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As comemorações dos 30 anos do 
Hospital de Santarém constituíram 
tempos de grande elevação, reco- 
nhecimento, partilha e compromisso, 
que perspectivam um futuro de grande 
confiança, envolvimento e aprofun- 
damento dos valores que dão razão de 

ser à sua missão e à sua visão.
Com elas pretendemos celebrar os 30 anos de uma 
realidade em permanente evolução com a intervenção 
determinada, individual e colectiva de pessoas, de 
muitas pessoas, cuja principal motivação e satisfação 
foi a convicção e a certeza de estar a dar o melhor de si 
para oferecer os melhores cuidados às populações que 
servimos.
Celebrar estes 30 anos também foi uma forma de os 
presentes recordarem os ausentes, os que deram a vida 
por cumprida e nos deixaram e os que nos deixaram 
por terem dado outro rumo à vida. 
Sabemos que todos, sem exceção, no seu lugar e nas 
suas circunstâncias, deram ao Hospital a dimensão e o 
rumo que lhes pareceu o mais correto, o mais 
adequado e o mais competente, mesmo em tempos 
adversos.
Neste momento de viragem em que o presente exige 
uma antecipação do futuro, o Conselho de Adminis- 
tração deixa uma mensagem de agradecimento a todos 
os que se envolveram no enaltecer de uma memória 
que nos engrandece e compromete. 

                      Dr. José Rianço Josué                                                   

                                   Presidente do C.A.  

Editorial

Suplemento: “Infecção por vírus West Nile - 
uma doença reemergente”
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Projeto de beneficiação dos exteriores do HDS

Certificação Energética

as HDS realiza 1 Nefrectomias Laparoscópicas

Consulta de Vertigem

Prevenção de quedas no doente em contexto  
de internamento

Ambulatório Programado de Alta Resolução - 
Comemoração do 5º Aniversário

Rotary Club de Santarém oferece enxovais para 
recém-nascidos

Oficina dos Sonhos - Venda de Natal  

Festa de Natal

Comemorações dos 30 anos do Hospital de 
Santarém:

- Abertura 

- Departamento da Mulher e da Criança

- Departamento de Medicina

- Departamento de Urgência

- Departamento de  Psiquiatria e Saúde Mental

- Departamento de Cirurgia

- Meios Complementares de Diagnóstico e    
  Terapêutica

- Áreas de Suporte à Prestação de Cuidados

- Exposição “Memórias de 30 anos do Hospital”

- Encerramento
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Certificação Energética

Projeto de beneficiação dos exteriores do Hospital 

Em agosto foi realizada a repavimentação da zona da 
entrada principal do Hospital. Os trabalhos 
obrigaram à deslocação do trânsito para a entrada das 
Consultas Externas de Cirurgia, não se tendo 
verificado quaisquer constrangimentos no acesso ao 

2Hospital. Foram intervencionados cerca de 800 m  o 
que representou a primeira fase do projeto de 
beneficiação dos exteriores do Hospital. 
Recentemente também foi beneficiado o acesso pedo- 
nal entre o Serviço de Urgência e a entrada Principal.
Ao longo de 2016 estão previstas outras intervenções, 
nomeadamente ao nível dos acessos pedonal e 
rodoviário, sinalética vertical e horizontal e 
iluminação.

O Decreto-Lei n.º 118/2013 transpôs para a realidade 
portuguesa a Diretiva n.º 2010/31/UE do Parlamento e 
do Conselho Europeu relativa ao desempenho 
energético dos edifícios, aprovando assim o Sistema 
de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), o 
Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento de 
Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e 
Serviços (RECS). Este sistema e os seus regulamentos 
procuram assim contribuir para a melhoria da quali- 

dade do parque edificado nacional, contribuindo 
também para o aumento do nível de informação dos 
utilizadores dos edifícios, acerca do seu desempenho 
energético.
De acordo com a legislação em vigor, foi efetuada uma 
auditoria energética à instalação que visou identificar 
os padrões de consumo de energia e utilização do 
edifício tal como oportunidades de poupança de 
energia nesta instalação. Como resultado, o 
enquadramento energético do Edifício Hospital de 
Santarém permite concluir que o mesmo se classifica 

segundo uma Classe de Eficiência Energética de 

nível B-.
O Edifício do Hospital de Santarém não se encontra 
obrigado à aplicação de um Plano de Racionalização 
Energética (PRE) dada a classificação energética 
obtida, no entanto foram feitos cálculos para verificar 
a viabilidade de implementação de medidas de melho- 
ria, de modo a reduzir o consumo energético do edifí- 
cio ao mesmo tempo que uma melhoria a qualidade do 
ar interior e aumento do conforto dos ocupantes. 
Sinteticamente estas medidas são as seguintes:

Substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas 
LED;
Substituição de sistema de climatização atual por 
um sistema mais eficiente;
Substituição de bombas do sistema de circulação 
e/ou instalação de variadores de velocidade;
Instalação de sistema de solar térmico coletivo.

Durante o ano de 2016 será desenvolvido um projeto 
para implementação das medidas preconizadas (e 
outras não mencionadas), com apoio do Portugal 
2020.
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Ambulatório Programado de Alta Resolução - Comem 

No passado dia 16 de dezembro celebrámos os 5 anos 
do Ambulatório Programado de Alta Resolução, área  
conhecida por Consulta Externa do Departamento 
Cirúrgico.
O Ambulatório Programado de Alta Resolução foi um 
projeto financiado pelo QREN que veio dotar as 
consultas de Cirurgia Geral, Cirurgia 
Vascular, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino- 
laringologia e Urologia de equipamento 
necessário à prestação de cuidados cada vez 
mais diferenciados, com uma vertente 
preventiva que acolhe também novas 
valências, como a Unidade de Pequena 
Cirurgia e da Fototerapia e tendo possibi- 

litado o desenvolvimento das já existentes, como a 
consulta de Estomaterapia. Foram assim criadas 
condições para a implementação de um novo conceito 

de atendimento dos utentes: Consulta de ato único. 
No mesmo dia, o utente é observado pelo médico e são 
realizados procedimentos complementares de 

Texto Rudolfo Montemor  Helena GraisFotos

diagnóstico diferencial precoce, 
diferenciando entre patologia 
vestibular periférica (relacionada 
com o ouvido interno) e central 
(relacionada com o cérebro, cerebelo 
e tronco cerebral).
Para um melhor diagnóstico e trata- 
mento, nomeadamente no que diz 
respeito às doenças com origem no 
ouvido interno, o Hospital de Santa- 
rém dispõe, desde o início de 2015, de 
uma Consulta de Vertigem, ligada ao  
Serviço de Otorrinolaringologia. 
Graças ao esforço conjunto do 
Conselho de Administração do 
hospital, bem como do anterior 
diretor do Serviço, o Dr. Pinto 
Correia, possuímos também um 
Laboratório de Vertigem, instalado 
no piso 4, com meios comple- 
mentares de diagnóstico específicos 
da área da vertigem, como a 
videonistagmografia, a posturografia 

dinâmica computorizada e o video 

head impulse test.

Esperamos, num futuro próximo, 
desenvolver e dinamizar esta área de 
particular diferenciação, tentando 
envolver e sensibilizar cada vez mais 
técnicos de saúde, para, como 
objectivo máximo, poder oferecer 
cada vez melhores cuidados de saúde 
à população.

Consulta de Vertigem

Tonturas e vertigens são sintomas 
m u i t o  f r e q u e n t e s ,  c o m  u m a  
prevalência ao longo da vida de 
aproximadamente 30%, segundo um 
estudo de Neuhauser publicado em 

2007. Constituem o 3º sintoma major 

na prática clínica, contribuindo para 
10 milhões de consultas/ano só nos 
Estados Unidos da América, das 
quais, aproximadamente 25% seriam 
efetuadas num contexto de Serviço 
de Urgência. Segundo Toupet, o 
síndrome vestibular agudo (uma das 
patologias causadoras destes 
sintomas) faz parte dos 10 primeiros 
diagnósticos efectuados em urgência 
hospitalar.
Por si só, tonturas e vertigens não 
constituem uma doença específica, 
mas sim um sintoma cardinal de 
diferentes patologias, de vários 
orgãos ou sistemas como o ouvido 
interno, cerebelo ou tronco cerebral.
O espectro diagnóstico dos doentes 
com estas queixas apresenta-se, 
assim, transversal a diferentes 
especialidades, com evidência para a 
Otorrinolaringologia, a Neurologia, a 
Medicina Interna e a Medicina Geral 
e Familiar.
Tendo em conta a elevada frequência 
destes sintomas, torna-se essencial 
uma abordagem cuidada e um 
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diagnóstico essenciais ao diagnóstico clínico, com 
regresso a casa após conclusão do tratamento ou com 
uma nova proposta terapêutica. 
Para celebrar este percurso, no dia 16 de dezembro 
decorreu, no piso 0 deste edifício, um evento 
destinado aos utentes e colaboradores. Durante a 

manhã assistiu-se a um momento de poesia de autoria 
de Eugénia Frazão, à apresentação da Tuna da 
Universidade da 3ª Idade de Santarém/Conservatório, 
à atuação do Rancho Folclórico de Vale de Estacas, 
das danças de salão do New Dance Club Star e do coro 
do HDS, constituído para esta comemoração. 

Decorreu durante o dia uma exposição de 
artes plásticas e pinturas executadas por 
profissionais do HDS e uma exposição de 
cartazes sobre cada especialidade.
A participação dos utentes neste evento e as 
suas reações são a evidência de que podemos e 
devemos continuar a evoluir na forma de pres- 
tação de cuidados prestados e oferecidos.

Comemoração do 5º Aniversário
Texto Filipe Correia  Helena GraisFotos

 Realização das primeiras
Nefrectomias Laparoscópicas

O Serviço de Urologia do Hospital de Santarém 
disponibiliza aos seus utentes, desde o último 
trimestre de 2015, uma técnica adicional na cirurgia 
renal: a abordagem laparoscópica.
No dia 17 de novembro realizou-se a primeira 
nefrectomia total laparoscópica (por doença não 
oncológica) e no dia 9 de dezembro teve lugar a 
primeira nefrectomia radical laparoscópica (por 
doença oncológica). A existência no Bloco Operatório 
de uma torre de laparoscópica com um sistema vídeo 
HD (de alta definição), bem como dos mais modernos 
dispositivos de laqueação e selagem tecidular foram 
importantes neste avanço tecnológico. O Serviço de 
Urologia contou nestas primeiras cirurgias com a 
preciosa colaboração do Serviço de Cirurgia Geral, 
cuja vasta experiência em cirurgia laparoscópica 
tornou a experiência inicial com esta técnica cirúrgica 
menos morosa e mais segura.
A nefrectomia laparoscópica possibilita aos utentes 
do Hospital uma cirurgia menos invasiva, realizada 
através de 4 pequenas incisões (com menos de 2cm) 

no abdómen, ao 
i n v é s  d e  u m a  
incisão no flanco 
com pelo menos 15 
cm de extensão. 
Além de provocar 

significativamente menos dor no período pós-
operatório, esta técnica permite uma menor duração 
do internamento e um mais rápido regresso às 
atividades do dia-a-dia e ao trabalho, quando compa- 
rada com a cirurgia por abordagem convencional. Tem 

X          X

X     X

também vanta- 
gens em termos 
cosméticos, dei- 
xando cicatrizes 
menos percetíveis 
e incomodativas.
Por último, mas não menos importante, a nefrectomia 
laparoscópica é uma técnica segura, sendo as 
complicações per-operatórias raras, levando no pior 
dos cenários à conversão em cirurgia aberta (técnica 
convencional), sem riscos adicionais para o doente. 
Em termos oncológicos, os resultados a curto e longo 
prazo são semelhantes aos da nefrectomia 
convencional.
Por todos estes motivos, a nefrectomia total e radical 
laparoscópica são hoje consideradas pelas sociedades 
científicas internacionais as abordagens padrão para 
estas cirurgias, ficando a nefrectomia por abordagem 
aberta reservada para situações mais complexas e 
tecnicamente exigentes, como é o caso, por exemplo, 
da nefrectomia parcial.
O Serviço de Urologia do Hospital de Santarém, num 
esforço constante de atualização, competitividade e 
aperfeiçoamento, mantém-se atento aos avanços 
tecnológicos e científicos na sua área de atuação, 
continuando a oferecer aos seus utentes as 
tecnologias mais modernas e seguras disponíveis na 
atualidade. Neste âmbito, prevê para o ano de 2016 a 
disponibilização de novas técnicas cirúrgicas 
minimamente invasivas na área da endourologia 
(cirurgia urológica endoscópica, sem incisões 
cutâneas), com aplicações na litíase urinária.

Texto David Castelo
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Prevenção de Quedas no Doente em Cont
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Doentes com ocorrência de Queda no Contexto de Internamento

2,8% 
Sem ocorrência de queda

Com ocorrência de queda

Prevenção 
de Quedas 
do Doente

Fig. 1: Processo de implementação do projeto
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Capacitação 
do doente e 
família na 
prevenção 
de quedas

97,2%

Introdução
A qualidade é hoje uma dimensão incontornável da 

saúde. Para a Joint Commission, qualidade “é o modo 

como os serviços de saúde, com o atual nível de conhecimentos, 

aumentando a possibilidade de obter os resultados desejados, 

reduzem a possibilidade de obtenção de eventos adversos.”

O Plano Nacional de saúde 2015-2020, “inscreve-se no 

quadro de uma política pública contra fatores contribuintes 

para a ocorrência de incidentes de segurança, associados à 

prestação de cuidados de saúde…”, atribuindo a cada 

estabelecimento prestador de cuidados de saúde, a 
responsabilidade de garantir a maior segurança 
possível dos doentes, evitando incidentes, por vezes 
graves, que são previsíveis e frequentemente evitáveis.
O Hospital de Santarém não está imune a todo este 
processo, tendo como prioridade o estabelecimento 
de uma cultura de segurança do ambiente interno, 
construindo estratégias para a introdução de melho- 
rias da qualidade que determinem o compromisso 
desta instituição com a segurança do doente. 
A enfermagem tem conquistado uma posição 
preponderante na comunidade científica de saúde, 
evoluindo não só na complexificação e dignificação da 
profissão mas também na qualidade e eficácia da 
prestação de cuidados, nomeadamente na promoção 
de um ambiente seguro ao doente institucionalizado. 
A prevenção de quedas é um dos aspetos importantes 
na promoção da segurança do doente, pelo que é um 
foco de atenção da intervenção de enfermagem, cuja 
preocupação é a tomada de medidas efetivas a nível da 
prevenção. Neste sentido, foi construído um projeto 
de Melhoria Contínua da Qualidade dos Cuidados de 
Enfermagem “Prevenção de Quedas no doente em 
contexto de internamento”, cujo objetivo é a 
prevenção de quedas dos doentes em contexto de 
internamento e as consequências a elas associadas, 
através da identificação do problema potencial, 
avaliação do risco de queda de acordo com a escala de 
Morse, prescrição, implementação e avaliação de 
intervenções autónomas de Enfermagem que 
contribuem para a prevenção de queda.

Metodologia
As Especialidades Médicas foram o piloto do 
desenvolvimento e operacionalização deste projeto, 
que atualmente está a ser implementado a nível 
institucional.
 Este projeto contempla duas fases:

1ª- Avaliação do risco de queda a todos os doentes 
admitidos no Serviço, com a implementação de 
intervenções autónomas de enfermagem.

2ª- Capacitação do doente e prestador de cuidados na 
prevenção de quedas através da avaliação do seu 
conhecimento sobre prevenção de quedas e 
implementação de intervenções autónomas de 
enfermagem, no âmbito do
ensino e instrução sobre
medidas de prevenção
de quedas.

Este projeto teve início na sua íntegra nas 
Especialidades Médicas em 2013,sendo apresentada 
uma análise de dados referentes aos doentes 
internados no período de 1 de maio de 2014 a 31 de 
maio de 2015. Neste período foram 919 doentes tendo-
se iniciado a 1ª fase do projeto. A análise da 2ª fase 
englobou o período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2015 
tendo sido analisados 298 doentes internados. 
Verificou-se a existência de 26 ocorrências de queda 
de doentes, de acordo com a análise realizada na 1ª fase 
aos registos de enfermagem no SAPE e fazendo o 
cruzamento com os dados obtidos através de uma 
folha de registo de enfermagem de ocorrência de 
queda no doente. Foi efetuado um estudo quanti- 
tativo, descritivo e de natureza transversal. 

Resultados/Discussão
Os dados que se seguem são relativos à caracterização 
desta amostra, à avaliação do risco de queda e da 
ocorrência da queda realizada pelos enfermeiros bem 
como às estratégias de prevenção de quedas sugeridas 
após a ocorrência da mesma. Esta amostra apresenta 
uma média de idade de 75 anos, predominantemente 
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do género feminino, com um grau de dependência 
parcial (52%) na realização das atividades de vida.

Nos resultados encontrados, verificou-se que o doente 
com o diagnóstico de Tuberculose Pulmonar se 
encontra associado a uma maior ocorrência de quedas. 
Tal facto poderá ser resultante do  espaço físico em 
que os doentes com esta patologia se encontram, pois 
permanecem num quarto de isolamento que fica numa 

das periferias das Especialidades Médicas. A National 

Patient Safety Agency (2007) refere que a confusão é um 

fator major na ocorrência de quedas. Este resultado foi 
também verificado tendo-se constatado que 60% das 
quedas ocorreram em doentes com confusão, no qual a 
principal causa é o estado de saúde doente (80%). 

De salientar que 60% destes doentes tinham alto risco 
de queda identificado antes da ocorrência da mesma e 
72% não apresentava antecedente de queda. A maior 
percentagem de ocorrência de queda dos doentes 
(52%), está associada ao turno da noite, o que se 
encontra em consonância com o estudo realizado por 
Duarte (2011).

As medidas preventivas mais adotadas pelos 
enfermeiros após a ocorrência de queda do doente 
foram o ensino e a instrução de medidas preventivas 
de queda (48%). Foi assim identificada a necessidade 
do desenvolvimento da 2ª fase deste projeto, no 
âmbito da capacitação do doente e prestador de 
cuidados na prevenção de quedas. 

Consideramos que a produção e a análise de 
indicadores é essencial para qualquer programa ou 
estratégia de melhoria da qualidade em saúde ser 
eficiente, pelo que procedemos à análise dos 
indicadores estabelecidos no projeto decorrentes do 
contexto e período em análise. 

Conclusão
Avaliar a qualidade da prestação dos cuidados de 
saúde é fundamental para tornar visível o contributo 
singular dos enfermeiros, traduzido nos ganhos em 
saúde da população. Evitar a queda é uma conduta de 
boa prática profissional e um indicador de qualidade 
dos serviços de saúde. Esta análise é o nosso ponto de 
partida pois pretendemos futuramente avaliar os 
resultados da implementação deste projeto a nível 
institucional. Todo este percurso terá de ser entendi- 
do como um processo multidisciplinar, que obriga a 
uma abordagem coletiva e organizada, através da 
corresponsabilização profissional, com a criação e 

utilização de guidelines de prevenção de queda, em que 

os profissionais, assim como o próprio doente e 
família/prestador de cuidados influem num mesmo 
sentido. 
A promoção da segurança do doente, especificamente 
no que respeita à prevenção das quedas constitui-se, 
assim, como um desafio para os enfermeiros, devendo 
estes profissionais de saúde assumir uma atitude 
proactiva na formação, implementação e acom- 
panhamento deste projeto. Esta responsabilização 
profissional na melhoria da qualidade dos cuidados 
será assim um importante contributo no caminho 
para a excelência do cuidar.

Texto Clara Teixeira, Carla Alves e Ana João

contexto de Internamento
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Rotary Club de Santarém oferece enxovais para recém-nascidos

Oficina dos Sonhos - Venda de Natal  

Festa de Natal

O Rotary Clube de Santarém, como já vem sendo tradição, oferece 

na época de natal enxovais para recém nascidos, ficando o Hospital  

encarregue de distribuí-los pelas famílias mais carenciadas.

Foi no passado dia 18 de dezembro que o Presidente do Rotary 

Clube de Santarém e representantes da Casa da Amizade foram 

recebidos pelo Conselho de Administração do Hospital, pela 

Diretora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia e Enfermeira 

Chefe do Serviço de Obstetrícia que ficaram responsáveis pela sua 

distribuição.

A Oficina dos Sonhos é um projeto de solidariedade integrado na Liga dos 
Amigos do Hospital de Santarém e tem como objetivo promover e contribuir para 
a realização de sonhos e melhorar a qualidade de vida de pessoas com doença 
terminal, em tratamento ambulatório ou internados no Hospital  de Santarém. 
Ao longo do ano, fruto do voluntariado ao serviço deste projeto, são diversas as 
atividades realizadas para angariação de fundos e mais uma vez, realizou-se uma 
venda de natal que decorreu de 14 a 18 de dezembro na entrada principal do 
Hospital.

No dia 10 de dezembro realizou-se na Sala Polivalente a 
Festa de Natal, organizada pelo Serviço de Pediatria e pela 
Casa do Pessoal do HDS.
O programa, com a apresentação a cargo da Enf.ª Delgado 
Fazenda, decorreu animado com música de câmara 
apresentada pelos alunos do Conservatório de Música 
Santarém e canções  de natal cantadas por Leonor Bacelar 
Xavier acompanhada à viola pelo Padre João Borga. O 
teatro esteve a cargo do Teatrinho de Santarém com a peça 
“Universo Branco” e da Escola Técnica e Profissional do 
Ribatejo com fantoches e a 
p e ç a  “ H a n s e l  e  
Gretel”. 
O New Star 
Dance Club 
abrilhantou o 
final da festa 
com danças 
de salão. 

Danças de Salão

Teatro “Universo Branco”

Teatro de Fantoches

Música de Câmara - Conservatório de Música de Santarém

 Teatro
“Hansel e Gretel” Canções de Natal - Leonor Bacelar Xavier

Texto e Foto Helena Grais

Texto e Foto Helena Grais
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Foi no dia 12 de outubro de 2015 que se iniciaram as Comemorações dos 30 anos do 
Hospital. Com o hastear das bandeiras, lançámos 30 balões ao som da Tuna da 
Escola Superior de Saúde de Santarém. Seguiu-se a Inauguração das Exposições 
dos Serviços no átrio principal, a Eucaristia em Ação de Graças e a Sessão 
Solene de Abertura. O Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 
Josué, disse que estávamos a celebrar todos os anos de 1985 a 2015 e tudo o 

que a memória retinha, no compromisso e envolvimento de todos. “...trinta 

anos marcados pela apropriação e confiança dos cidadãos e pela entrega dos 

trabalhadores”… ”...entendeu o Conselho de Administração com um gesto simples 

mas carregado de simbolismo, homenagear 

aqueles que abriram este Hospital e 

continuam a ser uma referência.”. E num 

momento repleto de emoção foi entregue, 
p e l o s  m e m b r o s  d o  C o n s e l h o  d e  
Administração, um diploma de mérito aos 
citados colaboradores.

Ao introduzir este momento, a Dr.ª Aldina perguntou 

“Seremos capazes, nós que inauguramos este Hospital, de transmitir aos 

mais novos a força que nos animou? O nosso valor será também reconhecido por 

aquilo que formos capazes de despertar nos outros. É um desafio! Que o Diploma que 

nos vai ser entregue seja extensível a todos os trabalhadores desta casa! Seja 

simbolicamente um Parabéns a este Hospital que ajudamos a edificar! Seja 

individualmente interiorizado como um reconhecido mérito, sabendo que as 

verdadeiras condecorações foram aquelas que em silêncio o nosso coração aceitou em 

Obrigadas de percurso dos nossos anos de trabalho.”
De 12 de outubro a 4 de dezembro 

vivenciámos a adesão, o entusiasmo, a criatividade e a vontade que todos 
os Serviços exprimiram ao participar na dinamização do nosso átrio.
O nosso Hospital está vivo, bem vivo! Sentimo-lo nestas 
Comemorações e só por isso valeu a pena!
Encerrámos as Comemorações no dia 4 de dezembro, no Con- 
vento de S. Francisco, com o privilégio de termos como palestrante 
o Diretor Geral da Saúde, Dr. Francisco George, que nos 
enriqueceu com o tema “Saúde em Portugal” e nos transmitiu os 
pontos fundamentais para vivermos saudáveis. O Conservatório de 
Música de Santarém que nos acompanhou durante as Comemorações, 
abrilhantou esta sessão, com a Solista Verónica São Pedro e a Soprano Hélia 
Castro.

A cuidar
de si

Hospital de Santarém comemorou 30 anos

Eucaristia de Ação de Graças

Lançamento de 30 balões

Texto Comissão das Comemorações dos 30 anos do HDS

Entrega de diplomas
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Departamento da Mulher e da Criança

Workshops: “Crescer para cima e não para os lados” e 
para bem crescer”

 “Bem comer, 

Avaliação do Índice de Massa Corporal

“Palhaça Pipoca” - interação com as 
crianças do Jardim de Infância “O meu 

Pequeno Mundo”

“Consulta de bonecos”

Sessão interativa:  “Aleitamento 
materno”

Programa em direto com a 
lidar com as dificuldades de aprendizagem”

Rádio Pernes: “Como 

Programa em direto com a Rádio Pernes: 
“Equipa de Enfermagem - quem somos e 

o que fazemos”

9 a 15 de novembro

12 a 18 de outubro

Pediatria

Programa em direto com a Rádio Pernes: 
“Vigilância da gravidez” e “Rastreio do 

cancro da mama e do colo do útero” 
Exposição, distribuição de folhetos 
informativos e projeção de vídeos

Ginecologia / Obstetrícia
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Departamento de Medicina

Caminhada simbólica, com 
lançamento de balões no final

19 a 28 de outubro

Medicina 3

Rastreio dos fatores de risco de AVC

Programa em direto com a 
 “A Diabetes” 

Rádio Pernes:

Hospital de Dia de Oncologia

Sessão aberta ao público: “A Unidade de 
Oncologia do HDS e o que é o cancro e os 

tratamentos antineoplásicos”

Programa em direto com a 
Pernes: “Promoção da saúde em 

Pneumologia“

Rádio 

Infecciologia

Equipa do Serviço

Campanha de sensibilização para a 
importância da higienização das mãos

Rastreio de Espirometria

Rastreio de fatores de risco de 
doença cardio vascular

Núcleo de Diabetes

Medicina 4

Pneumologia

Cardiologia

Gastrenterologia

Equipa do Serviço

Exposição de posters e projeção de 
vídeo: “A perceção da dor nas 

diferentes idades”

Exposição de posters e projeção de 
video: “AVC - Guia de apoio aos 

familiares /prestadores de cuidados”
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Departamento de Urgência

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental

Equipa  do Departamento

Divulgação de informação para pais e educadores e distribuição de 
marcadores elaborados com as crianças

2 a 8 de novembro

29 de outubro a 
1 de novembro

Equipa do Serviço

Programa em direto com a 
“Divulgação do  Departamento de Psiquiatria”

Rádio Pernes:  

Programa em direto com a 
Serviço de Urgência“ 

Rádio Pernes: “Acompanhamento dos utentes no 

Psiquiatria

Exposição e divulgação de atividades de reabilitação na doença mental
Pedopsiquiatria

Exposição de equipamentos e meios técnicos utilizados no Serviço de Urgência   

Distribuição de folhetos informativos
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Cirurgia Geral

Ortopedia

Oftalmologia

Departamento de Cirurgia

Programa em direto com a 
“Cirurgia Geral em Santarém - passado, 

presente e futuro” 

Rádio Pernes: 

Neurocirurgia

Sessão aberta ao público: “A influência da música e da 
musicalidade na dor do pós-operatório”

Ambulatório Programado 
de Alta Resolução

Exposição, apresentação de posters e 
projeção de vídeos

16 a 22 de novembro

Exposição e distribuição de 
folhetos informativos

Exposição, esclarecimentos e 
distribuição de folhetos

Atuação da solista Verónica Pedro (médica 
ginecologista) e do acordeonista Flávio 
Boleeiro (Conservatório de Música de 

Santarém)

Cirurgia Vascular

Programa em direto com a 
“Doença vascular dos membros inferiores”

Rádio Pernes:  

Programa em direto com a 
“A implementação do diagnóstico e 

tratamento da vertigem e desequilíbrio”

Rádio Pernes:  

Sessão aberta ao público promovida 
pela Escola de cães guia para cegos 

Otorrinolaringologia

Aqui há Gato - Histórias de sonho - Atividade recontar a história 
numa tela

Rastreio do Olho Seco
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Meios Complementares de                  

                Diagnóstico e  

                       Terapêutica

Programa em direto com a 
Pernes: “A importância da Patologia 

Clínica no diagnóstico”

Rádio 

Aula de correção postural Aula de Zumba

Exposição, esclarecimentos e 
distribuição de folhetos

Exposição de cartazes,  esclarecimentos 
e distribuição de folhetos

Determinação de grupos sanguíneos

23 a 29 de novembro

Exposição de equipamentos e materiais. 
Observação microscópica didática de células e 

tecidos normais e patológicos

Medicina Física e Reabilitação

Imagiologia

Imuno-hemoterapia

Anatomia Patológica

Patologia Clínica

Equipa do Serviço

Flashmob
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Unidade de Cuidados Intensivos

Esterilização

Anestesiologia

Bloco Operatório

Área de Suporte à Prestação de Cuidados

Exposição, distribuição de folhetos 
informativos e projeção de vídeos

Exposição, distribuição de folhetos informativos e projeção de vídeos

Flashmob

Equipa da U.C.I.

Equipa do Serviço

30 de novembro

a 4 de dezembro

Exposição: “Memórias de 30 anos do Hospital de Santarém”

De 20 a 29 de novembro decorreu 
no W Shopping em Santarém a 
expo- sição “Memórias de 30 anos 
do  Hospita l  de  Santarém”  
organizada pelo Bloco Operatório 
do Hospital de Santarém. Esteve 
exposto diverso equipamento e 
material pertença do museu do 
Bloco Operatório, assim como 
posters sobre cada Serviço do 
Hospital.

Programas em direto com a Rádio Pernes: “A importância da Cirurgia de Ambulatório”e 
“O papel do Enfermeiro no Bloco Operatório e a Lista de Verificação Cirurgia Segura”

Atuação do músico David Antunes

Cirurgia de Ambulatório
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Encerramento das comemorações

Sessão de encerramento - dia 4 de dezembro



(1) Interno da Formação Específica em Medicina Interna
(2)Assistente Hospitalar Graduado de Medicina Interna
(3)Diretor de Serviço Medicina IV
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RESUMO

Nos últimos 25 anos tem-se vivenciado a emergência e recrudescência de arboviroses epidémicas que afectam 

tanto o Homem como animais domésticos, nomeadamente a infecção por vírus West Nile (WNV). Perceber as 

condições subjacentes, nomeadamente ambientais, que levam a proliferação de doenças infecciosas, apesar de 

desafiante, é a chave para o controle e gestão de surtos no presente e para evitar os futuros. Os últimos surtos 

ocorreram na Grécia, Israel, Roménia, Rússia e Estados Unidos da América, que correspondem às grandes rotas 

de migração de pássaros infectados, pelo que se pensa que as aves migratórias sejam as grandes responsáveis pela 

dispersão da doença pelo mundo. No seu alcance original, o WNV era prevalente em África, partes da Europa, 

Médio Oriente, Oeste da Ásia e Austrália. Desde a sua introdução, em 1999, nos Estados Unidos da América, o 

vírus disseminou-se e está agora largamente estabelecido do Canadá até à Venezuela. Este surto mostra que a 

importação e estabilização de vectores fora do seu habitat normal representa uma ameaça séria à escala mundial. 

Os arbovírus aparentam ter grandes potencialidades epidemiológicas em Portugal, quer pelos resultados 

obtidos em estudos, quer pela reemergência nos últimos anos de alguns vírus em várias regiões de clima 

temperado característico de Portugal.

INTRODUÇÃO

HISTÓRIA/SURTOS:

O vírus West Nile é arbovírus zoonótico, do género 

Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae. É 

usualmente espalhado por mosquitos ou carraças. O 

WNV é mantido na Natureza através de um ciclo de 

vida que envolve a sua transmissão por pássaros e 

mosquitos, em que os humanos, equídeos e outros 

mamíferos podem sem infectados.

O WNV foi isolado pela primeira vez em uma mulher 

do distrito a oeste do Nilo, no Uganda, em 1937. Em 

1953 foi identificado em pássaros na região delta do 

Nilo. Antes de 1997 o WNV não era considerado 

Uma doença reemergente

Infecção por vírus West Nile 

patogénico para os pássaros, mas nessa altura em 

Israel uma estirpe mais virulenta causou a morte de 

diferentes espécies de pássaros, que apresentaram 

sinais de encefalite e paralisias. Em 1999, o vírus, que 

na altura seria circulante em Israel e Tunísia, foi 

importando para Nova Iorque, o que produziu um 

surto dramático e em larga escala. Em 2004, o vírus é 

novamente encontrado em todos os Estados Unidos 

da América, com excepção do Alasca e Havai. Mais de 

1100 casos de WNV foram reportados nos Estados 

Unidos da América em 2012, constituindo o maior 

número de casos reportados desde que a doença foi 

detectada pela primeira vez nessa região (1999). A 
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maioria dos casos, foram reportados em 5 estados 

(Texas, Mississippi, Louisana, South Dakota e 

Oklahoma), sendo que praticamente metade dos 

casos, aconteceram no Texas, segundo os centros de 

prevenção e controlo de doença.

No seu alcance original, o WNV era prevalente em 

África, partes da Europa, Médio Oriente, Oeste da 

Ásia e Austrália. Desde a sua introdução, em 1999, nos 

Estados Unidos da América, o vírus disseminou-se e 

está agora largamente estabelecido do Canadá até à 

Venezuela. Este surto mostra que a importação e 

estabilização de vectores fora do seu habitat normal 

representa uma ameaça séria à escala mundial.

Os últimos surtos ocorreram na Grécia, Israel, 

Roménia, Rússia e Estados Unidos da América, que 

correspondem às grandes rotas de migração de 

pássaros infectados, pelo que se pensa que as aves 

migratórias sejam as grandes responsáveis pela 

dispersão da doença pelo mundo.

Os mosquitos do género Culex são considerados os 

principais vectores, em particular o Cx. Pipiens, embora 

já tenham sido identificadas mais de 43 espécies de 

mosquitos que podem transmitir o WNV, que variam 

com a área geográfica.

O WNV é mantido nas populações de mosquitos 

através de uma transmissão vertical (mosquito fêmea-

ovos). O primeiro passo do ciclo de transmissão do 

WNV acontece quando um mosquito pica um pássaro 

ou outro animal infectado. Sendo hematófago, recebe 

o vírus ao fazer uma refeição de sangue. O vírus aloja-

se nas suas glândulas salivares do vector, podendo 

TRANSMISSÃO:

assim infectar novo animal ao pica-los para receber a 

sua refeição de sangue. O corvo (Corvidae) é altamente 

susceptível à infecção letal, tendo já sido identificadas 

mais de 250 espécies de pássaros passíveis de serem 

infectados. Embora o ciclo do vírus seja usualmente 

entre mosquitos e pássaros, os mosquitos fêmeas 

infectados podem transmitir o vírus, através de 

picadas, aos humanos e a hospedeiros acidentais 

como os equídeos. A multiplicação do WNV no ciclo 

ave-mosquito-ave dá-se quando os mosquitos adultos 

emergem, em climas temperados, desde início da 

primavera até ao outono; entre os humanos, o pico da 

doença ocorre no final do verão e início do outono. O 

risco de infecção humana diminui quando o mosquito 

fêmea entra na diapausa e pica infrequentemente. 

As aves são os hospedeiros definitivos do WNV. Na 

Europa, Médio Oriente e Ásia a mortalidade de aves 

associada a esta infecção viral é rara. Em contraste, o 

vírus é altamente patogénico para as aves nas 

Américas.

Os Humanos e mamíferos domésticos, como os 

cavalos, são considerados hospedeiros terminais ou 

acidentais, e não participam do ciclo natural de 

transmissão do vírus, sobretudo pelos baixos níveis 

de virémia que desenvolvem; ao contrário do que 

acontece nas aves e mosquitos que apresentam 

virémia elevada. Assim como os humanos, os cavalos 

são hospedeiros acidentais, ou seja, são infectados 

mas não transmitem a infecção. Infecções 

sintomáticas em cavalos são também raras e quando 

acontecem são moderadas; em certos casos de maior 

gravidade podem causar doença neurológica, 

incluído, encefalomielite fatal. Assim, com a grande 

quantidade de hospedeiros susceptíveis para 

amplificar o vírus e tantos tipos de mosquitos para o 

transmitir, o vírus terá tendência a espalhar-se 

rapidamente, como aconteceu nos Estados Unidos da 

América. 

Há poucos casos descritos de WNV transmitido por 

transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos, 

amamentação ou por transmissão vertical, segundo o 

centro de prevenção e controlo de doença. Até a data 

não há nenhum caso documentado de transmissão 

humano-humano, ou transmissão em ambiente 

profissional. Em ambiente laboratorial há casos 

descritos de transmissão.

Fig. 1: Distribuição global de West Nile Vírus (CDC, 2006)
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS:

A infecção por WNV pode ir de assintomática a 

ligeira, sendo do que acontece na maioria dos casos, 

até ao desenvolvimento de febre West Nile ou doença 

de West Nile severa.

Em 20% dos casos há desenvolvimento de febre de 

West Nile, que inclui sintomas como febre, cefaleia, 

cansaço fácil, mialgias generalizadas, náuseas, 

vómitos, exantema eritematoso maculo-papular ou 

erupções cutâneas morbiliformes no pescoço e tronco 

e linfoadenopatias. Esta sintomatologia pode durar 

dias até semanas. A forma de doença severa (também 

chamada de doença neuroinvasiva, encefalite de West 

Nile ou poliomielite de West Nile) ocorre nos casos 

em que o vírus atravessa a barreira hemato-encefálica, 

causando uma afecção neurológica potencialmente 

fatal, não obstante de aproximadamente 80% dos 

indivíduos infectados não mostrarem qualquer 

sintomatologia. Pode causar encefalite, inflamação do 

tecido cerebral, ou meningite, inflamação das 

meninges, sendo que a sintomatologia inclui cefaleia, 

febre alta, alterações oftalmológicas, rigidez da nuca, 

desorientação, coma, tremores, convulsões, fraqueza 

muscular e paralisia. Estes sintomas podem durar 

várias semanas e os efeitos neurológicos podem ser 

permanentes. A letalidade em doentes com doença 

neuroinvasiva vai de 4% a 14%. Em alguns surtos 

ocorre miocardite, pancreatite e hepatite fulminante 

Estima-se que aproximadamente 1 em 150 doente 

infectados com WNV desenvolve a forma mais severa 

da doença; este estádio da doença é visto em doentes 

de qualquer idade, sendo mais prevalente em doentes 

com idade acima dos 50 anos 

ou imunodeprimidos. O 

período de incubação é 

usualmente entre os 3 e os 14 

dias.

N u m a  p r i m e i r a  f a s e  o  

diagnóstico de doença de 

WNV é clínico, tendo em 

conta locais e datas de even- 

tuais viagens, actividades e 

contexto epidemiológico dos 

locais onde a infecção ocor- 

reu. O diagnóstico da infecção por WNV, é 

confirmada pela detecção do vírus ou de anticorpos 

contra o vírus. Na maioria dos casos não se consegue 

isolar o vírus no soro ou no liquido cérebro-espinhal, 

pois a virémia é caracteristicamente baixa e pode 

ocorrer um rápido clearence do vírus. O teste 

laboratorial usado para o diagnóstico rápido da 

infecção é a detecção de anticorpos IgM específicos 

ou pela reconversão de anticorpos IgG pelo método 

ELISA. Como estes testes não são totalmente 

específicos para o vírus West Nile, o diagnóstico 

depende do isolamento do vírus e da confirmação pelo 

teste de redução específica em placa de anticorpos 

neutralizantes. O teste de ELISA para detecção da 

infecção por WNV pode ser feito no soro ou líquido 

cérebro-espinhal (que é específico para infecções do 

sistema nervoso central). A detecção viral directa 

pode ser levada a cabo por pesquisa de RNA através 

de RT-PCR em biópsias de tecido cerebral, 

geralmente post mortem.

Uma vez que os surtos em animais precedem os surtos 

em humanos, o estabelecimento de um sistema activo 

de vigilância de saúde animal para detectar novos 

casos em aves e cavalos é essencial para se 

providenciar um alerta para as autoridades de saúde 

pública veterinária e humana. A prevenção efectiva de 

infecções humanas por WNV depende do 

desenvolvimento de programas de controle e 

vigilância integrada de mosquito em áreas onde 

ocorra a infecção. Devem ser feitos estudos que 

DIAGNÓSTICO:

TRATAMENTO/PREVENÇÃO:

Fig. 2: Ciclo de Vida do West Nile vírus (CDC)
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Ciclo de transmissão do West Nile Virus
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identifiquem as espécies de mosquitos locais que têm 

um papel na transmissão do vírus, incluindo os 

mosquitos que servem de ponte de aves para humanos. 

A ênfase deve ser dada a medidas de controle que 

incluam a redução dos criadouros, conseguindo-se 

somente com ajuda da comunidade, gestão da rede 

pública de águas, e controle de métodos biológicos e 

químicos.

Nas Américas reveste-se de grande importância a 

notificação de mortes de aves. Já se desenvolveu uma 

vacina para cavalos, embora o tratamento de infecção 

se mantenha de suporte. Não há vacina ou 

tratamentos específicos para a doença em humanos. O 

tratamento de doente com rebate neurológico é de 

suporte, envolvendo hospitalização, fluídoterapia 

endovenosa, suporte respiratório e prevenção de 

infecções secundárias. Na falta de vacinação para 

humanos, a única forma de reduzir a infecção é 

aumentando a alerta para factores de risco e educando 

a população para toma de medidas que reduzam a 

exposição ao vírus, ou seja, evitando a picada do 

mosquito. A educação pública é a chave para o 

controle do vector e assim controlar a doença.

As mensagens educacionais de saúde pública devem 

passar por:

- Medidas de redução de transmissão do mosquito 

(evitar a picada do mosquito): uso de repelente que 

contenha “EPA-registered active ingredient”; uso de roupa 

de cor clara, mangas compridas e calças no crepúsculo 

e amanhecer, quando o mosquito é mais activo, e evitar 

actividades ao ar livre nessas horas; usa redes 

mosquiteiras nas janelas e portas; destruição de 

criadouros de mosquitos (principalmente em áreas 

residenciais), locais de acumulação de água parada 

(pneus com água, pratos de plantas, pratos de comida 

de animais, água de tanques ou piscinas).

- Reduzir o risco de transmissão animal-humano: 

uso de luvas e outros meios de protecção quando se 
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lida com animais infectados ou com tecidos de 

animais infectados; em processos de abate de animais 

ou trabalhos em coudelarias.

- Reduzir o risco de transmissão através de 

transfusões de sangue ou transplante de orgãos: as 

restrições de doações de sangue ou orgãos e de 

actividades laboratoriais devem ser consideradas em 

locais onde estejam a ocorrer surtos, até avaliação 

local epidemiológica da situação.

Factores demográficos como o aumento da população 

global e urbanização descontrolada, as alterações 

sociais como a modernização de meios de transporte, 

a invasão humana de nichos ecológicos naturais de 

doenças, as alterações nas actividades agrícolas como 

o uso de novas técnicas de irrigação, a desflorestação, 

as alterações genéticas dos agentes patogénicos e as 

alterações climatéricas globais contribuem para o 

aumento das populações de mosquitos e para a 

aproximação dos humanos com os vectores. 

Nos últimos 25 anos tem-se vivenciado a emergência e 

recrudescência de arboviroses epidémicas que 

afectam tanto o Homem como animais domésticos, 

nomeadamente a infecção por WNV. Na maioria dos 

casos as alterações sócio-demográficas, as 

resistências de drogas e  as  modificações 

antropogénicas do ecossistema parecem ser os 

factores responsáveis. São necessários estudos 

epidemiológicos focados, inovadores e integrados, 

investigações multi-perspectivas das doenças 

infecciosas e iniciativas de controle e prevenção de 

pandemias.

Perceber as condições subjacentes, nomeadamente 

ambientais, que levam a proliferação de doenças 

infecciosas, apesar de desafiante, é a chave para o 

controle e gestão de surtos no presente e para evitar os 

futuros.
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