saúde, do Presidente do 

Conselho Consultivo, que recaiu sobre o Professor 

Doutor José de Azevedo Pereira, personalidade de 

reconhecido mérito e natural de Santarém. Após esta 

nomeação, ir-se-á dar cumprimento à constituição 

deste Orgão de consulta e aconse- lhamento.

Por fim comprometeu-se o CA em “tudo fazer para 

garantir a melhor resposta em cuidados de saúde para 

as populações que servimos, sabendo das qualidades 

de todos e de cada um, certo que juntos seremos 

capazes de cumprir a missão do Hospital e fazer 

sempre mais e melhor”.
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Esteve patente ao público na entrada principal do 

Hospital Distrital de Santarém entre os dias 17 de abril  

e 2 de maio, a exposição “Como a Anestesiologia 

Mudou o Mundo” e que contou com o patrocínio da 

Sociedade Portu- 

guesa de Aneste- 

siologia.

E s t a  i n i c i a t i v a  

retrata a História 

da Anestesiologia e 

a sua importância 

na evolução da 

medicina em 24 

painéis com textos, 

fotografias e ilus- 

tração científica, 

de grande interesse 

iconográfico.

Estiveram docu- 

mentados velhos e 

novos fármacos, 

técnicas anesté- 

sicas, monitorização, segurança, a atualidade e o 

futuro da Especialidade de Anestesiologia.

Na mesma exposição também esteve patente um 

painel do Serviço de Anestesiologia com uma 

exposição fotográfica das várias atividades do Serviço, 

assim como um pequeno resumo da sua história.

Qque…

Sa
b

ia
 

Como a Anestesiologia o   mudou mundo
Texto Custódio Fidalgo

O risco de morte por causa anestésica é, 

atualmente, um risco muito raro, com uma 

taxa de cerca de 4 mortes em 1 milhão de 

pacientes sem doenças graves. As mortes 

relacionadas com a anestesia ocorrem 

sobretudo em doentes com patologia grave 

ou em situações graves, como cirurgias de 

emergência ou após acidentes.
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Nível máximo de excelência em
Obstetrícia - Partos e Cuidados Pré-Natais 

Projeto “Tenho Voz”
Protocolo de Doação e Utilização de Material

O Hospital de Santarém recebeu a classificação máxima de prestador 

de Categoria Superior a nível de Excelência Clínica em Obstetrícia -  

Partos e Cuidados Pré Natais e, ainda, a nível de Segurança do Doente, 

atribuída pela Entidade Reguladora da Saúde no âmbito do relatório 

de 2014 apresentado pelo SINAS. O SINAS - Sistema Nacional de 

Avaliação em Saúde  é um sistema de avaliação da qualidade global dos 

estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde.

Esta avaliação significa que a área de Obstetrícia - Partos e Cuidados 

Pré Natais apresenta uma Qualidade Superior em relação aos Serviços 

da mesma área, avaliados para os mesmos indicadores, estando assim 

o Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santarém de Parabéns. Nascer 

no Hospital de Santarém é nascer com qualidade!

A cerimónia de assinatura do protocolo entre o 

Hospital de Santarém e a Associação de Apoio aos 

Deficientes de Paralisia Cerebral no âmbito do 

Projeto “Tenho Voz”, decorreu no passado dia 23 de 

abril na Câmara Municipal de Santarém.

Neste evento estiveram presentes o Vogal Executivo 

do Conselho de Administração do Hospital de 

Santarém, Dr. João Vaz Rico, a vereadora da Câmara 

Municipal de Santarém, Dr.ª Maria Inês Lopes e a 

representante da Direção da Associação 

de Apoio aos Deficientes de Paralisia 

Cerebral, Dr.ª Maria Helena Carona.

O protocolo ter como objetivo a 

cooperação entre as duas Instituições 

para disponibilização de material de 

comunicação aumentativa e alternativa 

e inerente formação em comunicação 

nesta área, com o intento de propor- 

cionar melhores condições de vida aos 

cidadãos que se debatem com a 

deficiência, sendo operacionalizado no 

Hospital pelas Terapeutas da Fala, 

Magda Ferreira e Sara Fidalgo.

O projeto “Tenho Voz” foi um dos 54 aprovados pelo “Movimento Mais para Todos” num universo de mais de 

700 candidaturas.

Texto Aldina Lopes

Texto FotosMarta Bacelar  AADPC

A Área de Obstetrícia - Partos e 

Cuidados Pré Natais 

alcançou a Classificação de Prestador 

de Categoria 

Superior

 relativa a 2014: 

Nível de 

Qualidade III.
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DIA MUNDIAL DA ASMA - Ação de Formação “Asma e Escola”

IV Jornadas do Núcleo de Diabetes do Hospital de Santarém

Texto  Foto e José Manuel Onofre

Texto  Foto e Adelaide Figueiredo  Filipa Matose

controlada, se os professores tiverem formação nesta área e se 

existir um plano de atuação, a asma não terá implicações na 

vida da criança”. “Há uma forte ocorrência de casos de asma 

nas aulas de Educação Física. Esta situação leva, muitas vezes, 

a que alunos com asma não pratiquem certos exercícios ou, no 

limite, não pratiquem atividade física, o que acaba por ter um 

impacto negativo na criança quer a nível psicológico, como 

fator discriminatório, quer a nível físico por não praticar 

atividade necessária ao seu desenvolvimento”.

Com este  

objetivo e 

para  uma 

assistência 

de 80 pesso- 

as, o Pedia- 

tra Dr. José 

Onofre e a 

Enfermeira 

Sandra San- 

tos, representando a Consulta de Apoio Alergológico 

Pediátrico do nosso Hospital, desenvolvemos uma 

Ação Formativa e informativa aberta sobre este tema, 

muito participada quer por alunos quer por 

professores de educação física.   

Com o apoio da Sociedade Portuguesa de Alergologia 

Pediátrica, realizou-se no dia 5 de maio de 2015 no 

Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do 

Cartaxo, a assinalar o Dia Mundial da Asma, uma 

Sessão de Esclarecimento sobre “ASMA E ESCOLA” 

para Professores, Alunos e Auxiliares de Ação 

Educativa.

A asma afeta 300 milhões de pessoas em todo o mundo 

e em 2025 será a doença crónica mais prevalente da 

infância e uma das maiores causas de encargos em 

saúde.

O diagnóstico precoce da asma evita a progressão da 

doença e a sua evolução para formas persistentes que a 

tornam irreversível. Em resposta a vários estímulos, as 

vias aéreas das crianças asmáticas tornam-se mais 

estreitas e inflamadas, provocando sintomas como 

tosse, sensação de aperto no peito, pieira e falta de ar.

Como explica o Dr. Libério Ribeiro, Pediatra e 

Presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia 

Pediátrica, “Tendo em conta que a criança passa 30 por cento 

do seu tempo na escola é necessário que todos os seus 

intervenientes tenham conhecimento sobre a asma. Os mitos e 

problemas relacionados com alergias respiratórias podem ser 

desmascarados. E se a asma for devidamente diagnosticada e 

No passado dia 6 de maio, realizaram-se as “IV 

Jornadas de Diabetes do Hospital de Santarém” no 

CNEMA, em Santarém, organizadas pelo Núcleo de 

Diabetes do Hospital de Santarém (HDS) e presididas 

pela Dr.ª Cristina Esteves, responsável do Núcleo. 

Estas jornadas tiveram uma excelente adesão dos 

profissionais de saúde, excedendo, pela 1ª vez, a 

centena de participantes, facto que foi destacado pelo 

Conselho de Administração na sessão de abertura.

Nas mesas redondas foram abordados temas como a 

“Pré-Diabetes” - definição e guidelines atuais e aborda- 

gem clínica e 

terapêutica; as 

“Novidades na 

D i a b e t e s ” ,  

salientando as 

novas terapêu- 

ticas e as bom- 

bas infusoras 

de insulina; e o 

“ D i a b é t i c o  

com Patologia 

Cardiorrespiratória” com apresentações referentes à 

cardiopatia isquémica no diabético e ao Síndrome de 

Apneia Obstrutiva do Sono e Diabetes. Os preletores 

foram, respetivamente, a Dr.ª Filipa Matos, a Dr.ª 

Helena Vieira Dias, o Dr. Bruno Pedro, internos de 

formação específica (IFE) de Medicina Interna do 

HDS em formação no Núcleo de Diabetes, a Dr.ª 

Daniela Guelho, IFE de Endocrinologia do Hospital 

Universitário de Coimbra, a Dr.ª Cátia Costa, IFE de 

Cardiologia do HDS e o Dr. Gustavo Reis, 

Pneumologista do HDS. A última sessão foi destinada 

à “Diabetes e Pele” com uma apresentação muito 

elucidativa das lesões cutâneas mais frequentes no 

diabético pela Dr.ª Joana Parente, Dermatologista do 

HDS. A visita aos posters decorreu no final das 

Jornadas, com participação ativa de diversas 

especialidades como Medicina Interna, Medicina 

Geral e Familiar, Pediatria e Oftalmologia. 

Na sessão de encerramento salientou-se a 

importância da articulação de diversas especialidades 

médicas tendo como objetivo comum a melhor 

assistência ao doente diabético.
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Jornadas de Ventilação Não Invasiva
Texto  Foto e Joaquim Saraiva da Cruz

Texto  Fotos e Ana Sofia Castelo

Decorreram no dia 14 de maio último as primeiras 

Jornadas de Ventilação Não Invasiva “VENTILAR”, 

organizadas pelo Serviço de Pneumologia do Hospital 

de Santarém, com o apoio da Linde, Lda, empresa 

prestadora de cuidados respiratórios hospitalares e 

domiciliários.

Realizadas na sala polivalente deste hospital, cedo se 

percebeu que o espaço era restrito, para o avultado 

número de interessados, tendo sido necessário 

recusar muitas inscrições (limite de 120 inscritos).

O interesse despertado pelo tema “Ventilação Não 

Invasiva” (VNI), prende-se com a utilização cada vez 

mais frequente deste suporte ventilatório, seja no 

Serviço de Urgência (SU), nos Serviços de Interna- 

mento ou até no domicílio. Na verdade, recorrem 

frequentemente doentes ao SU que já fazem VNI no 

domicílio e outros que a iniciam logo no SU, quer por 

quadros de insuficiência respiratória crónica 

agudizada, quer de insuficiência respiratória aguda.

Ao propor este tema, a organização teve como finali- 

dade dar formação sobre este suporte ventilatório, 

nomeadamente as suas peculiaridades, consoante se 

tratem de doentes agudos ou crónicos, as suas 

indicações e contra indicações, estabelecendo alguns 

consensos quanto ao uso quer da VNI, quer da 

Oxigenoterapia, quer da reabilitação respiratória no 

tratamento da Insuficiência Respiratória.

O tema foi abordado sob vários pontos de vista pelos 

diversos intervenientes, nomeadamente médicos, 

fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de 

cardiopneumologia, agentes que geralmente têm que 

lidar com esta técnica.

No final, decorreram vários Workshops sobre VNI, 

Oxigenoterapia e tosse assistida, permitindo a 

familiarização com uma grande variedade de 

dispositivos, nomeadamente ventiladores, máscaras, 

fontes de oxigénio, etc.

Foi solicitado um inquérito aos participantes, 

avaliando vários pontos das jornadas, de que 

destacamos um interesse global de cerca de 89% e 

uma avaliação global das Jornadas de 73%.

Dado o êxito destas jornadas, fica a promessa das II 

Jornadas “ VENTILAR” para o próximo ano.

Santos Populares animaram o Serviço de Psiquiatria

No passado dia 12 de junho não faltou animação para 

as pessoas que se juntaram no jardim interior do 

Hospital, transformado em arraial dos Santos 

Populares. O espaço foi decorado com fitas, balões e 

manjericos. Os utentes do Hospital de Dia realizaram 

uma marcha popular, onde participaram juntamente 

com Técnicos do Serviço de Psiquiatria. Houve 

também quermesse e bancas de petiscos. As marchas 

marcaram um dos momentos mais celebrados da festa, 

entre arcos e balões, Técnicos, utentes do Hospital de 

Dia e do Serviço de Internamento dançaram e 

cantaram em conjunto.
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A Lista de Verificação de Segurança 

Cirúrgica no Hospital Distrital de 

Santarém

A implementação da Lista de Verificação de 

Segurança Cirúrgica (LVSC) teve o seu início no 

Hospital Distrital de Santarém (HDS)  em 6 de 

outubro de 2010, apenas no Bloco Operatório Central, 

em Cirurgia Programada com Instrumentista, 

conforme NSI nº 22/2010 do Vogal do Conselho de 

Administração à data, Dr. José Marouço.

Posteriormente iniciou-se o registo de Cirurgia 

Segura também nas intervenções de Urgência com 

presença de instrumentista.

Em 22 de fevereiro de 2013, o Despacho nº 2905/2013, 

nomeou o Diretor do Bloco Operatório Central como 

responsável pela Cirurgia Segura Salva Vidas. Desta 

forma, no HDS foram nomeados os Diretores dos 

Blocos Operatórios Responsáveis da Cirurgia Segura 

Salva Vidas - Dr.ª Isabel Henriques e Dr. Alberto Roxo.

Para dar cumprimento a todas as normas publicadas, 

foi instituída a obrigatoriedade de registo de Cirurgia 

Segura em todas as cirurgias:

- Bloco Operatório Central (Urgência com regis- 

to em diferido e Programada com registo online);

- Unidade de Cirurgia de Ambulatório (registo 

em diferido);

- Consulta de Dermatologia (registo em diferido);

- Consulta de Ginecologia;

A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere que 

anualmente são realizadas cerca de 234 milhões de 

cirurgias major, o que corresponde a uma 

intervenção cirúrgica por cada 25 pessoas e que o 

seu impacto em termos de saúde pública é muito 

elevado. Embora os procedimentos cirúrgicos 

tenham como intuito salvar vidas, estão igualmente 

associados a um elevado risco de complicações e 

morte.

Nos países industrializados, as complicações major 

resultantes, apresentam uma taxa de 3-16% com 

taxas de mortalidade ou incapacidade permanente 

aproximadamente de 0,4%  a 0,8%.

Perante esta problemática, a OMS considerou a 

segurança dos procedimentos cirúrgicos como um 

problema mundial de saúde pública que deve ser 

resolvido. 

Assim, para que haja segurança efetiva durante a 

realização da cirurgia, a equipa deve:

Operar o utente certo, no local correto;

Utilizar métodos conhecidos de administração de 

anestésicos para evitar complicações, ao mesmo 

tempo que se analgesia o utente;

Estar habilitado e reconhecer os problemas da via 

aérea e função respiratória;

Confirmar e estar prevenida para o risco de 

hemorragia;

Acautelar o risco de reações anafiláticas em 

relação a determinados fármacos;

Colocar em prática procedimentos e meto- 

dologias de forma contínua e sistemática, para 

minimizar o risco de infeção;

Examinar para evitar o esquecimento de qualquer 

corpo estranho no interior do utente;

Acondicionar, identificar, e salvaguardar o 

transporte de forma segura dos produtos para 

análise;

Desenvolver uma comunicação efetiva, durante o 

ato cirúrgico, para que toda a informação seja 

transmitida adequadamente;

Incentivar as instituições hospitalares a adotarem 

um sistema de averiguação que realize e ausculte 

periodicamente a capacidade de efetivação e o 

número de intervenções cirúrgicas e os resultados 

obtidos.

Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica
Texto Ana Lúcia Gonçalves, Isabel Henriques, Isilda Ferreira e Tatiana Silvestre
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- Sala de Pequena Cirurgia (logo após a sua 

entrada em funcionamento).

A crescente solicitação de procedimentos, indi- 

cadores e auditorias para avaliação da implementação 

da LVCS, originou a constituição em outubro desse 

ano do grupo de trabalho formado por uma equipa 

multidisciplinar:

- Dr.ª Isabel Henriques;

- Dr. António Alberto Roxo;

- Dr.ª Tatiana Silvestre;

- Dr.ª Rute Ferreira;

-  Enfermeiro Manuel Domingos;

- Enfermeira Ana Lúcia Arriaga;

- Enfermeira  Ana Grais;

- Enfermeira Isabel Batalha.

A uniformização dos registos de Cirurgia Segura 

ocorreu essencialmente a partir de maio de 2013, 

tendo sido concretizada nesse ano uma taxa de 87%.

Em 2014 o HDS atingiu uma taxa de registo da LVSC 

de 98%, o que permitiu à instituição ultrapassar o 

objetivo do Contrato Programa, definido em  97%, ao 

qual correspondeu o incentivo de qualidade e 

eficiência de 72.866,09€. 

Além dos elementos do grupo de Trabalho da Cirurgia 

Segura, há que destacar o empenho de todos os 

profissionais envolvidos, também eles responsáveis 

pelos  resultados obtidos,  nomeadamente:  

Enfermeiros do Bloco Operatório Central, Enfermei- 

ros da Unidade de Cirurgia de Ambulatório, da 

Consulta de Ginecologia e da Consulta do 

Departamento de Cirurgia - Dermatologia e Sala de 

Pequenas Cirurgias, Cirurgiões e Anestesistas e 

restantes profissionais que direta ou indiretamente 

influenciam este desempenho, pois sem o seu 

empenho, os resultados não seriam certamente os 

mesmos.

O Arquivo Clínico do Hospital em números

Quadro I  - Resultados LVSC HDS - Ano 2014

Sala Dermatologia - CE Dep. Cir.

Sala Peq. Cirurgias - CE Dep. Cir.

Sala Ginecologia - CE Dep. MC

Cirurgia de Ambulatório

     Sala Laranja

     Sala Roxa

     Sala Verde

Bloco Operatório Central

     Sala 1

     Sala 2

     Sala 3

     Sala 4

HDS EPE

Serviço/Bloco

61%

86%

96%

100%

99%

100%

100%

99%

99,1%

99,1%

99,5%

99,6%

98,84%

% de Registo 

da LVSC2

Quadro I - Resultados do HDS EPE na LVCS - Ano de 2014
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Dia Mundial da Criança

Sempre consigo a cuidar de si

Santarém foi palco nacional das comemorações do dia olímpico, 

iniciativa instituída pelo Comité Olímpico de Portugal de 25 de 

maio a 23 junho. Neste âmbito comemorou-se o Dia Mundial da 

Criança, no Jardim da Liberdade com a participação de diversas 

entidades locais e nacionais.

A Casa de Pessoal do Hospital de Santarém e o Departamento da 

Mulher e da Criança representaram o nosso Hospital, com a 

participação e dinamização em diversas atividades como 

“Nascer em Santarém”, cujo placar está em exposição na entrada 

do Hospital, com a pintura das mãos das NOSSAS CRIANÇAS. 

A Casa de Pessoal do Hospital colocou no Jardim Insufláveis, 

onde durante todo o dia as crianças brincaram, assim como 

disponibilizou todo o apoio necessário.

Foram realizados pelas alunas estagiárias (2 da especialidade de 

Pediatria e 2 do curso de Enfermagem),  jogos pedagógicos como 

a prevenção de acidentes, o corpo humano e suporte básico de 

vida, com simulações em manequins.

Criou-se também um “Consultório Pediátrico”, com o apoio 

profissional de uma Pediatra e uma Enfermeira.

Texto Fotos Paula Cristina Santos DMC

XXI Jornadas de Cardiologia de Santarém
Realizam-se nos pró- 

ximos dias 24 e 25 de 

setembro, no CNEMA 

em Santarém, as “XXI 

Jornadas de Cardio- 

logia de Santarém”, 

organizadas por médicos, enfermeiros e técnicos de 

cardiopneu- mologia do Serviço de Cardiologia do 

Hospital de Santarém.

O programa científico focar-se-á em passar mensagens 

claras e práticas, formato que esperamos ser útil e do 

vosso agrado. Irá incidir sobre:

- Curso Pré-Jornadas: Hipocoagulação;

- Coração Outono/Inverno, doença cardíaca no idoso;

- Os salvadores do coração perdido: trabalho de 

equipa na insuficiência cardíaca;  

- “And the Oscar goes to…”. O melhor dos exames 

cardiológicos não invasivos.

Haverá também uma apresentação de posters, seguida 

da entrega do prémio Dr. José Loureiro e para finalizar, 

um jantar de encerramento.

As inscrições são gratuitas para os internos de 

Medicina Interna e de MGF e podem ser feitas através 

do nosso site: www.cardiologia-santarem.org.pt, 

onde poderão encontrar todas as informações 

inerentes ao evento. 
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Mobilidade Internacional de Doentes

No âmbito do acesso a cuidados de saúde 

transfronteiriços, o beneficiário do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) tem os seguintes sistemas à sua 

disposição:

Regime de Assistência Médica no Estrangeiro 

(Decreto-Lei nº 177/92, de 13 de agosto)

O acesso a este mecanismo nunca é da iniciativa do 

beneficiário, mas de um hospital do SNS devido a 

inexistência de meios técnicos ou tecnológicos em 

Portugal. O médico efetua o pedido à Direção do 

Serviço/Departamento que, caso emita parecer 

favorável, remete à Direção Clínica da instituição, 

responsável por autorizar o envio do pedido à 

Direção-Geral de Saúde (DGS).

Mecanismos Comunitários 

- Regulamentos e Diretiva

Os Regulamentos (Reg. CE nº 883/2004) estão 

relacionados com a livre circulação de pessoas - 

asseguram que as pessoas seguradas mantêm a sua 

proteção social quando se deslocam para outro 

Estado-Membro, e acedem aos cuidados de saúde nas 

mesmas condições que os nacionais desse Estado-

Membro. 

Estão abrangidos cuidados programados e urgentes. A 

prestação de cuidados programados está sujeita a 

autorização prévia da DGS, devendo o pedido ser 

efetuado pelo doente utilizando o documento portátil 

S2 ou o formulário E112. O respetivo documento, 

devidamente autorizado, deve ser apresentado no 

momento do tratamento.

Caso a DGS autorize, a despesa pelos cuidados de 

saúde recebidos será faturada pela unidade 

prestadora diretamente ao Estado Português ou à 

instituição que efetuou o pedido, cabendo ao doente 

unicamente o pagamento das taxas moderadoras 

aplicáveis. De referir que as despesas de estadia e 

deslocação ficam a cargo do doente.

A Diretiva (Nº 2011/24/EU transposta para a Ordem 

jurídica nacional pela Lei nº 52/2014 de 25 de agosto) 

insere-se no âmbito da livre prestação de serviços e é 

da exclusiva iniciativa do doente. Estão abrangidos 

cuidados programados e urgentes, no entanto, há 

cuidados de saúde excluídos: os Cuidados 

Continuados Integrados, a dádiva ou colheita de 

órgãos e o Plano Nacional e Regional de Vacinação.

Estão sujeitos a autorização prévia, os cuidados 

cirúrgicos que exijam internamento durante pelo 

menos uma noite, ou que exijam recurso a infra- 

estruturas ou equipamentos médicos altamente 

onerosos e de elevada especialização e os cuidados 

que envolvam tratamentos que apresentem um risco 

especial para o doente ou para a população (Portaria 

n.º 191/2014, 25 de setembro).

O pedido de autorização prévia depende de 

requerimento acompanhado de informação clínica 

com a indicação da necessidade de realização da 

prestação de cuidados de saúde. Esta informação 

clínica fica sujeita a uma avaliação clínica a realizar 

em consulta hospitalar. Para obter a consulta o utente 

deve seguir o circuito existente para o acesso normal a 

consulta hospitalar no SNS.

O pagamento das despesas é efetuado pelo próprio 

doente que solicita posteriormente o respetivo 

reembolso. Para saber mais consulte http:// 

diretiva.min-saude.pt/inicio-4/.

Sistema de Apoio à Gestão da Mobilidade de 

Doentes

Neste contexto foi criado o portal “Sistema de Apoio à 

Gestão da Mobilidade de Doentes” (SAGMD), 

disponível através do link http://mobilidade.dgs.pt 

/Paginas/Home.aspx. Este portal pretende 

disponibilizar informação útil ao cidadão e permitir, 

através de processos criados para esse fim, agilizar os 

vários procedimentos existentes no que diz respeito à 

prestação de cuidados transfronteiriços, designa- 

damente: pedido de Assistência Médica no 

Estrangeiro, pedido de documento portátil S2 ou 

formulário E112, pedido de Reembolso Diretiva 

nº.2011/24/EU, pedido de Autorização Prévia Diretiva 

nº.2011/24/EU.

Trata-se de uma plataforma colaborativa, destinada a 

utentes, médicos e a todos os restantes participantes 

no processo (hospitais nacionais e estrangeiros, DGS, 

ACSS), que permite a gestão dos fluxos e o acesso a 

toda a informação relevante sobre o estado de cada 

processo.

Os utentes terão acesso através do portal do utente 

em www.portaldoutente.com. O acesso por parte dos 

médicos processa-se através da Plataforma de dados 

da Saúde - portal do profissional. Está disponível na 

intranet o manual e as FAQ referentes à mobilidade de 

doentes e SAGMD.

Fontes: SPMS, DGS, ACSS
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Intercomunicador com assistência a 
tradutor (15 idiomas), suporte informático.

“Portugueses pelo Mundo…”

… Um estágio nos Estados Unidos da América

A pedido de alguns colegas decidi partilhar com os 

leitores desta revista a minha experiência num estágio 

clínico realizado nos Estados Unidos, no Hospital 

Mount Sinai em Nova Iorque. Sendo um dos centros 

de referência mundial na área de Hepatologia e uma 

área de que gosto particularmente, decidi partir para 

este desafio no intuito de adquirir saber e conhecimen- 

to e assim realizar um “pequeno sonho de criança”.

O Hospital  conta com um vasto corpo clínico com 

profissionais oriundos de vários países. Oferece forma- 

ção em mais de 70 especialidades/subespecialidades e 

dispõe de 11 grupos residenciais para alojamento dos 

profissionais de saúde. Foi nomeado recentemente 

pela U.S. News & World Report Honor Roll como um 

dos melhores hospitais mundiais, colocado no 16.º 

lugar entre 5.000 centros. Atualmente tem em curso 

32 ensaios clínicos.

A Dr.ª Charissa Chang é a responsável pelo internato 

de Hepatologia e quem concedeu o meu pedido de 

formação e, entre outros, me transmitiu abertamente 

os seus conhecimentos. Fiz um estágio observacional 

de 3 meses na Unidade de Hepatologia sob a direção de 

um dos mais importantes hepatologistas da atuali- 

dade, o Dr. Scott Friedman, com experiência em 

investigação e fisiopatologia da 

fibrose hepática. O corpo clíni- 

co é constituído por mais 16 

hepatologistas com distribui- 

ção em várias áreas: doenças 

auto-imunes, hepatites virais, 

hepatocarcinoma, transplante 

hepático, esteatose hepática, 

doença hepática pediátrica. 

Têm sido pioneiros no uso de 

novos fármacos para a Hepatite 

B e C e Hepatocarcinoma. 

O meu tempo foi dedicado sobretudo à assistência na 

consulta externa de hepatologia e transplante. Cada 

Médico observava em média 15 doentes num período 

da manhã ou da tarde, tinham à disposição 3-4 gabine- 

tes onde os doentes eram distribuídos e previamente 

observados pelo Enfermeiro (medição do peso, registo 

dos parâmetros vitais, colheita de sangue venoso e 

administração de vacinas). Havia grande rigor nos 

horários e os doentes não toleravam muito tempo de 

espera. Por norma, a consulta era efetuada com ajuda 

dos PA (Physicians Assistants) que viam alguns 

doentes sob supervisão do Médico Assistente e trata-

Texto Foto e Gonçalo Ferrão 

BEST
HOSPITALS

HONOR ROLL
2014-15

U.S.News

vam parte do trabalho burocrático, 

nomeadamente contato com as 

seguradoras. Havia uma grande 

cordialidade na relação Médico-

Doente, e inclusivamente, o Clínico 

fornecia o seu email de trabalho ocupando 2-3 horas 

semanais a responder a dúvidas ou obter feedback da 

adesão terapêutica entre outros problemas, adotando 

uma postura muito paciente para ouvir as queixas do 

doente e dedicar algum tempo a explicar o tratamento.

Muitos doentes eram submetidos a mais que uma 

biópsia não só como adjuvante inicial no diagnóstico 

como na estimação do grau de fibrose hepática e a 

RMN para diagnóstico e seguimento de diversas 

patologias em que nós, devido à gestão de recursos, 

apenas usamos ecografia, “não olhavam a meios para 

atingir os fins”. Com frequência eram questionados e 

incentivados a fazerem parte de ensaios clínicos. De 

destacar ainda que recebiam doentes de diversas 

nacionalidades com bom suporte económico 

(Casaquistão, India, China, etc.) que se deslocavam 

propositadamente para serem consultados, muitos 

deles para terem acesso a medicação recente, 

nomeadamente para a Hepatite C. 

Assisti ainda a diversas reuniões clínicas do Serviço e 

do Hospital em que o grau de exigência científico era 

elevado. Destaco as reuniões diárias de anatomia 

patológica nas quais os hepatologistas apresentavam 

os casos clínicos e ao mesmo tempo eram observadas 

as lâminas e discutidas as hipóteses de diagnóstico 

constituindo uma importante e agradável partilha de 

conhecimentos. 

Após esta experiência e como cidadão e médico 

português considero que o nosso conhecimento e ato 

clínico não é inferior ao dos americanos, porventura as 

principais diferenças resultem no acesso que eles têm 

aos fármacos mais recentes, facilidade no pedido e 

rapidez na execução de exames complementares, 

instalações de excelência, rigor nos horários, relação 

mais próxima do Médico-Doente, existência de 

inúmeros laboratórios e apoio financeiro para os 

investigadores clínicos. Foi uma experiência muito 

enriquecedora que muito contribuiu para melhorar a 

minha conduta clínica. 

Num mundo “global” em que vivemos, a partilha de 

cultura e saber não deve ser vista como um obstáculo 

na nossa formação, muito pelo contrário, deve ser 

encorajada.  



1 Técnica de Análises Clínicas e Saúde Pública, Serviço de Patologia Clínica do Hospital de Santarém

INTRODUÇÃO

A neoplasia da mama é uma das principais causas de 

morte das mulheres nos países ocidentais. Alguns 

exemplos de fatores de risco são fatores genéticos e 

familiares, fatores hormonais (menarca precoce, 

menopausa e primeira gravidez tardias), fatores 

ambientais, a dieta e doenças benignas da mama 
1

(hiperplasia atípica, por exemplo) . Esta patologia 

apresenta uma elevada incidência entre a população 

feminina em Portugal, com cerca de 4500 novos casos 

e 1500 mortes por ano. Na população masculina a 

incidência é inferior a 1% do total de casos 

diagnosticados. Apesar do aumento da incidência ao 

longo dos anos, a mortalidade tem-se mantido 

relativamente constante, o que pode ser o resultado de 

uma deteção precoce, através da implementação de 
1,3programas de rastreio, e avanços no tratamento .

O uso de marcadores tumorais tem como objetivo 

auxiliar o diagnóstico, avaliar o prognóstico e guiar a 

escolha do tratamento. No entanto, a sua principal 

aplicação é a monitorização, não só durante mas 

também após o tratamento, sendo que cerca de 30 a 

50% dos doentes com neoplasia da mama apresentam 
1,2,4recidivas nos primeiros dez anos após o diagnóstico .

Marcadores Tumorais: que valor?
1Inês Silvestre

HDS ForumInHDSInForum
Serviço de  do Hospital Distrital de Santarém E.P.E. Patologia Clínica

SUPLEMENTO CIENTÍFICO

Apesar dos marcadores tumorais poderem ser um 

contributo importante, é imprescindível ter 

consciência das suas limitações. Não fazem 

diagnóstico uma vez que são pouco sensíveis - não 

tendo capacidade de identificar corretamente todos 

os indivíduos doentes, o que significa que alguns 

resultados podem ser falsos negativos - e pouco 

específicos - podendo apresentar resultados falsos 

positivos. Por este motivo devem sempre ser 

interpretados em paralelo com outros métodos de 

diagnóstico e de acordo com a história clínica do 
4doente .

Embora tenham sido descritos múltiplos marcadores 

tumorais para a neoplasia da mama, os mais 

amplamente utilizados são o Cancer Antigen 15-3 (CA 

15-3), o Cancer Antigen 27.29 (CA 27.29) e o 
5,6Carcinoembryonic Antigen (CEA) .

Os marcadores tumorais são proteínas com 

propriedades antigénicas produzidas por células de 

tumores malignos, não malignos ou mesmo por 

células não tumorais. Neste último caso são 

DISCUSSÃO

RESUMO

Este trabalho pretende não só dar a conhecer os marcadores tumorais mais utilizados na neoplasia da mama (CA 

15-3, CA 27.29 e CEA) mas também alertar para as limitações inerentes ao seu uso na prática clínica.

Como forma de ilustrar as controvérsias existentes relativamente ao uso destes marcadores como vigilância 

após cirurgia e como monitorização da terapia serão comparadas as diretrizes de quatro organizações 

internacionais. Relativamente ao desenvolvimento de novos bio marcadores tumorais, investigações nas áreas 

da genómica e da proteómica têm revelado a possibilidade de um futuro promissor.

Palavras-chave: marcadores tumorais; neoplasia da mama.
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produzidos em resposta à neoplasia em quantidades 

superiores ao normal. Podem encontrar-se no sangue, 

urina e outros fluídos corporais mas também nas fezes 

e tecidos.

Existem atualmente mais de 20 marcadores tumorais 

em uso, sendo que alguns estão associados com apenas 

um tipo de neoplasia, enquanto outros estão 
4,7associados a dois ou mais tipos de neoplasia .

O sistema Architect da Abbott utiliza a tecnologia de 

imunoensaio de micropartículas por quimiolumi- 

nescência (Fig. 1). Este método permite a deteção de 

antigénios colocando a amostra em contacto com 

micropartículas eletromagnéticas revestidas com 

moléculas de captura (neste caso anticorpos) 

permitindo a formação de um complexo imunitário. 

Posteriormente, as partículas paramagnéticas 

combinadas com o antigénio são atraídas para a 

parede da cuvete de reação e a mistura é lavada de 

forma a eliminar tudo o que não se combinou. O 

conjugado marcado com acridínio quimiolumi- 

nescente é depois adicionado. Após incubação é 

efetuada nova lavagem para eliminar o conjugado que 

não se combinou. A adição da solução pré ativadora 

(peróxido de hidrogénio - ácido) seguida da solução 

ativadora (hidróxido de sódio - base) irá provocar a 

oxidação do acridínio, causando a ocorrência da 

reação de quimioluminescência. O sistema ótico 

efetua a leitura da luz emitida por quimiolumi- 

nescência em unidades de luz relativas (RLU's), 

permitindo quantificar a concentração do analito em 
8

estudo .

O CA 15-3 é uma glicoproteína, produto do gene 

MUC-1, expressa na maioria das células do tecido 

epitelial glandular (nomeadamente na glândula 

mamária) e no soro. É o marcador tumoral mais 

utilizado no acompanhamento de doentes com 

neoplasia da mama. Os seus valores de referência 
9situam-se entre as 0 e as 31 U/ml .

Método de determinação

CA 15-3

Várias investigações têm indicado que os valores de 

doseamento do CA 15-3 estão frequentemente 

elevados em pacientes com neoplasia da mama, sendo 
9,10

um indicador de prognóstico . No entanto, 

apresenta baixa sensibilidade (15 a 35%) nas fases 

iniciais da doença. Apresenta também baixa 

especificidade uma vez que apesar dos valores do CA 

15-3 não se encontrarem elevados na maioria dos 

indivíduos não doentes, podem elevar-se noutras 

patologias não tumorais, tais como cirrose, hepatite, 
1,3,5

doenças autoimunes, entre outras . Estes estudos 

sugerem ainda que o ensaio do CA 15-3 pode ser de 

grande valor clínico na monitorização da terapia uma 

vez que valores crescentes e decrescentes estão 

correlacionados com a progressão da doença e a sua 

regressão, respetivamente. No entanto, é de frisar que 

não são de todo recomendadas mudanças 

terapêuticas com base no doseamento de CA 15-3 de 

forma isolada. Podem inclusivamente ocorrer 

aumentos transitórios nos níveis de CA 15-3 nas 

primeiras 4 a 6 semanas após o tratamento de 

quimioterapia. Assim, deve sempre que possível 

utilizar-se este valor em conjunto com o histórico do 
1,6,11

doente, exame clínico e diagnóstico por imagem .

Outros estudos publicados sugeriram ainda que o 

aumento do CA 15-3 em pacientes com risco de 

recidiva pode ser indicativo de doença recorrente 

antes de poder ser detetada clinicamente. No entanto, 

no seguimento de doentes com neoplasia da mama 

tratada e assintomática o CA 15-3 encontra-se elevado 
9

em cerca de 6% dos pacientes sem recidivas .

É consensual que este marcador tumoral não deve ser 

utilizado no rastreio ou diagnóstico da neoplasia da 

mama. Desta forma, o seu uso fica restrito à monito- 
1,6,11,12,13

rização do tratamento e deteção de recidivas .

O CA 15-3 e o CA 27.29 (também conhecido por 

BR27.29) detetam o mesmo antigénio, a proteína 

MUC-1, fornecendo informações semelhantes. No 

entanto, o CA 15-3 tem sido mais amplamente 

investigado que o CA 27.29, daí que também seja mais 
11frequentemente utilizado .

O aumento do CA 15-3 ou do CA 27.29 permite a 

deteção de metástases distantes em aproxima- 

damente 70% dos pacientes assintomáticos. Esta 

sensibilidade está claramente relacionada com a 

localização das metástases. De facto, estes 

marcadores têm uma maior sensibilidade para 
1,11metástases distantes .

CA 27.29

Fig. 1 - Tecnologia de imuno ensaio de micropartículas por quimioluminescência do 
Sistema Architect®. 

Conjugado marcado 
com acridínio

Amostra

Micropartículas 
paramagnéticas
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14 | Suplemento Científico

HDSInForum Edição n.º 53 | 



CEA

Orientações para uso na prática clínica

O CEA é uma glicoproteína envolvida na adesão 

celular normalmente produzida no tecido gastroin- 

testinal durante o desenvolvimento fetal. Pode apre- 

sentar níveis séricos elevados em alguns tipos de 

neoplasias malignas ou não malignas, tais como a neo- 

plasia da mama, do cólon/reto e do pulmão. Os seus 
13

valores de referência situam-se entre os 0 e os 5 ng/ml .

O aumento persistente do CEA circulante pode 

significar a existência de doença maligna progressiva, 

enquanto o declínio de CEA circulante pode significar 

a existência de um prognóstico favorável. Isto 

significa que, apesar do CEA não ser recomendado 

com um procedimento de triagem ou diagnóstico na 

população em geral, tem sido amplamente aceite como 

um teste adjuvante no prognóstico. Por outro lado, o 

aumento do CEA circulante também pode significar 

uma má resposta terapêutica, enquanto o seu declínio 

indicará uma boa resposta ao tratamento, daí que 

possa também ser utilizado como monitorização 

terapêutica. O aumento do CEA circulante após o 

tratamento poderá ainda indicar a existência de 

metástases ocultas ou de doença residual, o que 
14justifica o seu uso na monitorização de recidivas .

Os níveis do CEA são menos comummente elevados 

do que os níveis dos ensaios CA 15-3 ou CA 27.29. 

Apenas 50 a 60% dos indivíduos com doença 

metastática irá ter níveis elevados do CEA, em 

comparação com os 75 a 90% que têm níveis elevados 

do antigénio MUC-1. Os níveis do CEA são 

minimamente complementares com os níveis de 

MUC-1, existindo estudos que evidenciam ser 

razoável avaliar um dos MUC-1 e o CEA, inicialmente, 

num doente com metástases. Se o ensaio MUC-1 for 

elevado não parece haver motivo para a monitorização 

do CEA. Caso contrário, o CEA pode fornecer 

informações complementares para o clínico, além dos 
12,13exames clínicos e radiográficos . 

Algumas organizações nacionais e internacionais têm 

apresentado diretrizes específicas para o uso de 

marcadores tumorais, como é o caso das organizações 

americanas American Society of Clinical Oncology (ASCO) 

e National Academy of Clinical Biochemistry (NACB), da 

organização francesa Institut National du Cancer (que 

lançou as diretrizes S t a n d a r d s ,  o p t i o n s  a n d  

recommendations [SOR]) e da organização europeia 
1,6,11,12,13European Group on Tumor Markers (EGTM) . 

Comparando as recomendações para o uso do CA 15-3 

ou do CA 27.29 e do CEA podemos verificar que a 

EGTM, NACB e as diretrizes SOR recomendam que o 

CA 15-3 ou o CA 27.29 devem ser usados com 

precaução como um auxílio no acompanhamento da 

evolução clínica de pacientes com neoplasia da mama 
1,6,11,12(Fig.2) .

As orientações da EGTM e SOR também 

recomendam o uso do CEA na neoplasia da mama, 

embora as diretrizes SOR estipulem que o CEA só 

deve ser medido se o CA 15-3 não estiver aumentado 

na fase inicial. Todos concordam que estes 

marcadores tumorais não devem ser recomendados 

para rastreio ou diagnóstico e que podem ser usados 

na monitorização da terapia em conjunto com o 

histórico do paciente, exame clínico e diagnóstico por 
1,6,11,12,13imagem (Fig. 2) .

O EGTM recomenda ainda que os marcadores 

tumorais em pacientes tratados com quimioterapia 

devem ser determinados antes de cada curso de 

quimioterapia. Nos pacientes tratados com terapia 

hormonal estes devem ser medidos pelo menos a cada 

três meses. Esta organização sugere ainda a seguinte 

abordagem durante o follow-up de mulheres 

assintomáticas: determinação dos marcadores 

tumorais a cada 2-4 meses (de acordo com o risco de 

recorrência) durante os primeiros 5 anos após o 

diagnóstico, a cada 6 meses durante os três anos 
1seguintes e depois com uma periocidade anual . No 

entanto, o impacto da deteção precoce de doença 

recorrente continua a ser questionado. Enquanto não 

for desenvolvido um ensaio clínico em grande escala 

irá desconhecer-se até que ponto existe um aumento 

da sobrevida ou mesmo da qualidade de vida do 
5

doente .

Em termos de perspetivas futuras as investigações 

têm-se centrado na área da genética uma vez que a 

Perspetivas Futuras

Fig. 2 - Tabela resumo das diretrizes para o uso de marcadores tumorais na neoplasia 
da mama.

CA 15-3

CA 27.29

CEA

Vigilância 

após cirurgia

Monitorização 

da Terapia

Vigilância 

após cirurgia

Monitorização 

da Terapia

EGTM

X

X

X

X

ASCO

X

X

NACB

X

X

X

SOR

X

X

X

X
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maioria das neoplasias se desenvolve devido a 

alterações (mutações) nos genes. Os genes normais 

que se tornam oncogenes devido a uma mutação ou ao 

aumento da expressão génica designam-se proto-

oncogenes. Muitos oncogenes (genes relacionados 

com o surgimento de neoplasias, malignas ou 

benignas) já foram identificados, os principais estão 

relacionados com a neoplasia da mama, como é o caso 
15do gene Her2 .

Em novembro de 2014 foi publicado um estudo 

liderado por uma investigadora portuguesa do 

Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da 

Universidade do Porto (IPATIMUP) que abriu portas 

ao desenvolvimento de novos biomarcadores, bem 

como de novas estratégicas terapêuticas para a 

neoplasia da mama. Neste estudo foram isolados 

exossomas do sangue de doentes com neoplasia da 

mama e foi descrito como os exossomas que as células 

tumorais libertam contêm proteínas (Dicer, TRBP e 

Ago2) e moléculas de microRNA capazes de 

transformar as células vizinhas em células tumorais, 

promovendo o crescimento da neoplasia através do 

silenciamento do mRNA e da alteração do 

transcriptoma das células alvo. Esta transformação 

tumoral depende da proteína Dicer. Por este motivo, 

esta proteína poderá vir a ser utilizada quer como 

marcador para detetar a presença de células tumorais, 

quer como alvo terapêutico. Serão para isso 
16

necessários estudos adicionais .

Também o National Cancer Institute (NCI), organização 

americana, tem em curso projetos de investigação com 

vista ao desenvolvimento e teste de novos bio- 

marcadores para deteção precoce de neoplasias. 

Possui inclusivamente um programa para avaliação de 

testes clínicos que define critérios para avaliar que 

marcadores estão prontos para um maior desen- 

volvimento. Este programa foi criado para garantir 

que o desenvolvimento da próxima geração de testes 
7

de laboratório é eficiente e eficaz .

Apesar da expansão na área da genómica através da 

sequenciação do genoma, da identificação de alguns 

dos genes envolvidos na neoplasia da mama, e da 

avaliação dos seus padrões de expressão, torna-se 

agora essencial identificar e documentar a estrutura e 

função das proteínas, sendo a proteómica um futuro 

promissor no desenvolvimento não só de novas 

terapêuticas mas também de novos biomarcadores 
15serológicos .

O desenvolvimento de novos biomarcadores 

serológicos é de extrema importância no presente e 

no futuro da neoplasia da mama dadas as limitações 

dos marcadores tumorais atualmente em uso. O 

desenvolvimento de um novo biomarcador que 

permita diagnosticar, determinar o prognóstico, 

prever a eficácia do tratamento ou prever recidivas 

após o mesmo será uma mais valia para pacientes com 

neoplasia da mama, tanto mais que a sua determi- 

nação consiste num método rápido e pouco invasivo.

Apresento o meu mais profundo agradecimento ao 

Conselho Técnico de Diagnóstico e Terapêutica do 

Hospital de Santarém pelo convite para apresentar 

este trabalho nas Primeiras Jornadas de Diagnóstico e 

Terapêutica realizadas neste hospital.
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