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Estimado leitor,

Aqui estamos nós de novo…para lhe apresentar o número dois de 
“o chtmad em revista”.

De facto, o dois é normalmente considerado um dos melhores núme- 
ros que existem, como fica demonstrado pela expressão "um é pouco, 
dois é bom, três é demais"…

Ainda que, aparentemente, apenas existam dois Mundos, o Primei- 
ro e o Terceiro Mundo, facto é que nunca ninguém ouviu falar do 
Segundo Mundo… 

No entanto, a dualidade de todas as coisas é uma noção importante 
na maioria das culturas e religiões. A mais comum dicotomia filosófica 
talvez seja aquela que opõe o bem e o mal, mas há muitas outras... 

Dois é um número muito apreciado na cultura chinesa. Aliás, dita um 
velho provérbio chinês que "as boas coisas vêm em pares".

Na Finlândia, duas velas são acesas no Dia da Independência. Colo- 
cá-las no peitoril da janela evoca o significado simbólico da divisão, 
que consequentemente significa independência.

Existem dois hemisférios, o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul!

Neste contexto, não poderíamos deixar de, pelo menos, enunciar 
duas excelentes razões para a realização deste segundo número, 
levado a cabo por uma equipa de profissionais inexcedível: 
empenho e dedicação…

Ainda que obedeça a uma construção diferente do primeiro, todo ele 
foi planeado mantendo o mesmo desiderato: dirigir-se a um público 
diversificado e heterogéneo, com diferentes interesses. Pelo que 
inclui secções que vão desde os artigos de opinião, passando pelos 
artigos de cariz estritamente científico, até ao enaltecer do Alto Douro 
Vinhateiro – elevado a Património Mundial pela UNESCO, em 2001, 
conjuntamente com o Centro Histórico de Guimarães – enquanto 
destino turístico de excelência em termos de turismo de saúde. 

Este segundo número trata-se do último projecto que tenho a honra 
de coordenar ao serviço do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, EPE (CHTMAD).

E assim, volvidos 2 meses2 da minha saída do CHTMAD, não posso 
deixar de me referir à “família” que não esqueço e que recordo com 
saudade… aos amigos que deixei mas vou continuar a rever…aos 
projectos realizados…e idealizados…ao muito que aprendi…

Agora que me encontro no “berço da nação” acredito cada vez mais 
que as coincidências são uma peculiar forma de Deus se manter 
anónimo…

Até sempre!

Emanuel Magalhães de Barros
Vogal Executivo do CA do CHTMAD até 02.2010
Actualmente Vogal Executivo do CA do CHAA



dia mundial do alzheimer
21 de setembro

O dia 21 de Setembro foi estabelecido como sendo o 
Dia Mundial da Doença de Alzheimer. O objectivo deste 
dia é relembrar e informar todas as pessoas para a im- 
portância da prevenção desta doença que afecta cada 
vez mais idosos. É fundamental detectar os sintomas 
numa fase inicial para se estimular o diagnóstico preco- 
ce e os seus tratamentos.

dia mundial da criança
1 de junho

A ONU reconhece como Dia Universal das Crianças o 
dia 20 de Novembro, por ser a data em que foi aprova- 
da a Declaração dos Direitos da Criança. Porém, a data 
efectiva de comemoração depende de país para país. 
Em Portugal comemora-se a 1 de Junho.

dia mundial do cego
15 de outubro

Celebrado a 15 de Outubro, esta data foi criada com a 
finalidade de incentivar o princípio de solidariedade hu- 
mana, estabelecido na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, que preserva o Direito fundamental de igual- 
dade e solidariedade entre todos dentro da mesma socie- 
dade, sem qualquer tipo de discriminação ou distinção.

dias em agenda

dia mundial do coração
29 de setembro

O Dia Mundial do Coração comemora-se hoje para sensi- 
bilizar a população para as doenças cardiovasculares, 
que atingem meio milhão de portugueses e todos os 
dias matam mais de 100 pessoas no país.

Porque o Coração sente!



dia nacional da prevenção do cancro da 
mama
30 de outubro

Para sensibilizar a população para a importância do 
diagnóstico precoce no tratamento do cancro da mama 
e para acabar de vez com o estigma associado a esta 
doença, celebra-se a 30 de Outubro o Dia Nacional da 
Prevenção do Cancro da Mama. 

Seja uma mulher mais feliz!

dia mundial da alimentação
16 de outubro

Esta comemoração, que teve início em 1981, é na actua- 
lidade celebrada em mais de 150 países como uma 
importante data para consciencializar a opinião pública 
sobre questões da nutrição e alimentação. Esta data 
assinala ainda a fundação da Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).   

dia mundial da ciência
10 de novembro

O dia 10 de Novembro está reconhecido como Dia Mun- 
dial da Ciência ao Serviço da Paz e do Desenvolvimento, 
com o elevado patrocínio da UNESCO. 

Este dia tem como finalidade sensibilizar os Cidadãos e 
Governos para a utilização exacta do desenvolvimento da 
ciência ao serviço da Humanidade, construindo um mun- 
do mais justo e promovendo a solidariedade mundial.

dia do médico
18 de outubro

O dia 18 de Outubro foi escolhido como "Dia dos Médi- 
cos" por ser o dia consagrado pela Igreja a São Lucas. 
Lucas estudioso em medicina na Antioquita tinha outras 
profissões: pintor, músico e historiador, sendo um dos 
discípulos mais intelectuais de Cristo.

Este Dia do Médico tem como objectivo relembrar a im- 
portância desta profissão na sociedade. O médico utiliza 
o saber específico, técnicas e abordagens que permitem 
promover o bem-estar físico e mental dos indivíduos.



dia mundial dos diabetes
14 de novembro

A celebração do Dia Mundial da Diabetes, tem como 
intuito chamar a atenção das entidades oficiais, dos pro- 
fissionais de saúde, da comunicação social e da comuni- 
dade em geral para a problemática da Diabetes. 

Faça o teste dos Diabetes e previna-se!

dia internacional dos deficientes
3 de dezembro

A data escolhida concorda com o dia da adopção do 
Programa de Acção Mundial para as Pessoas com De- 
ficiência pela Assembleia Geral da ONU, em 1982. O Dia 
Internacional dos Deficientes tem como objectivo cons- 
ciencializar e unir a Humanidade que transformem a 
situação dos deficientes no mundo. A diferença não 
pode ser limitadora! 

Todos diferentes, todos iguais!

dia mundial da sida
1 de dezembro

O Dia Mundial da Luta Contra a Sida foi uma decisão 
da Assembleia Mundial de Saúde, em Outubro de 1987, 
com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). 
A data serve para fortalecer a solidariedade, a tolerância, 
a compaixão e a compreensão com as pessoas infec- 
tadas pelo HIV.

dia mundial do não fumador 
17 de novembro

Alertar para a necessidade de adoptar hábitos de vida 
saudáveis e alertar para os malefícios do tabaco são os 
objectivos principais do Dia Mundial do Não Fumador.
 
Respire saúde!
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O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD) 
aprovou em 1 de Março de 2009 o seu Manual de Organização da 
Cirurgia de Ambulatório. Ao longo do ano de 2009 este Manual foi 
sendo progressivamente implementado nas Unidades de Cirurgia 
de Ambulatório dos Hospitais de Peso da Régua e de Lamego e, 
parcialmente, na Unidade de Chaves.

A filosofia da cirurgia de ambulatório exige um acompanhamento 
muito próximo do doente. Um dos princípios que preside a toda a 
cirurgia realizada em regime de ambulatório é a segurança, o que 
exige uma rigorosa selecção dos doentes pelo cirurgião, uma cuida- 
dosa avaliação pelo anestesista e pela equipa de enfermagem, uma 
escolha adequada das técnicas anestésica e cirúrgica e um acom- 
panhamento imediato após a alta. 

Neste contexto, é considerado importante a avaliação do grau de 
satisfação do doente, nomeadamente através de inquéritos simples 
e anónimos realizados após a alta.

Considerando fundamental essa auscultação dos doentes para avaliar 
a qualidade do serviço prestado, as Unidades de Cirurgia de Ambula- 
tório do CHTMAD, conforme estipulado no Manual, realizaram em 
2009 o 1º inquérito de satisfação aos doentes intervencionados.

Esta primeira audição demonstra a preocupação que o CHTMAD 
tem para com os seus doentes, em particular com aqueles interven- 
cionados em ambulatório que, pelo facto da sua convalescença se 
fazer em casa, longe da vigilância dos profissionais do Hospital, exige, 
ainda que à distância, um maior acompanhamento.

Assim, imediatamente após a alta é entregue a cada doente um 
questionário, conjuntamente com um envelope taxa paga, para que 
posteriormente, após o seu preenchimento, seja remetido para o 
Centro Hospitalar, de forma anónima e absolutamente confidencial.
 
Em 2009, foram distribuídos 2965 questionários, tendo sido rece- 
pcionados 975, o que se traduz numa taxa de resposta de 33%. 

Em termos de resultados, este primeiro inquérito realizado aos 
doentes intervencionados durante o ano de 2009 revela índices de 
satisfação bastante elevados, em todos os aspectos questionados.

 

Regina Dias Bento
Vogal Executiva do CA do CHTMAD até 03.2010
Actualmente Vogal do Conselho Directivo da
ARS Centro

cirurgia de ambulatório
1º inquérito de satisfação

 

O grau de satisfação global obtido é de 95%, considerando as 
respostas de Muito Bom e Bom. Apenas 5% dos utentes revelaram 
um grau de satisfação de nível Satisfatório e apenas 1 utente classi- 
ficou de Mau o seu grau de satisfação.

Indicador inequívoco do elevado índice de satisfação é que 98% dos 
doentes operados em regime de cirurgia de ambulatório no CHTMAD 
referiram que aceitariam voltar a ser operados nesse regime.

Ciente dos benefícios que a cirurgia de ambulatório apresenta, em 
primeira linha para o doente, mas também para os profissionais de 
saúde e para a própria entidade prestadora de cuidados, é objectivo 
do CHTMAD continuar a dinamizar a sua Unidade de Cirurgia de 
Ambulatório, tornando-a numa referência de qualidade deste tipo de 
serviço a nível nacional. 

01.



02.

diferente percepção do problema pelo doente e pela rede social e 
por último, mas não menos importante, a confiança que o doente 
deposita no profissional de saúde. Confiança esta que, por vezes, 
se baseia mais no grau de empatia de que na avaliação da compe- 
tência profissional.

Neste sentido a Antropologia Médica tem vindo a assumir um papel 
de relevo na abordagem das “maneiras pelas quais as pessoas, em 
diferentes culturas e grupos sociais, explicam as causas dos proble- 
mas de saúde […] dos tipos de tratamento nos quais as pessoas 
acreditam e aos indivíduos a quem recorrem, de facto, quando 
adoecem” (Hemlan, 2003). Os cientistas sociais têm vindo a utilizar 
novos modelos e respectivas designações para decifrarem essas 
abordagens. “Palavras como doença, tratamento e cura possuem 
dentro da antropologia uma plasticidade tão ampla quanto a cultura 
sob estudo” (Samões, 2004). Conceitos como “illness” e “desease” 
são utilizados para definir o que o paciente sente antes da visita ao 
médico (illness) e o que ele tem pós visita (desease). 
 
As interpretações e modelos explicativos podem variar conforme os 
pressupostos culturais e o lado que cada indivíduo ocupa (paciente 
vs médico) no que concerne ao binómio Saúde/Doença. Assim temos, 
de um lado, o profissional de saúde, com treino formal e institucio-
nalizado, que (maioritariamente) segue o modelo clássico de abor- 
dagem à Saúde/Doença, privilegiando os aspectos biométricos em 
detrimento do aspectos psicológicos e socioculturais. E do outro 
lado o paciente que o conhecimento e reconhecimento do estado 
de doença lhe provém de padrões culturais que atingem outras 
dimensões para além do corpo. “A perspectiva do doente tem muito 
a ver com a sua experiência subjectiva, com as suas interpretações 
particulares sobre a origem e o significado dos sintomas, no con- 
texto da sua vida social” (Quartilho, 2001). A doença é, regra geral, 
“externa” ao corpo e passível de ser vivida e tratada das mais diver- 
sas formas. Mesmo numa intervenção consentida e esclarecida 
poder-se-á considerar “Ofensa Corporal” desde que a interpretação 
do doente seja divergente daquela que o médico pretende fazer 
passar. Pois, neste sentido os pressupostos no art.º. 150º do Códi- 
go Penal não seriam aplicáveis. 

Em algumas culturas mundiais a medicina científica (Biométrica) e 
institucionalizada ainda se encontra em desvantagem para com “O 
saber médico do povo” (Nunes, 1997) ou para com a “magia” ou 
“xamanismo”. Em Portugal o modelo biométrico sobrepõe-se aos 
restantes. É inclusive “tabu” a admissão de que se recorre a méto- 
dos e medicinas alternativas à institucionalizada. Por vezes, quando 
uma medicina alternativa toma um protagonismo maior trata-se logo 
de a institucionalizar para que não crie atritos e conflitos com o 
paradigma vigente.

Em suma, é necessário que exista uma consciencialização de que 
se deve ter em conta os binómios Saúde/Doença, Biológico/Social e 
Cultura/Ciência para que os itinerários escolhidos para tratamento 
(sejam eles quais forem, a visita ao médico, a visita à bruxa, ao en- 
direita, etc.), possam efectivamente e eficazmente contribuir para a 
melhoria e/ou cura do paciente. O ponto número 2 dos direitos e 
deveres dos pacientes deve ser uma presença constante na mente 

O Presente artigo visa proporcionar ao leitor uma “visão antropo- 
lógica” dos potenciais itinerários terapêuticos adoptados pelos 
indivíduos, tendo em conta os binómios Saúde/Doença, Biológi- 
co/Social e Cultura/Ciência. Pretende-se com isto, fazer uma breve 
reflexão entre as diferentes percepções do termo doença e as reali- 
dades que cada indivíduo ou grupo adopta perante a doença na 
nossa sociedade. Entende-se como “Itinerário Terapêutico” a deci- 
são de onde, como, quando e a quem um indivíduo ou grupo recorre.  

Segundo algumas correntes de pensamento, a resposta social 
modifica biologicamente o indivíduo. Conclui-se, daqui, que a 
resposta social também define e estabelece os parâmetros diferen- 
ciadores entre o conceito de saúde e doença. Contudo, as adapta- 
ções e molduras destes conceitos entre si, só se podem compre- 
ender e interpretar dentro dos parâmetros culturais que definem e 
moldam os indivíduos na sua cultura. Factores como: classe social; 
idade; género; religião e concepções como: saúde, doença e corpo, 
são determinantes na resposta e na adopção do itinerário terapêutico.

A cultura é composta por “condutas aprendidas e compartidas, 
transmitidas de geração em geração com o fim de conseguir a 
adaptação, o crescimento e o ajustamento do indivíduo. Possui 
tantos referentes externos como internos. Os externos incluem os 
objectos, papéis e instituições. Os internos incluem atitudes, valo- 
res, crenças, expectativas, epistemologias e consciência” (Marsella 
& Kameoka, 1989). São estes os valores e variáveis que definem os 
itinerários e aceitação/rejeição das atitudes terapêuticas.

O modelo biométrico clássico, na perspectiva de Engels, assume 
que a doença é completamente “explicável” apenas mensurando o 
desvio das variáveis bioquímicas e/ou somáticas. A crítica primeira 
que se pode fazer a este modelo poder-se-ia retirar da máxima, “cada 
caso é um caso”. Porém propomo-nos ir um pouco mais além. Os 
médicos e os pacientes, mesmo com uma origem cultural comum, 
têm uma visão diferente dos problemas de saúde. Para isso contri- 
buem factores como a disponibilidade dos recursos, a capacidade 
económica dos doentes para pagar os cuidados médicos, a acei- 
tação e o grau de sucesso do tratamento no sector popular, a 

itinerários terapêuticos
onde vamos e o que fazemos quando 
confrontados com a doença

 
 

Rogério Aires Magalhães Amaral
Assistente Técnico da Urgência Pediátrica
Unidade Hospitalar de Lamego
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do cuidador. Pois todos nós temos “o direito ao respeito pelas 
nossas convicções culturais filosóficas e religiosas”.
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“Se sou bebé, por favor toca-me.
Não te limites a dar-me banho, trocar a minha fralda e a alimentar-me, 
Mas embala-me junto a ti, beija o meu rosto e acaricia o meu corpo.
O teu carinho transmite-me segurança e amor…”  

Phylis Coehler Davis

Desde a tomada de conhecimento da sua gravidez, que a mulher 
tem um gesto que é acariciar o seu ventre. A mão da futura mãe 
inicia, assim, um gesto fundamental para o desenvolvimento do seu 
bebé: o toque! Eva Reich (1999), pediatra e psicoterapeuta, refere 
que “Os delicados inícios de vida são de grande importância. São 
fundamento do bem-estar da alma e do corpo… Precisamos de paz 
sobre a terra, paz que começa no ventre da mãe”.

Ao longo de toda a vida de um ser humano, o toque desempenha 
uma função essencial na expressão dos sentimentos. O contacto de 
pele com pele transmite mensagens, agradáveis ou não, como refe- 
re Azambuja (2005) quando diz que “…um contacto terno e amoroso 
na pele produz a sensação de apoio, consolo, companhia e presença 
amiga; um contacto rude e agressivo provoca reacção de defesa ou 
raiva”. 

A massagem ao bebé é um momento único de ternura, de cumplici- 
dade, dedicação, um modo de dizer – com o toque e o olhar: eu 
amo-te, meu filho! É como se fosse um bailado, em que a pele do 
bebé tem como parceiro de dança a pele das mãos da mãe ou do 
pai, e da troca de olhares sai a música! 

Actualmente muitos pesquisadores referem que o contacto precoce 
pele a pele entre mãe/pai e filho, proporciona segurança e bem-estar 
ao bebé, encontros de exclusiva intimidade entre si que irão favorecer 
o vínculo afectivo que os acompanhará durante toda a vida.

Existem inúmeras pesquisas que evidenciam vários benefícios para 
o bebé: desenvolvimento motor adequado, melhor desenvolvimento 
neurológico, reforço da imunidade, prevenção de cólicas, melhoria 
dos padrões de sono e, a nível psicológico, contribui em muito para 
que o bebé venha a ser uma criança feliz e um adulto com relações 
saudáveis. 

Realça-se, então, a importância que o toque de amor e carinho tem 
no desenvolvimento harmonioso do bebé.

Jason Baker (2005), a respeito da gravidez e nascimento, refere que 
a massagem biodinâmica não deve ser vista como uma técnica, mas 
sim como uma relação entre dois seres humanos, uma forma de 
comunicar por meio de mãos, pele e olhar, sendo muitas vezes a 
única forma de comunicar quando não é possível pela troca de pala- 
vras. A massagem ao bebé encaixa-se neste padrão de comunicação 
entre pais e filhos.

Eileen Hays (2004), refere-se à massagem como sendo relaxante e 
benéfico para o bebé e pais, em que o contacto visual e táctil refor- 
ça a ligação e confiança entre ambos.

No processo da aplicação da massagem, pai e mãe ficam a conhe- 
cer melhor o seu filho e ajudam-no a adaptar-se ao mundo extra- 
-uterino, a fazer a transição para o mundo que o rodeia após o 
nascimento. 

De facto são inúmeros os benefícios, para os pais e bebé, decor- 
rentes desta prática: 
- Aumenta o vínculo afectivo e diminui as suas ansiedades;  
- Aumento o conhecimento mútuo;
- Promove o relaxamento e o sono tranquilo;
- Promove a segurança dos pais enquanto cuidadores;
- Transmite sentimentos de amor e pertença ao bebé;
- Previne e facilita o alívio das cólicas;
- Estimula a circulação sanguínea e equilibra a respiração;
- Tonifica os músculos, favorecendo a coordenação motora (ampla e 
fina) e a marcha;
- Diminui a produção de hormonas de stress e favorece as do cres- 
cimento;
- Favorece a resposta imunológica;
- Estimula o desenvolvimento dos sentidos e contribui para a 
maturação do sistema nervoso;
- Ajuda a libertar as tensões exercidas ao longo da coluna vertebral.

Existem várias técnicas de massagem, das quais realço duas: “O 
Toque da Borboleta”, desenvolvida pela pediatra Eva Reich; e a “Shan- 
talla”, desenvolvida pelo obstetra francês Leboyer. 

Ambas tiveram origem no oriente onde, há milénios, foi descoberto 
o toque como sendo essencial para o desenvolvimento integral do 
ser humano. E, como tal, obedece a algumas regras descritas pelos 
orientais como forma de respeitar os fluxos de energia corporal: a 
direcção do toque será do centro para as extremidades e da esquer- 
da para a direita, sempre sem deixar de haver contacto, com pelo 
menos uma das mãos, com a pele do bebé. Nestas técnicas, deve 
ser privilegiada a comunicação não verbal, sobretudo através do olhar.

Enquanto o “Toque da Borboleta” pode ser aplicado logo após o 
nascimento, a “Shantalla” é recomendada a partir de um mês de 
vida - este facto não é indicativo de não poder existir o toque, o RN 
deve ser tocado, embalado e acariciado durante os cuidados diários.

Na Consulta Externa da Unidade Hospitalar de Lamego, CHTMAD, 
tem-se desenvolvido alguns projectos de promoção da Parentalidade.
Neste âmbito, em 2009, incluídas nas comemorações do Mês da 
Mãe, levaram-se a cabo algumas sessões (em grupo) de Massagem 

massagem ao bebé
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pelo método da “Shantalla”, envolvendo bebés que frequentam a 
consulta de pediatria, bem como mães e pais (e seus bebés) que 
concluíram o “Curso de Preparação para o Parto e para a Parentali-
dade” – que decorre nesta Unidade desde Janeiro desse ano.
 
As sessões foram muito participativas e obtivemos um feedback 
muito gratificante ora pela manifestação imediata e visível de satis- 
fação dos intervenientes directos - bebés e pais – quer pela verbali- 
zação dos progenitores pela continuidade destas práticas.

E, alguns meses após estas sessões, verificamos que a maior parte 
dos pais aplica com regularidade a massagem ao seu filho/a, e conti- 
nuam a referir que os bebés manifestam alegria e disponibilidade 
emocional por esses momentos.

Neste ano de 2010, incluído no “Curso de Preparação para o Parto e 
Parentalidade”, sobretudo na sua vertente Pós-parto, a ser operacio- 
nalizada proximamente, estas Sessões de Massagem ao Bebé pas- 
sarão a ser disponibilizadas de forma regular; criando-se, assim, um 
espaço próprio para receber os pais (individualmente ou em grupo), 
que queiram ampliar e desenvolver competências com esta experiên- 
cia única que concorre para um cuidado integral ao bebé. 
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a sobrelotação dos serviços de
urgências hospitalares
breve reflexão

 

Os serviços de urgência dos Hospitais constituem, as mais das vezes, 
verdadeiras redes do Sistema de Saúde. E, como tal, qualquer plano 
estratégico que tenha por objectivo reformular e reestruturar as urgên- 
cias hospitalares, obriga, necessariamente, à reforma do Serviço Na- 
cional de Saúde. A urgência hospitalar constitui o anfiteatro da doença 
aguda e, por vezes, da doença crónica. 

Estudos demonstram que 80% dos doentes atendidos nos serviços 
de urgência deveriam ser observados noutras unidades de saúde. O 
que pode levar a concluir não pela existência de falsas urgências mas 
pelas urgências indevidas quanto ao local de atendimento. O que nos 
leva à discussão que ocupará as restantes linhas: a “sobrelotação dos 
serviços de urgência hospitalares”.

Embora a sobrelotação seja um tema recorrente nos discursos entre 
profissionais de saúde, a imprensa diária, os legisladores e a comu- 
nidade científica em geral raramente se debruçam sobre a análise e 
fundamentação destes problemas. O crescimento exponencial da 
afluência aos serviços de urgência já tinha sido descrito há mais de 
10 anos por alguns centros académicos. Trata-se de um problema 
internacional que afecta particularmente os países com tradição no 
Estado Providência e com redes abrangentes de cuidados primários. 
Recentemente, alguns artigos na imprensa generalista, a nível nacio- 
nal e internacional, chamaram a atenção para este problema, mas, 
apesar das parangonas sensacionalistas acompanhadas pelas foto- 
grafias de serviços absolutamente congestionados, não tem existido 
capacidade efectiva, por parte das mais diversas instituições e 
organismos aos diferentes níveis, para lidar com o problema. Esta 
tendência é ainda mais evidente nas regiões com elevadas taxas de 
crescimento ou com números desiguais de população idosa.

Uma série de estudos norte-americanos aponta para várias conse- 
quências adversas à sobrelotação dos serviços de urgência, incluindo 
questões ligadas à propagação de doenças. Mas, as causas das 
demoras nos atendimentos da urgência não recaem, exclusivamente, 
em razões endógenas a estes serviços. De facto, o excesso de pro- 
cura é um sintoma dos problemas sentidos pela ausência de respos- 
ta dos diferentes sistemas nacionais de saúde. Sendo que, neste 
âmbito, as decisões estratégicas demoram um tempo não compagi- 
nável com a emergência de resolução dos problemas da urgência.
 
Na realidade esta questão enquadra-se num contexto à escala global, 
um problema que afecta os sistemas de saúde de diversos países, 
A este respeito nas primeiras páginas do Jornal Sunday Star Times, 
podia ler-se: ‘Health crisis: why our hospitals are killing us?’. O jornal 
dedicou três páginas, juntamente com o editorial, a descrever e a 
discutir os “malefícios” do (ab)uso das urgências. Este olhar mais 
atento da comunicação social foi despoletado pelo caso de um cida- 
dão inglês que morreu enquanto esperava num serviço de urgência 
londrino. O relatório post mortem relatava que o doente esperou nove 
horas para ser atendido mesmo tendo a indicação – realizada a tria- 
gem – de que deveria ter sido visto num prazo máximo de uma hora.
 
Já Derlet and Richards in 2000, descreviam os serviços de urgência 
como um problema internacional com tendência de agravamento. 
Dois anos mais tarde, Derlet afirmava que a sobrelotação da urgên- 
cia, “ao contrário do que se passava há dez anos atrás, já não é apa- 
nágio dos Hospitais Universitários tendo-se disseminado por muitos 
Hospitais Suburbanos, Regionais e até Centros de Saúde”. Estudos 
recentes no Reino Unido têm-se debruçado sobre essa tendência e 
as iniciativas no âmbito da “reforma dos cuidados da urgência” pro- 
curam resolvê-la.  

No Canadá, a situação já foi reconhecida como um problema nacio- 
nal e, em resposta à mesma, a Associação Canadiana de Médicos 
de Emergência e a Associação de Enfermeiros de Urgência deste 
país divulgaram uma declaração conjunta relativa à sobrelotação dos 
serviços de urgência. Nesta declaração definia-se da seguinte forma 
a sobrelotação: “é uma situação na qual a procura dos serviços exce- 
de a capacidade de resposta atempada, não permitindo que médicos 
e enfermeiros  prestem cuidados de qualidade”.

Daniel Fatovich, médico australiano especialista em urgência, afirmou 
recentemente no British Medical Journal que a sobrelotação é a 
questão mais grave que os serviços de urgência têm de enfrentar no 
mundo desenvolvido perigando a qualidade e a prestação atempa- 
da dos cuidados de urgência.

A sobrelotação dos serviços de urgência é de facto uma matéria 
preocupante. Provoca eventuais consequências que minam o acesso 
dos doentes aos cuidados e à qualidade dos próprios cuidados pres- 
tados. Quando os serviços estão sobrelotados, os utentes esperam 
mais tempo pela triagem, pela avaliação médica e pela respectiva 
terapêutica. Os recursos de enfermagem são partilhados com maior 
dificuldade e as observações e intervenções deste pessoal são efe- 
ctuadas com menor frequência e menor prontidão do que seria dese- 
jável. O corpo médico fica sob pressão e as decisões, avaliações e 
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intervenções poderão ser apressadas e os resultados menos precisos. 
Não menos importante, e a juntar a estes factores que contribuem 
para resultados adversos, é o protelamento do sofrimento dos utentes 
e o tempo de espera nos corredores públicos. 

Ainda a propósito dos vários estudos que se têm debruçado sobre a 
temática da sobrelotação, destacamos aquele que nos parece mais 
contundente e mais enriquecedor para a nossa experiência nacional. 
Trata-se de um estudo realizado pelo GAO – United States General 
Acouting Office – subordinado ao tema “Hospital Emergency Depar- 
tments – crowded conditions vary among hospitals and communities”, 
publicado em Março de 2003, por este Departamento.

Este estudo foi elaborado para determinar a incidência, causas e 
efeitos da sobrelotação nos serviços de urgência. Foram enviados 
inquéritos a cerca de 2.000 hospitais dos quais 74% responderam. 

Foram identificadas como causas da sobrelotação nos serviços de 
urgência a falta de camas, o elevado grau de “sensibilidade clínica” 
dos utentes, o aumento da procura, a carência de espaços para 
exames médicos e a escassez de pessoal auxiliar. As consequências 
indicadas foram: morte, invalidez permanente, procedimentos adicio- 
nais e aumento da demora média hospitalar. Note-se que a explica- 
ção para os resultados médicos, aquém do esperado, pode encontrar- 
-se nesta sobrelotação.

De resto, segundo dados da própria Direcção-Geral da Saúde (DGS), 
os portugueses continuam a recorrer em excesso aos serviços de 
urgências hospitalares. Sendo que, o rácio entre urgências hospi- 
talares e consultas externas manteve-se, no período que medeia 
entre o ano de 2004 e 2007 em 0,6, encontrando-se ainda acima da 
meta de 0,5, definida no Plano Nacional de Saúde (PNS) para 2010 
(Cfr. Plano Nacional de Saúde 2004/2010). 

Porém, também segundo dados da própria DGS, apesar das urgên- 
cias hospitalares continuarem a aumentar, o número de consultas em 
Serviços de Atendimento Permanente (SAP) integrados nos cuidados 
primários diminuiu. Neste contexto é interessante verificar, igualmente, 
que em termos de número de médicos de Medicina Geral e Fami- 
liar/Clínica Geral, por 100.000 habitantes, Portugal, ultrapassou já a 
meta definida pelo PNS para o corrente ano (60 por 100.000 habi- 
tantes1). No entanto, no que se refere a médicos especialistas por 
100.000 habitantes o valor em Portugal (270), ainda que tenha vindo 
a crescer ao longo dos últimos anos (cerca de 9,3% entre 2004 e 
2008), ainda se encontra longe do melhor valor verificado entre os 
países que integram a União Europeia (330 por 100.000 habitantes2).

Causas possíveis

Os utentes que procuram os serviços de urgência (de ora em diante 
também designados por S.U.) podem ser classificados em 3 tipos 

gerais. Os que se apresentam com pequenos problemas tais como 
ligeiras dores musculares ou ferimentos leves e que, depois de tra- 
tados no S.U., vão para casa pelo seu próprio pé. Uma segunda 
categoria com sintomas de difícil agregação, como dores no peito 
ou no abdómen, que constituem o grosso dos atendimentos. São o 
maior grupo de risco pois podem implicar perigo de vida com sinto- 
mas com tendência de agravamento. Finalmente, os que se apre- 
sentam, manifestamente, em situações que exigem a prestação de 
cuidados de saúde urgentes e/ou emergentes.

As actividades de um S.U. podem ser divididas, de uma forma sim- 
plista, em 3 grupos: entrada do paciente, gestão/terapêutica do pa- 
ciente e alta do paciente. Esta divisão do trajecto do paciente permite 
a actuação focada em cada uma destas áreas. A deslocação do 
paciente a um S.U. é, desde logo, condicionada não só pelos sinto- 
mas que pode apresentar, mas também pela falta de alternativas de 
cuidados disponíveis no sistema nacional de saúde. Em seguida, a 
gestão da admissão inclui a recepção, o registo administrativo dos 
dados, a definição da prioridade clínica de atendimento através da 
triagem, o atendimento médico propriamente dito e a subsequente 
terapêutica. Finalmente, a saída do paciente que, sendo para o ex- 
terior, pode significar a alta do doente para casa, a continuidade de 
cuidados em centros de saúde ou a referenciação para serviços de 
internamento em hospitais especializados.

Este workflow pode ser representado da seguinte forma:

Revela-se de grande utilidade distinguir os factores que contribuem 
para a sobrelotação dos S.U. em relação a estas três actividades 
recorrendo à analogia da paragem cardíaca. É conhecido que a pa- 
ragem cardíaca resulta da dificuldade do coração em “ejectar” uma 
fracção suficiente do sangue ventricular ou em “drenar” o sangue. 
Ora, usando esta figura podemos dizer que um serviço de urgência 
pode estar sobrelotado porque recebe utentes para além da sua 
“capacidade instalada”, ou seja, para além da disponibilidade para 
registar, triar e cuidar. Em termos gerais esta situação acontece fre- 
quentemente em Portugal, onde a carência de resposta a flutuações 
extremas da procura dos serviços de urgência é notória. Os serviços 
portugueses não encerram, pura e simplesmente, as portas quando 

1 Calculada pela DGS para Portugal Continental. Fonte: PNS 2004-2010, Vol. 1, 
pág. 76.
2 OECD Health Data (2008). Fonte: INE, 2009.

fonte: Iridium Consulting.
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a capacidade de resposta foi esgotada ou quando os recursos a eles 
alocados estão a ser plenamente utilizados. 

Uma resposta comum a este problema seria a negação ou obstru- 
ção ao acesso a todos quantos não apresentam necessidades 
apropriadas de cuidados de urgência. A questão coloca-se em definir 
à priori a adequação da procura destes cuidados à sua necessidade 
e, desde logo, a conciliação com o direito fundamental de acesso a 
cuidados de saúde. Derrubar os constrangimentos existentes ao 
acesso a cuidados de saúde mais apropriados – através, nomeada-
mente, da aposta em redes efectivas de cuidados de saúde primários 
que tem vindo a ser feita, assim como a sua reorganização – será 
seguramente uma melhor solução do que erguer barreiras à aparente 
procura inadequada.

Utilizando a metáfora sugerida há pouco acerca do funcionamento do 
motor do corpo humano cumpre ainda referir que uma das causas do 
deficiente funcionamento dos S.U. prende-se com as inabilidades de 
funcionamento, internas, da própria instituição hospitalar, nomeada-
mente: ausência de locais ou estruturas fisicamente adequados à 
realidade da prestação de cuidados de urgência, ausência de recur- 
sos humanos e falta de recursos humanos especializados, disponibili- 
dade de equipamentos para monitorizar os doentes, impossibilidade 
em aceder a diagnósticos especializados num curto espaço de tempo 
e, ainda, a deficiente organização da gestão do fluxo de cada doente. 

Finalmente, a analogia à dificuldade de bombear o sangue existente 
no coração permite-nos recordar uma outra dificuldade dos serviços 
de urgência – “o encaminhamento célere e em tempo adequado” dos 
doentes. A dificuldade da generalidade dos serviços de urgência em 
internar os doentes – mais das vezes por inexistência de vagas nos 
serviços de internamento de destino – é uma das grandes causas de 
estrangulamento dos S.U.. Neste contexto, é de definir como um dos 
indicadores de qualidade dos cuidados de saúde prestados o tempo 
máximo de espera.

Eventuais soluções

A analogia agora apresentada pode igualmente fazer sugerir que as 
causas da sobrelotação podem ser múltiplas e variadas. No entanto, 
invariavelmente, em cada serviço de urgência o peso de cada uma 
pode variar. A consequência desta constatação é que o enfoque na 
resolução de apenas um dos motivos identificados pode não ter 
consequências visíveis ou mensuráveis na resolução do problema 
de uma forma global.

A primeira premissa para a resolução deste problema é a constatação 
de que qualquer solução, tal como a caracterização do problema 
indica, deve ser multifactorial.

Por outro lado, qualquer solução deve assumir como pressuposto 
que algumas causas são exógenas às próprias instituições, nomea- 
damente: o estado de saúde da comunidade que é servida pela 
instituição, a capacidade dos cuidados de saúde não hospitalares, 
a rede de referenciação, etc.. Por outro lado, devemos relacionar a 
sobrelotação com a dificuldade acrescida, dadas as características 
da sociedade em geral e da estrutura familiar em particular, em deter- 

minadas situações, dos hospitais darem alta aos doentes. Tratam-se 
aqui não só dos designados casos sociais como da inexistência, por 
vezes, de uma estrutura que permita ao doente o acesso a uma con- 
valescença e/ou cuidados continuados adequados ao seu estado de 
saúde, fora da estrutura hospitalar e, até, do Serviço Nacional de Saúde. 
Na esteira da nossa analogia, e acreditando que a identificação clara 
do fluxograma do processo pode ser um instrumento de auxílio na 
resolução do estrangulamento dos serviços de urgência. De seguida 
apresentamos algumas soluções recolhidas na literatura, que devem 
ser discutidas e argumentadas, distribuídas pelas duas dimensões 
do problema e que não pretendem, de modo algum, constituir uma 
elencagem exaustiva, antes pelo contrário, apenas dar pistas que 
permitam reflectir sobre qual o caminho estratégico a seguir.

De facto, analisando factores que consideramos exógenos à própria 
instituição hospitalar (pré-hospitalar) e, por outro lado, os que lhe 
competem por inerência da sua capacidade organizacional interna 
(endógenos) procuramos apontar possíveis soluções e medidas cuja 
aplicabilidade e implementação poderão contribuir para que a sobre- 
lotação dos serviços de urgência seja, no mínimo, humanizada…

Dimensão pré-hospitalar:

hospitais, nomeadamente na definição correcta da referenciação e 
no feedback do resultado dessa referenciação – desenvolvimento de 
protocolos clinical pathways dos doentes. 

 
não urgentes/pouco urgentes do serviço de urgência para os cuida- 
dos primários, depois de triados por prioridades e, caso necessário, 
vistos por um médico, fornecendo ao doente informação de quais os 
centros de saúde mais próximos da sua área de residência.

 
dia, à realização de determinados meios complementares de diagnós- 
tico e terapêutica (a protocolar previamente) de modo centralizado, 
tendo em atenção não só a dimensão da população abrangida bem 
como a realidade local/regional, por forma a maximizar a sua utiliza- 
ção e, quando clinicamente aplicável, receber doentes que de outro 
modo iriam se dirigir aos serviços de urgência para realização dos 
mesmos, descongestionando a sua utilização. Tudo em estreita arti- 
culação entre a rede de cuidados primários e as unidades hospita-
lares, de modo a potenciar os benefícios e resultados mediante o 
menor custo possível. O que apenas será possível mediante a coorde- 
nação da ARS respectiva que poderá liderar o processo ao nível do 
planeamento estratégico.

complementares de diagnóstico e terapêutica anteriores realizados 
pelos utentes – evitando, entre outros, a repetição de exames.

patologias e desenvolvimento de uma rede de cuidados domicili-
ários.

quentes” que envolvam o médico de família no projecto de saúde 
destes doentes por forma a evitar a utilização da urgência. 

dados primários o acesso à informação hospitalar dos seus doentes 
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e vice-versa.
 

Capacidade organizacional hospitalar:

 

guidelines care pathway

guidelines
Emergency Depart- 

ment Design Guidelines of the Australian College for Emergency 
Medicine

feedback
 
 

Conclusão
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o sistema cook-chill na 
alimentação hospitalar
 

Numa instituição hospitalar é necessário garantir o fornecimento de 
refeições não só aos doentes internados, mas também aos profis- 
sionais de saúde e outros funcionários, bem como eventualmente a 
estudantes/estagiários e outros visitantes, sete dias por semana, 
trezentos e sessenta e cinco dias por ano. 

A produção convencional desta enorme quantidade de diferentes tipo- 
logias de refeições, incluindo dietas terapêuticas com texturas diferen- 
tes (mole, cremosa, líquida) ou com modificações nutricionais espe- 
cíficas (pobre em gorduras, pobre em sódio, pobre em resíduos, …) 
acarreta naturalmente picos de produção na hora das refeições, res- 
ponsáveis em grande parte por más práticas de higiene, nomeada-
mente ao nível de contaminações cruzadas, que irão comprometer 
necessariamente a segurança alimentar das refeições servidas. 

No entanto, e porque em ambiente hospitalar as refeições devem 
garantir elevados níveis de segurança microbiológica, dada a vulne- 
rabilidade dos seus consumidores, e a necessidade de os profissio- 
nais se manterem capazes de poder assegurar o tratamento dos 
doentes internados, cada vez mais se opta pela produção das refei- 
ções em diferido, utilizando o sistema cook-chill, que permite uma 
melhor gestão de tempo, com concentração da produção nos 
períodos mais convenientes.

O sistema cook-chill, que literalmente significa cozinhar-arrefecer, 
consiste na confecção total dos alimentos, por forma a que se atinja 

a temperatura de 70ºC no seu centro térmico durante pelo menos 2 
minutos, não devendo decorrer mais de 30 minutos até iniciar o pro- 
cesso do seu arrefecimento em células de arrefecimento rápido (cerca 
de 90 minutos, até atingir a temperatura de 0-3ºC), e do posterior ar- 
mazenamento a baixas temperaturas (0-3ºC), num período de tempo 
que pode ir até aos 5 dias, incluindo o dia de produção. A regenera- 
ção deverá decorrer imediatamente antes da sua distribuição, garan- 
tindo uma temperatura de 70ºC mantida pelo menos durante 2 
minutos, e, no máximo em 15 minutos, deverá decorrer a distribui- 
ção, a uma temperatura sempre superior a 63ºC. 

Ainda que sejam cumpridos todos os pressupostos o sistema cook- 
-chill permite o crescimento de microrganismos patogénicos aeróbios 
psicrófilos, bem como dos seus esporos, pelo que as boas práticas 
de higiene, a destruição das formas vegetativas durante a confec- 
ção, a baixa temperatura no armazenamento dos alimentos e a sua 
semi-vida são factores que exigem controlo. Tal obriga a que esteja 
implementado o sistema HACCP, com monitorização e registo, para 
cada tipo de refeição servida, nomeadamente, dos seguintes 
parâmetros:
- temperatura das matérias primas, durante as diferentes fases de 
recepção, armazenamento e preparação;
- temperatura do centro térmico dos alimentos durante a sua 
confecção;
- tempo necessário para o arrefecimento rápido;
- temperatura dos alimentos durante o seu armazenamento, bem 
como das câmaras onde são conservados;
- rotação de stocks dentro da câmara de conservação; 
- temperatura durante o empratamento;
- temperatura do centro térmico dos alimentos durante a regeneração. 

Mas é objectivo garantir também a qualidade organoléptica e nutri- 
cional das refeições servidas, uma vez que em ambiente hospitalar 
o estado nutricional dos doentes é fundamental para o seu tratamen- 
to e recuperação, sendo reconhecidamente a alimentação a melhor 
forma de suporte nutricional. 

Embora os planos de ementas definidos possam ser equilibrados, 
fará sentido questionar-se o verdadeiro valor nutricional das refei- 
ções servidas, principalmente no que se refere ao teor de vitaminas 
hidrossolúveis. As perdas de nutrientes são inevitáveis, em todos os 
sistemas de produção e distribuição de refeições, quer durante a 
fase de armazenamento das matérias-primas, quer durante a fase 
de preparação e confecção, mas é na fase de regeneração e na 
fase de armazenamento dos alimentos já confeccionados que ocor- 
rem as maiores perdas. Deverão, portanto, ser adoptadas algumas 
estratégias no sentido de as minimizar. Por exemplo, poderá equa- 
cionar-se a opção de confecção dos produtos hortícolas pelo sis- 
tema convencional, dadas as perdas vitamínicas por este sistema 
serem mais reduzidas, ao ser evitada a fase de regeneração. E, 
embora os padrões microbiológicos das refeições regeneradas 
permitam que estas estejam embaladas e armazenadas por um 
período até 5 dias, este tempo deverá ser limitado para 3 dias, uma 
vez que a destruição vitamínica vai ocorrendo ao longo do tempo de 
armazenamento. Devemos igualmente atender ao facto de que as ba- 
tatas, bem como alguns outros produtos hortícolas, perdem diferentes 
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quantidades de vitamina C conforme o método de confecção, pelo 
que ter-se-á mais um motivo para privilegiar a variedade do modo de 
confecção no plano de ementas instituído. Obviamente, a inclusão 
de fruta ou salada na refeição constitui aqui uma excelente medida. 

Alguma atenção deve também ser dada ao peixe e às carnes (princi- 
palmente de frango e porco), que dada a riqueza em ácidos gordos 
polinsaturados, sofrem alterações ao nível oxidativo durante o arma- 
zenamento na câmara de refrigeração - rancificação que provocará 
alterações no sabor, que serão tanto maiores quanto maior for o 
tempo de armazenamento, sendo uma vez mais recomendável que 
este não exceda os 3 dias. 

Apesar destas limitações, o sistema cook-chill será o melhor sistema 
de fornecimento de refeições quando está prevista a confecção numa 
cozinha central e o posterior transporte para consumo noutras unida- 
des. Resta a resistência por parte dos colaboradores e dos consumi- 
dores, quando é conhecida a sua utilização. Mas gerir este tipo de 
desconfiança é só mais um dos muitos desafios que se colocam na 
prática da alimentação hospitalar… 



Dia Nacional do Vinho - 1º domingo do 
mês de Junho

Portugal sempre foi um país produtor de 
vinho, sendo a região Douro um lugar privi- 
legiado na produção dos melhores e mais 
apreciados vinhos do mundo.

Este Dia comemora a valorização dos vinhos 
mundiais enquanto identificador de uma cul- 
tura, de um país.
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Enfermeira do Serviço de Medicina A
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A. Rui Couto
Adjunto do Director do Serviço de Medicina
Unidade Hospitalar de Lamego

“… ai Srª enfermeira, mas o que vai ser da minha vida lá em casa, 
agora que o meu marido tem uma trombose e nem comigo fala?”

Quem de nós, pessoas, não percebe esta angústia, quem de nós, 
profissionais de saúde, não foi já confrontado com um problema 
desta dimensão?

Pressupostos iniciais

1 - O envelhecimento da população representa uma das questões 
essenciais da situação demográfica presente e futura da sociedade 
portuguesa. O envelhecimento da população traduz-se, essencial-
mente, pelo aumento da população idosa com mais de 65 anos de 
idade e dentro deste grupo, pelo elevado acréscimo relativo dos 
chamados “grandes idosos” com mais 75 anos de idade (Santana, 
2005). O Índice de envelhecimento ascendeu a 102 idosos por cada 
100 jovens em 2001 (em 1991 este rácio era de 68 para 100) e em 
2050 será de 243 idosos para cada 100 jovens com menos de 15 
anos (Carrilho, 2005). A velhice dependente é, já hoje, um enorme 
desafio social e um problema de saúde pública.

2 - Por sua vez, associado ao processo de envelhecimento, as neces- 
sidades em cuidados de saúde tendem a aumentar. Aumenta a sus- 
ceptibilidade à doença, surgem as doenças crónicas e incapacitantes 
com o consequente aumento da dependência e a mobilização de 
recursos da comunidade. As altas hospitalares tendem a ser preco- 
ces, verificando-se, frequentemente, pouca planificação/preparação 
para a reintegração do doente no seu ambiente sócio familiar (estima- 
-se que as pessoas com mais de 65 anos representam quase 50% 
dos reinternamentos), ou então, assiste-se cada vez mais a interna- 
mentos prolongados que aumentam os gastos em saúde e o risco 
de adquirir um conjunto de outros problemas de saúde/sociais (in- 
fecções hospitalares, úlceras de pressão, quedas, afastamento fami- 
liar…). Face à inexistência de suporte familiar que garanta a continui- 
dade dos cuidados no domicilio, o encaminhamento de doentes para 
a rede de cuidados continuados e/ou serviços sociais também 
aumentam. 

3 - Sendo a família reconhecida como principal contexto para a pro- 
moção da prestação de cuidados de saúde em situações de depen- 
dência dos seus constituintes, desde que reúna condições adequa- 
das, o seu papel de solidariedade familiar pode ser desenvolvido num 
contexto mais amplo e nela serem incluídos os amigos e vizinhos, 
algum deles assumindo o papel de cuidador informal. O cuidador é, 
assim, uma pessoa membro da família ou não, que cuida com ou 
sem remuneração do doente dependente no exercício das suas activi- 
dades de vida diárias (Lage, 2005).

4 - Sendo o hospital uma Instituição ao serviço da comunidade, que 
utiliza recursos que ela própria lhe confia, compete-lhe dar a melhor 
resposta às suas necessidades, promovendo a inclusão da família 
no processo do cuidar e garantindo a continuidade de cuidados com 
qualidade após a alta hospitalar.   

5 – Este projecto está aprovado pelo CA no âmbito das Normas 
Joint Commission International (JCI) do CHTMAD (Norma nº 40).

Características do projecto

Sensível a esta problemática (a maior parte dos doentes internados 
no Serviço são idosos, com um nível de dependência em grau muito 
elevado) e no âmbito do desenvolvimento de uma estratégia para 
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incrementar a dinâmica da equipa do Serviço de Medicina Homens 
(hoje Serviço de Medicina A da Unidade Hospitalar de Lamego), em 
fins de 2004, um grupo de trabalho constituído pelo Enf.º Chefe, 
Enf.ª Manuela Lima e Enf.ª Conceição Pinto (em 2007 foi reformulado 
e Enf.ª Mónica Guilherme passou a integrar equipa) elaborou e imple- 
mentou um projecto de Serviço, e que intitulado de “Projecto Conti- 
nuidade/Acompanhamento”, então direccionado a doentes/familia- 
res com Acidentes Vasculares Cerebrais do concelho de Lamego, 
com os objectivos de diminuir a demora de internamento, melhorar a 
capacidade dos familiares em cuidar dos doentes no domicílio e 
evitar os reinternamentos.

Posteriormente, em 2007 indo ao encontro das necessidades iden- 
tificadas, a população alvo do projecto foi redefinida e assim, até à 
data, o projecto mantém as seguintes características:

Critérios de inclusão:
- Doente, com dependência em grau elevado ou muito elevado nas 
actividades de vida diária que requer apoio no domicílio;  
- Doentes da área de abrangência do Centro Hospitalar de Trás-os- 
-Montes e Alto Douro – Unidade de Lamego;
 - Existência de uma Pessoa significativa com interesse e disponibili-
dade para colaborar (Cuidador Informal), de acordo com as caracte- 
rísticas deste projecto.

Procedimento:
Na admissão ao internamento, é entregue um folheto explicativo do 
funcionamento do Serviço ao doente/família (guia de acolhimento) e, 
tão cedo quanto possível, promove-se a adesão dos familiares/cuida- 
dores informais ao Projecto Continuidade, explicando os seus obje- 
ctivos e características (defende-se que os doentes sejam acompa- 
nhados por um familiar desde a urgência até ao internamento).

Mediante a programação de ensinos teórico-práticos a realizar até 
três dias, o cuidador informal, a quem é atribuído um cartão próprio 
de identificação, permanece no serviço o tempo necessário e é 
envolvido na prestação directa de cuidados (parceria para os cuida- 
dos), de acordo com as necessidades específicas do doente. A 
intervenção de enfermagem direcciona-se no sentido de informar, 
ensinar, instruir e treinar o prestador de cuidados para aspectos 
relacionados com a dependência instalada, a vários níveis: no 
auto-cuidado de higiene, auto-cuidado do uso sanitário, o alimen- 
tar-se, mobilizar-se, posicionar-se, transferir-se e deambular, bem 
como na gestão do regime terapêutico relacionado com a adminis-
tração de medicação. No final de cada ensino procede-se à avalia- 
ção da aprendizagem do cuidador, utilizando um instrumento criado 
para o efeito, que pretende identificar as suas características e os 
ganhos obtidos (ganhos sensíveis a cuidados de enfermagem). No 
fim do último ensino ou aquando da alta, o cuidador preenche um 
questionário de avaliação de satisfação.

Para complementar os conhecimentos adquiridos, é facultado ao 
cuidador informal um guia informativo com orientações para o auto 
cuidado de acordo com as características do doente e um guia com 
orientações para alivio da sobrecarga do cuidador. Nestes guias, 
personalizados e assinados, está expresso o contacto telefónico do 

Serviço e a disponibilidade da equipa de enfermagem 24h por dia, 7 
dias por semana, para qualquer dúvida ou esclarecimento.

Na carta de transferência de enfermagem é mencionada informa- 
ção sobre a preparação e a participação do cuidador informal no 
projecto, estando previsto que, sempre que necessário, haja conta- 
cto prévio com o Centro de Saúde/Serviço Social no sentido de reunir 
as melhores condições para o regresso do doente ao domicílio com 
a garantia de que lhe são prestados os cuidados de que precisa.

Um mês após a alta clínica, é estabelecido contacto telefónico com 
o cuidador informal no sentido de averiguar o estado de saúde do 
doente, o nível de dependência, orientar e esclarecer dúvidas 
pontuais.

A experiência e os resultados

Neste projecto implementado desde 2005, que inclui um total de 76 
doentes e que hoje faz parte das preocupações diárias da equipa 
de enfermagem, é possível identificar e destacar alguns constrangi-
mentos e alguns pontos fortes e oportunidades.

No que concerne aos constrangimentos, de referir:
- A dificuldade em encontrar famílias/cuidadores informais que reú- 
nam condições para integrar o projecto. Apesar de o número de 
doentes incluídos ter vindo a aumentar paulatinamente, poderiam ter 
sido mais se tivesse sido possível encontrar famílias/cuidadores com 
disponibilidade;
- A desarticulação, que ainda se verifica, entre os cuidados de saúde 
diferenciados e os cuidados de saúde primários/cuidados continuados;
- A falta de priorização/vocação Institucional para uma intervenção 
ainda mais adequada na organização dos internamentos, na prepa- 
ração da alta e no apoio domiciliário relativamente a estas pessoas 
bem como a necessidade de criar condições para que estejam inter- 
nadas apenas o tempo estritamente necessário.
- A dificuldade que constitui implementar, desenvolver e monitorizar 
um projecto destes numa equipa muito deficitária em recursos huma- 
nos (com taxas de utilização de enfermagem superiores a 180%).

Relativamente aos pontos fortes/oportunidades, referir:
- A satisfação demonstrada pelos utentes e cuidadores (maioritaria- 
mente filhas), a utilidade e a relevância do projecto para a qualidade 
das suas vidas, evidentes nas diversas opiniões expressas e plasma- 
da nas respostas ao questionário final sobre o nível de satisfação. 
De referir que o nível médio de satisfação, relativo aos 76 responden- 
tes, é de 88,4%.

Sentimentos (mais ou menos expressos) de falta de coragem, de 
impotência, de não ser capaz de tocar, de ver, de cheirar, de não 
saber como fazer perante determinada situação, de inquietação, 
ansiedade e nervosismo, dão lugar ao sentimento de segurança, à 
vontade e confiança com o decorrer do processo ensino/apren- 
dizagem.

- Os ganhos em saúde traduzidos em ganhos de conhecimento na 
gestão do auto-cuidado.
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- O feedback obtido no contacto domiciliário efectuado um mês após 
a alta. Por ex. em 2009, dos 25 doentes incluídos no projecto, 22 
permaneciam no domicílio, sem qualquer reinternamento ou inter- 
corrência significativa, 2 estavam na RNCCI e 1 tinha falecido. 
- A satisfação profissional da equipa e que se relaciona com o senti- 
mento de utilidade do projecto, da importância que ele tem para os 
doentes e familiares mas, também, pelo feedback recebido e a per- 
cepção do cuidar com qualidade.
- No sentido de melhor responder às necessidades dos doentes/fa- 
mília e da Instituição, a oportunidade de fazer evoluir o projecto, 
reunindo condições para seja possível a deslocação de um enfer- 
meiro do Serviço ao domicílio, no sentido de identificar as suas 
características, adequar o ensino hospitalar e promover a adaptação 
atempada. Aquando da alta, existe a possibilidade de poder acom- 
panhar a instalação da pessoa, apoiar o cuidador, prestar os pri- 
meiros cuidados domiciliários e transferir, in loco, o doente para o 
enfermeiro dos cuidados de saúde primários/cuidados continuados.

Conclusão

O envelhecimento das pessoas e da população criam necessidades 
específicas, nem sempre de resposta fácil (tendencialmente cada 
vez mais difíceis), para os doentes, para as famílias, para a socie- 
dade mas também para as instituições de saúde. 

Porém, as famílias e os doentes internados devem (saber que é seu 
direito) ser alvos de cuidados de saúde que garantam uma correcta 
preparação para a alta e a continuidade dos cuidados como refere a 
carta dos direitos e deveres dos doentes “ Em situação de doença, 
todos os cidadãos têm o direito de obter dos diversos níveis de pres- 
tação de cuidados (hospitais e centros de saúde) uma resposta pronta 
e eficiente, que lhes proporcione o necessário acompanhamento até 
ao seu completo restabelecimento. Para isso, hospitais e centros de 
saúde têm de coordenar-se, de forma a não haver quaisquer quebras 
na prestação de cuidados que possam ocasionar danos ao doente”.
 
E mais: “Ao doente e sua família são proporcionados os conheci-
mentos e as informações que se mostrem essenciais aos cuidados 
que o doente deve continuar a receber no seu domicílio. Quando 
necessário, deverão ser postos à sua disposição cuidados domici- 
liários ou comunitários.”

Este projecto aqui descrito, com todas as limitações que pode ter, 
surge neste contexto e é, certamente, um contributo para a melhoria 
dos cuidados dispensados nesta área, a avaliar pela expêriencia e 
pelos resultados expressos.

Como refere o título, é um projecto com sentido(s):
Com sentido para os doentes/família,
Com sentido para a Instituição/Serviço
Com sentido para os profissionais de saúde/enfermeiros
Com sentido (obrigatório) para continuar e seguir em frente… 
Assim o desejamos.
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A lesão isquémica é a lesão resultante do desequilíbrio entre o aporte 
e as necessidades de oxigénio do músculo cardíaco. A aterotrombose 
é a causa mais frequente de lesão isquémica actuando através da 
interrupção de fornecimento de oxigénio ao miocárdio. Como o nome 
indica, esta envolve dois processos distintos, a aterosclerose e a 
trombose.

A aterosclerose consiste numa doença arterial imunoinflamatória, 
fibroproliferativa e multifocal principalmente despoletada pela acu- 
mulação de lípidos e caracteriza-se por ser urn processo fixo e pouco 
reversível de estenose luminal ao longo de décadas. A trombose é  
o mecanismo crítico de transição entre a aterosclerose crónica e 
aguda, é um processo dinâmico e potencialmente reversível que 
pontua a progressão lenta da aterosclerose de uma forma súbita e 
imprevisível causando uma oclusão coronária rápida, completa ou 
parcial. A trombose com oclusão coronária parcial resulta num sín- 
drome coronário agudo sem elevação do segmento de ST - enfarte 
agudo do miocárdio se acompanhada de necrose miocárdica ou 
angina instável se apenas traduzida por isquémia sem necrose mio- 
cárdica. Quando há trombose com oclusão completa de uma artéria 
coronária o síndrome coronário agudo resultante acompanha-se, na 
generalidade dos casos, de elevação do segmento de ST. A lesão 
miocárdica irreversível neste contexto pode iniciar-se tão cedo como 
15 a 30 min após o início de isquemia severa. Assim se compreende 
que tempo é miocárdio e que o tratamento adequado do Síndrome 
Coronário Agudo com elevação do segmento ST (SCACST) passe 
inevitavelmente pelo restabelecimento precoce da patência da artéria 
obstruída.

De acordo com o conhecimento actual, o restabelecimento da per- 
fusão miocárdica está indicado em todos os doentes com SCACST 
que se apresentem nas primeiras 12h após o início dos sintomas e 

também naqueles que se apresentem após este período ainda com 
sintomas ou electrocardiograma sugestivos de isquemia em curso. 
Os métodos de reperfusão disponíveis são a fibrinólise e a inter- 
venção coronária percutânea (ICP). O benefício da fibrinólise está 
bem estabelecido, condicionando um decréscimo máximo de 
mortalidade quando utilizada nas primeiras 2h após início dos 
sintomas, altura ern que a sua eficácia é sobreponível à da ICP. A 
ICP primária (ICP 1ª), definida como a angioplastia e/ou colocação 
de stent sem terapêutica fibrinolítica prévia ou concomitante, é a 
opção terapêutica preferida quando realizada por uma equipa expe- 
riente, dada a sua eficácia na obtenção e manutenção da patência 
da artéria obstruída sem os riscos hemorrágicos da fibrinólise. Em 
geral, na comparação entre ICP e fibrinólise intra-hospitalar, verifi- 
ca-se que a ICP é mais eficaz na obtenção da patência coronária, 
com menor taxa de reoclusão, melhor função ventricular esquerda 
residual e melhor outcome clínico. A disponibilidade permanente de 
uma equipa de Hemodinâmica é por isso fundamental no correcto 
tratamento do EAMCST.

Para que o tratamento óptimo esteja disponível a todos é necessária 
uma rede de referenciação entre os hospitais com níveis distintos de 
tecnologia e meios humanos. A sua implementação passa pelo conhe- 
cimento e clara definição da área geográfica de interesse, protocolos 
partilhados e meios de transporte devidamente equipados.

O Norte de Portugal corresponde a uma área de 21 280 Km2 e o seu 
Interior a 16 000 Km2 ocupados por 512 850 habitantes, o que se 
traduz numa densidade populacional de 14,9 a 54 habitantes/Km2. 

Apesar da maior área geográfica, a rede rodoviária do Interior en- 
contra-se menos desenvolvida que a do Litoral, o que tem um 
impacto negativo na acessibilidade aos cuidados de saúde e no 
transporte pré e inter-hospitalar. Segundo os sensos de 2001, 
17.7-27.8% da população do Interior Norte tem mais de 65 anos e 
45.9-50.6% tem 25 a 64 anos, o que contrasta com o verificado na 
totalidade do Norte do país, ern que 14% da população tem mais  
de 65 anos. O nível educacional é inferior no Interior Norte, com 
13.7-23.4% de iliteracia e 1.2-74.7% de população com ensino 
básico e secundário (8.3% de iliteracia e 76.5% de ensino básico e 
secundário no Norte). Cerca de 19.6-40% da população do Interior 
Norte pertence ao sector primário (4.8% no Norte).

A Unidade Hospitalar de Vila Real é o centro de referenciação de 
toda esta área geográfica. O seu Serviço de Cardiologia dispõe de 
uma Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos com cinco camas, 
Internamento Geral com treze camas (monitorização e telemetria em 
seis), Laboratório de Hemodinâmica, Laboratório de Pacing e Uni- 
dade de Exames Especiais de Cardiologia. O seu corpo clínico é 
constituido por sete cardiologistas e quatro internos dirigidos pelo 
Dr. Ilídio Moreira. Adicionalmente, a Unidade de Vila Real conta com 
a colaboração da equipa de Hemodinâmica constituída por dois 
Cardiologistas de Intervenção: Prof. Henrique Cyrne de Carvalho 
(responsável pelo Laboratório) e Dr. Paulino Sousa; integram ainda a 
equipa médicos anestesistas, enfermeiros e técnicos com formação 
específica nesta área.

O Laboratório de Hemodinâmica funciona regularmente três vezes 
por semana. Nos outros dias a equipa de Hemodinâmica encontra- 
-se em regime de prevenção, deslocando-se à Unidade de Vila Real 
sempre que necessário. Desta forma abrevia-se o tempo de desloca- 
ção dos doentes que inicialmente eram transportados até ao Litoral 
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para terem acesso à intervenção. A interacção com as outras uni- 
dades hospitalares é estabelecida com base em protocolos de 
abordagem e estratificação de risco comuns, tendo em conta estes 
aspectos de funcionamento.

Sendo assim, os doentes admitidos nos dias de funcionamento re- 
gular do Laboratório de Hemodinâmica são referenciados para ICP 
1g desde que o tempo de transporte no ultrapasse os 90 min nas 
primeiras 2h de evolução dos sintomas e os 120 min nas seguintes.

Na prática verifica-se que as Unidades Hospitalares de Vila Real, 
Régua e Chaves referenciam todos os doentes para ICP 1g e que as 
restantes Unidades, dado o tempo de transporte até ao Laboratório 
de Hemodinâmica, fazem fibrinólise nas primeiras 2h (a não ser que 
haja contra-indicação para fibrinólise ou outra indicação formal para 
ICP) e referenciam para ICP 1g apenas os doentes corn mais de 2h 
de evolução de sintomas.

Quando a equipa de Hemodinâmica não está de presenca física todos 
os doentes admitidos nas primeiras 2h realizam fibrinólise (excepto 
aqueles com contra-indicação para fibrinólise ou com outra indica- 
ção formal para ICP). Todos os restantes são referenciados para ICP 
1ª através da activação da Equipa de Hemodinâmica, que é efe- 
ctuada pelo Cardiologista de Urgência na Unidade Hospitalar de 
Vila Real.

A actividade do Laboratório de Hemodinâmica do CHTMAD iniciou- 
-se em Abril de 2008 e logo no seu primeiro ano de funcionamento 
foram realizados 728 procedimentos diagnósticos e implantados 
383 stents. Estes números incluíram 68 ICP 1as, numa população 
com idade média de 63.92 ± 14,36, predomínio do sexo masculino 
(76,9%), TIMI risk score médio de 4.24 ± 2.92, presença de HTA em 

41.5%, dislipidemia em 46.1%, Diabetes Mellitus em 18.5% e taba- 
gismo em 32.3%. Dos doentes submetidos a ICP 1g verificou-se que 
38.8% recorreu directamente ao serviço de urgência da Unidade 
Hospitalar de Vila Real, 5.4% a Chaves, 7.7% a Lamego, 15.4% a 
Bragança, 6.2% a Mirandela e 3% a Régua. Os restantes foram trans- 
portados pela VMER- via verde coronária - ao serviço de urgência 
da Unidade de Vila Real. O tempo médio desde os sintomas até ao 
primeiro contacto com o serviço de saúde foi de 161 ± 125 min, o 
tempo de transferência para o Laboratório de Hemodinâmica a partir 
de outras unidades hospitalares foi de 95.9 min e a demora média 
entre a chegada dos doentes que recorreram ao SU directamente 
ou através de transporte pela VMER ate à insuflação do balão no 
Laboratório de Hemodinâmica foi de 63.4 ± 47 min. Ou seja, o tempo 
médio desde o primeiro contacto médico até à insuflação do balão 
foi de 159.3 min, para uma distância média de 71.7 Km e o tempo 
médio de reperfusão foi de 351 ± 149 min. A demora da equipa de 
Hemodinâmica foi de 20.9 ± 33 min em média, incluindo as ICPs 
realizadas em presença física.

Pode-se verificar que os tempos de reperfusão conseguidos através 
da estratégia implementada no Interior Norte foram sobreponíveis 
aos de estudos como o DANAMI¬2, PRAGUE- 1 e -2, AIR-PAMIN, 
CAPTIM, ou seja, de acordo com o estado de arte no tratamento do 
EAMCST.

A estratégia de abordagem dos doentes com SCACST no Interior 
Norte baseia-se, portanto, em protocolos bem definidos, estreita 
comunicação entre as Unidades Hospitalares e na participação de 
uma Equipa de Hemodinâmica disponível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. Isto permite que, desde Abril de 2008, estes doentes 
tenham acesso em tempo útil a ICP com consequente melhoria do 
seu prognóstico e qualidade de vida e minimização do risco hemor- 
rágico.

Laboratório de Hemodinâmica do CHTMAD: no 1º ano de funciona-
mento foram realizados 776 cateterismos cardíacos diagnósticos com 
coronariografia, 397 angioplastias coronárias com implantação de 
stents e 56 angioplastias primárias, como tratamento inicial de doen- 
tes com Enfarte Agudo do Miocárdio.
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Resumo

A utilização de técnicas loco-regionais para a realização de aneste- 
sia, para diferentes procedimentos cirúrgicos, tem tido um grande 
incremento nos últimos anos. Para além destas técnicas anestésicas 
produzirem uma profunda analgesia sensorial, com relaxamento 
muscular, o que facilita o acto cirúrgico, também podem ser utilizadas 
para analgesia no pós-operatório, em particular a técnica epidural. 

Estes bloqueios permitem assegurar analgesia sensitiva, bloqueio 
motor e simpático através da inserção de uma agulha no neuroeixo, 
mais concretamente no espaço subaracnóideu ou epidural. De acor- 
do com as necessidades cirúrgicas, anestésicas e analgésicas a sua 
realização pode ser a nível cervical, torácico, lombar ou sagrado.

Resposta fisiológica ao bloqueio 

Existem três tipos de fibras nervosas: A, B e C. As fibras A dividem-
-se em quatro subgrupos: alfa (�), beta (�), gama (�) e delta (�). 

Inicialmente o anestésico local, tende a bloquear as fibras desmie- 
linizadas (tipo C). Estas fibras estão envolvidas no transporte de 
estímulos ligados à dor, temperatura e nocicepção. Na sequência, 
bloqueia as fibras mielinizadas mais finas do tipo B, e progressiva-
mente, as fibras mais grossas e mielinizadas do tipo A em ordem 
crescente (�: dor, temperatura e nocicepção; �: fusus musculares - 
propriocepção; �: toque suave, pressão e dor; �: motor) (Molnar, 
1997; Brown, 2005; Telzlaff, 2005).

À medida que ocorre a difusão e a diluição do anestésico local inje- 
ctado1, as fibras mais facilmente bloqueadas são as mais pequenas 
e mielinizadas (A� e B) e as mais difíceis de bloquear as grandes 
(tipo A) e desmielinizadas (tipo C). Isto explica que o bloqueio simpá- 
tico (avaliado pela sensibilidade à temperatura) possa estar dois 
segmentos mais altos que o bloqueio sensorial (dor e toque), que 
por sua vez se encontra dois segmentos mais elevados que o blo- 
queio motor. A Figura 1 ilustra a repartição dos dermátomos corpo- 
rais correspondentes à enervação sensorial dos nervos espinhais, 
demonstrando o nível do bloqueio sensitivo obtido.

Raquianestesia vs Epidural

A raquianestesia consiste na administração de anestésico local dentro 
do espaço subaracnóideu da coluna vertebral (Figura 2), produzindo 
um bloqueio de condução das estruturas nervosas, principalmente 
ao nível das raízes raquidianas, atingindo as modalidades motoras, 
sensitivas e simpáticas situadas abaixo do nível escolhido. A instala- 
ção do bloqueio é quase imediata (Molnar, 1997; Telzlaff, 2005).

1 Ao anestésico local pode ser adicionado substâncias adjuvantes, como por 

exemplo, opióides para promover prolongamento da analgesia 

Fig.1 - Mapeamento dos dermátomos corporais (Adapt. Morgan, 2005).
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Fig. 2 - Espaço subaracnóideu (Adapt. Netter, 2006) 

A anestesia epidural consiste na administração do anestésico local 
no espaço epidural da coluna vertebral (Molnar, 1997) (Figura 3). A 
anestesia epidural diferencia-se da raquianestesia devido a instala- 
ção do seu bloqueio ser mais lento e a intensidade do bloqueio motor 
e sensitivo ser menor. Não obstante, este tipo de anestesia é mais 
versátil, uma vez que permite que o bloqueio sensitivo se desenvolva 
de forma segmentar, através da escolha do fármaco a administrar, 
concentração e dosagem. Este tipo de anestesia é comummente utili- 
zado, como técnica anestésica para procedimentos cirúrgicos, anal- 
gesia de trabalho de parto e para analgesia pós-operatória. 

Fig. 3 - Espaço epidural (Adapt. Netter, 2006)

Em geral, neste tipo de anestesia loco regional a sequência da insta- 
lação do bloqueio é realizado na seguinte ordem (Swetzer, 2006):

I - Bloqueio simpático, com vasodilatação periférica e aumento da 
temperatura cutâneo;
II – Perda da sensibilidade dolorosa e térmica;
III – Perda da propriocepção,
IV – Perda da sensibilidade ao tacto e à pressão;
V – Paralisia motora.

As indicações e as contra-indicações da raquianestesia são simila- 
res às da anestesia epidural (Molnar, 1997; Telzlaff, 2005; Deruddne 
& Benamou, 2007).

Indicações

Como técnicas isoladas:
� Cirurgia do andar inferior do abdómen e períneo (cirurgia geral, 
vascular, plástica, urológica, ginecológica e obstétrica)
� Cirurgia dos membros inferiores (cirurgia geral, vascular, plástica e 
ortopédica)

Como técnica combinada (no caso da epidural)
� Cirurgia torácica;
� Cirurgia do andar superior e médio do abdómen;
� Cirurgia pediátrica (epidural lombar e caudal).

Contra-indicações 

� Falta de consentimento do utente;
� Alergia ao anestésico local;
� Infecção no local da punção;
� Dismorfias anatómicas que torne a punção impossível;
� Sepsis generalizada;
� Coagulopatia;
� Pressão intracraniana aumentada;
� Hipovolemia severa (choque).

Muitas vantagens são atribuídas a estas técnicas anestésicas 
(Moraca, Sheldon & Thirlby, 2003; Drasner & Larson, 2007). Destas 
podem-se nomear: melhor qualidade de analgesia, redução na inci- 
dência de eventos trombolíticos no pós-operatório, diminuição na 
morbilidade em utentes cirúrgicos de alto risco, mobilização precoce, 
menor infecção respiratória no pós-operatório, melhor função cardio- 
vascular e gastro-intestinal. A anestesia loco-regional, também evita 
algumas desvantagens associadas à anestesia geral e ao uso de 
opióides no pós-operatório, havendo assim um melhor controlo das 
respostas neuro-endócrinas, melhor disfunção da resposta imuno- 
lógica e menor incidência de efeitos secundários como as náuseas 
e vómitos no pós-operatório.
   
A estas técnicas anestésicas, também podem estar associadas 
diferentes tipos de complicações (Molnar, 1997; Telzlaff, 2005; 
Deruddne & Benamou, 2007; Drasner & larson, 2007), nomeada-
mente:

Hipotensão

� Mais frequente na raquianestesia
� Menos frequente e menos severa na anestesia epidural

Toxicidade do anestésico local

� Injecção intravascular acidental
� Acumulação do anestésico local

Punção subaracnóideia

� Punção acidental pelo cateter epidural, durante a tentativa de 
anestesia epidural

Bloqueio espinhal alto ou total

� Dose de anestésico local injectado
� Posição do utente
� Aumento súbito da pressão intra-abdominal (ex: manobra de 
Valsalva, tosse)
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Bloqueios incaracterísticos

� Bloqueios unilaterais
� Bloqueio motor mais intenso
� Bloqueio motor prolongado no tempo

Retenção urinária/prurido

� Associado ao uso de opióides.
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O Centro Oncológico do CHTMAD, EPE iniciou o seu funcionamento 
em Julho de 2008. Com instalações próprias, encontra-se distribuído 
por 3 pisos que incluem: o Serviço de Oncologia Médica (distribuído 
por Hospital de Dia com a Unidade Centralizada de Preparação de 
Citostáticos, Serviço de Internamento e Consulta Externa) e o Serviço 

de Radioterapia. Existe também uma área de consulta e tratamento 
da dor, uma área de cuidados paliativos e uma área de atendimento 
não programado.

Antes da sua abertura, os doentes oncológicos da zona de Trás-os- 
-Montes e Alto Douro, tinham de se deslocar diariamente e fazer cen- 
tenas de quilómetros, muitas das vezes em condições muito precá- 
rias, o que levava em alguns casos à desistência dos tratamentos 
ou até à impossibilidade da sua realização. Com esta realidade, tor- 
nou-se uma prioridade apostar no conforto físico, apoio psicológico 
destes doentes e dos seus familiares e no inicio em data óptima dos 
tratamentos prescritos (factores fundamentais na melhor recupera-
ção destes casos). Pretendeu-se “levar a saúde ao doente e não o 
doente à saúde”.

Com a abertura do Centro Oncológico, os doentes desta zona, pas- 
saram a poder fazer os seus tratamentos no Centro Hospitalar, evitan- 
do assim deslocações diárias habitualmente para o Porto. Criou-se 
assim para estes doentes uma melhoria significativa da qualidade de 
vida, tendo em conta as suas limitações físicas e psicológicas. Se 
qualquer doente deve ser tratado com a maior qualidade possível, o 
doente oncológico, apresenta necessidades muito específicas que 
qualquer profissional da área sabe reconhecer. O seu atendimento 
requer a maior prontidão, da forma o mais humana possível, o que 
só se obtém com o empenho incondicional de todos os profissionais. 
A permanência no hospital de qualquer doente, deverá ser sempre 
vista como uma “verdadeira ajuda” e não como “mais um percalço”. 
A própria terapêutica é sempre multidisciplinar, o que acarreta todo 
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um sistema interligado no que diz respeito a recursos humanos e 
tecnológicos.

O Serviço de Oncologia Médica dispõe actualmente de uma Equipa 
composta por 2 Oncologistas Médicos, 15 Médicos de várias espe- 
cialidades a tempo inteiro ou parcial, 3 Assistentes Técnicos, 24 
Enfermeiros e 10 Assistentes Operacionais. Orientando a sua activi- 
dade em estreita colaboração com todos os serviços que sejam ne- 
cessários envolver nos cuidados prestados a cada doente. 

O Hospital de Dia, funciona de segunda a sexta-feira das 8h-17h, e 
é composto por uma sala de tratamentos com 9 cadeirões (Fig. 2) e 
por uma sala de tratamentos com 9 camas. Nesse espaço são efe- 
ctuados os tratamentos de quimioterapia, a administração de outros 
fármacos relacionados com a abordagem do cancro, tais como as 
transfusões de sangue, e alguns dos exames necessários (mielogra- 
mas, biópsias, paracenteses, etc). O serviço de internamento apresen- 
ta uma lotação de 28 camas (14 enfermarias, cada uma delas com 
duas camas), com uma taxa de ocupação a rondar os 100%. 

O Serviço de Oncologia, assegura o apoio psicológico dos doentes, 
através da colaboração das Consultas de Apoio de Psiquiatria, Fisia- 
tria, Psicologia Clínica, Assistência Social e Nutrição.

A existência de Consulta de Grupo tem sido desde há anos, conside- 
rada como fulcral para qualquer decisão terapêutica sobre um deter- 
minado doente e para todos os casos tratados. No CHTMAD, existem 
actualmente duas consultas de grupo semanais para a decisão tera- 
pêutica dos doentes, que incluem sempre a presença de um Onco- 

logista Médico, de um Radioterapeuta e pelo menos um Especialista 
da área da Patologia em questão. 

No que diz respeito à Actividade Assistencial do Centro Oncológico 
durante o ano de 2009, foram realizadas 5913 sessões de oncologia, 
849 primeiras consultas de oncologia, 14.665 consultas realizadas, 
3736 sessões de radioterapia e 808 consultas de radioterapia. 
Desde o início deste ano (2010) já foram realizadas 612 sessões de 
quimioterapia e 974 sessões de Radioterapia.

O Serviço de Radioterapia aberto há cerca de ano e meio, tem vindo 
gradualmente a desenvolver a sua actividade, contando, hoje em dia, 
com uma Equipa composta por 5 Médicos Radioterapeutas, 1 Enfer- 
meiro, 3 Físicos, 4 Técnicos de Radioterapia, 2 Assistentes Operacio- 
nais e 1 Assistente Técnico, que se propõem a atender toda a área 
de referência que este Centro Hospitalar abrange. O atendimento 
faz-se presentemente, num horário de 8 horas diárias ininterruptas, 
incluindo feriados, com excepção de sábados e domingos. Todos 
os doentes que vêm para o Serviço de Radioterapia são referencia-
dos pela consulta de grupo (Fig. 3).

Fig. 2 - Sala de Tratamentos

O aumento de novos doentes no Serviço de Radioterapia tem sido 
progressivo ao longo do tempo, estando já perto do limite da sua 
capacidade instalada, mantendo os mais elevados padrões de quali- 
dade que este tipo de Serviço exige.

Em termos de tecnologia, o Serviço encontra-se equipado com um 
Acelerador linear de alta energia, uma TAC/simulador, um Sistema 
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de Planeamento e diversos equipamentos de dosimetria para reali- 
zação, controlo e verificação dos tratamentos (Fig. 4). 

Actualmente, o Serviço tem capacidade técnica e humana para tratar 
todas as patologias que necessitem de Radioterapia Externa, tendo 
sido já criados protocolos para tratamentos com Braquiterapia, con- 
tando também com o apoio de todas as Especialidades, que este 
Centro se obriga a incluir. Actualmente, o Serviço de Radioterapia do 
CHTMAD, está disponível para o tratamento e orientação terapêutica, 
na sua globalidade, de todos os doentes Oncológicos desta área de 
referência.

De futuro, estará o Serviço de Radioterapia, aberto à expansão de 
novas técnicas que nesta área se tornem fundamentais, assim como 
a um crescimento que se mostra já inevitável pelo número crescente 
de doentes que solicitam este tipo de Orientação Terapêutica. Estará 
sempre disponível para interligação com outras Especialidades Médi- 
cas no sentido sempre primordial, de Prestação de Cuidados 
Médicos do mais alto nível.

Consulta de Grupo de Oncologia 

1ª Consulta de Radioterapia 

TAC / Simulação

Planeamento

Dosimetria

Verificação e Controlo da Qualidade dos Tratamentos

Aprovação Médica 
e Física

Tratamentos

Consultas Follow-Up

Consultas
Subsequentes

Fig. 3 - Diagrama do circuito de um doente no Serviço de 
Radioterapia

Fig. 4 - Acelerador Linear
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A enfermagem constitui a maior percentagem de profissionais de 
saúde em todos os países integrados na União Europeia. O seu 
número é aproximadamente 6 milhões no início deste novo século. 
A prestação de cuidados engloba 24 sobre 24 horas/365 dias por 
ano. É imperativo que estes profissionais sejam competentes e pro- 
movam a melhoria dos cuidados. Para isso, é crucial a sua forma- 
ção inicial para que a sociedade possa estar segura da competên-
cia profissional. Estes profissionais deverão estar aptos a manter (no 
mínimo) o seu nível de formação ao longo da vida profissional. A 
manutenção e o desenvolvimento da qualidade dos cuidados de 
enfermagem são essenciais. Actualmente, com a explosão de conhe- 
cimento e o impacto da tecnologia, os serviços de saúde, exigem à 
classe de enfermagem uma maior qualificação para o desempenho 
das suas funções (conhecimento, competências e atitudes)(4). 

A enfermagem de cuidados intensivos passou por uma fase de mu- 
dança nos últimos vinte e cinco anos, sendo impossível documentar 
todas essas alterações. Esta metamorfose criou um efeito “major”, 
no modo como as pessoas com alteração da sua situação de saú- 
de/doença são tratados. O progresso tecnológico colocou-se no 
centro destas transformações, apesar das competências essenciais 
se manterem inalteráveis. Pelo contrário, as alterações demográficas 
e o aumento do número de doentes idosos com comorbilidades com- 
plexas, forçam a uma mudança no curso do tratamento e prestação 
de cuidados(3).
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Em 1998, Depasse et al. verificou que em toda a Europa, apenas 
64% das UCI’s estudadas possuíam enfermeiros com qualificações 
em medicina intensiva e que tiveram acesso ao mesmo através de 
formação superior. O maior nível de especialização do staff de enfer- 
magem verificou-se no Reino Unido onde 100% das UCI’s referiram 
que a equipa de enfermagem recebeu formação especializada, quer 
antes de iniciar as funções, quer após (2). 

A OMS publicou em 2003, guidelines que corroboram o conteúdo 
curricular de enfermagem no âmbito da medicina intensiva. Delineou 
as competências esperadas, seguidas de pós-graduação e especia- 
lidade. Curiosamente, estas competências não especificam a capa- 
cidade de prestação de cuidados efectiva a nível do doente crítico/po- 
tencialmente crítico. No entanto, possuem um alcance de conheci-
mentos que podem/deveriam ser adicionados a outros campos 
científicos.

O doente crítico/potencialmente crítico “luta” em ambiente de 
cuidados intensivos contra as suas comorbilidades e desequilíbrios 
fisiológicos, no limiar da sua sobrevivência. Pela urgência/emergência 
e multiplicidade de intervenções, são muitas as vezes em que os pro- 
fissionais de saúde têm uma sensação de claustrofobia. Isto coloca 
inexoravelmente o doente numa posição de elevado risco de exposi- 
ção a situações adversas. Neste contexto, o processo educacional e 
formativo dos profissionais de saúde tem um especial relevo, devendo 
adequar-se à carência de informação técnica e científica aos mais 
diversos níveis.

Em 2003, a Federação Europeia de Enfermagem em Cuidados Inten- 
sivos realizou um estudo (Baktoft et al.), aferindo que os requisitos 
para enfermagem de cuidados intensivos e especialidade em medi- 
cina intensiva variam substancialmente. Educação especializada é 
um pré-requisito para exercer funções apenas em dois países da 
União Europeia (Suécia e Holanda). Na maioria dos países existe um 
curso especializado em medicina intensiva disponível para a enfer- 
magem, que ingresse em ambiente de cuidados intensivos, com 
excepção da Grécia e Islândia (3).

O Serviço de Cuidados Intensivos, dada a sua especificidade, exige 
alto nível de especialização, e actualização constante de conheci-
mentos técnico – científicos. Torna-se de extrema importância a 
elaboração de um plano de formação estruturado e fundamentado, 
pesquisa científica e informação fidedignas e actualizadas.

No âmbito da reestruturação do Grupo de Formação do Serviço de 
Cuidados Intensivos/Cuidados Intermédios (SCICI), constituído por 
seis elementos da equipa multidisciplinar (médicos e enfermeiros), e 
tendo em consideração as premissas anteriormente descritas, foi 
elaborado um Plano de Formação para o triénio 2009/2011. 

O presente Plano de Formação foi elaborado tendo como base a 
fonte CoBaTrICE (Competency-Based Training in Intensive Care 
Medicine in Europe). O manual citado é produto de cerca de 5250 
sugestões dadas por 58 países de todo o mundo. Procura 
harmonizar e definir o conhecimento, competências e atitudes 
standard mínimas para o desenvolvimento de funções em ambiente 
de cuidados intensivos (1). 

10.
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O seguinte plano de formação aborda onze domínios específicos (1):

1 - Ressuscitação e tratamento inicial do doente crítico

O primeiro contacto com o doente agudo, requer aos profissionais 
de saúde uma acção dirigida à prevenção/tratamento, apesar da 
incerteza da sua causa e do diagnóstico subjacente. Conhecer este 
desafio – a acção baseada na incerteza – exige uma abordagem 
estruturada no tratamento do doente, exemplificada pelos algoritmos 
do suporte avançado de vida. No entanto, esta abordagem não se 
encontra tão bem desenvolvida no que diz respeito a outros doentes 
agudos.

2 - Diagnósticos: Assistência, investigação, monitorização e interpre- 
tação dos dados

É fácil adquirir uma enorme quantidade de informação relacionada 
com o doente, no entanto, o verdadeiro desafio é o de possuir a 
capacidade de transformar essa informação, em passos essenciais 
para o seu diagnóstico e tratamento. As investigações efectuadas 
são formas de testar hipóteses, que poderão acarretar riscos ocasio- 
nais e custos adicionais. A sua utilidade, segurança e eficácia deverá 
ser colocada numa balança contra todos os outros factores.

3 - Tratamento da doença

a. Doença aguda
b. Co-morbilidades
c. Falência de órgãos

A eficácia do diagnóstico determina a especificidade da resposta 
terapêutica. Apesar de nas fases iniciais de tratamento do doente 
crítico/potencialmente crítico, a segurança fisiológica e tratamento 
de suporte serem as questões principais, realizar o diagnóstico 
correcto e providenciar o tratamento adequado determinará o out- 
come do doente. O tratamento requer as competências essenciais  
e a sua adaptação com a informação clínica e dados laboratoriais. 
Requer ainda a aplicação/actualização das guidelines de “boas 
práticas” rápida e efectivamente. Envolve também uma revisão 
clínica regular das possibilidades de diagnóstico, e a modificação 
do tratamento do doente tendo em conta a sua resposta.

4 - Intervenções terapêuticas/ Suporte de um órgão/ Falência múltipla

A capacidade para iniciar/manter o suporte de funções vitais é uma 
prática diária em ambiente de cuidados intensivos. No entanto, esta 
capacidade é insuficiente para promover a sobrevivência do doente 
crítico/potencialmente crítico. Por esse motivo, procedimentos práticos 
associados ao suporte artificial de funções vitais, são considerados 
neste domínio.

5 - Procedimentos práticos (apoiam todas as formas de suporte de 
funções vitais).

a. Sistema respiratório
b. Sistema cardiovascular
c. Sistema nervoso central
d. Renal/Sistema genito urinário

6 - Assistência peri-operatória

Os doentes críticos em fase aguda podem apresentar-se com pro- 
blemas de etiologia médica, cirúrgica, ou ambos. As complicações 
da doença crítica não respeitam limites especiais. Os cuidados peri- 
-operatórios exigem uma colaboração multidisciplinar e em muitas si- 
tuações proporcionam oportunidades de medicina intensiva preventiva.

7 - Conforto e recuperação

A prestação de cuidados ao doente e familiares/pessoas significati-
vas é um dever fundamental dos profissionais de saúde, dever esse 
que assume uma ênfase particular nas circunstâncias de uma doença 
crítica. O processo de reabilitação inicia-se nos cuidados intensivos e 
é prolongado por um longo período de tempo, após a alta hospitalar. 

8 - Cuidados de fim-de-vida

A morte nos cuidados intensivos não é considerada muitas vezes 
um processo “natural”, mas sim um processo controlado inevitável. 
A forma como é conduzido pode afectar os sobreviventes - famí- 
lia/pessoa significativa e o staff – para o resto das suas vidas. A 
limitação de esforço terapêutico ou a sua suspensão não significa 
recusa no tratamento. 

9 - Transporte do doente crítico

Os doentes críticos podem requerer transferência intra ou inter-hospi- 
talar por várias razões clínicas. Os princípios são os mesmos em 
ambas as circunstâncias. O enfermeiro dotado de competências, 
conhecimentos e atitudes deverá ser capaz de executar o transporte 
do doente crítico/potencialmente crítico para fora do ambiente de 
cuidados intensivos.

10 - Segurança do doente e gestão de sistemas de saúde

Os erros nos cuidados aos doentes, geralmente criam duas vítimas 
- o doente e o profissional de saúde, que normalmente é o compo- 
nente terminal num sistema de saúde inseguro. Criar sistemas de 
saúde seguros pode requerer alterações nas estruturas e recursos, 
mas envolve sempre melhorias nos processos e na organização dos 
cuidados.

11 - Profissionalismo

a. Competências de comunicação
b. Relacionamento profissional com os doentes e seus familiares
c. Relacionamento profissional entre colegas
d. Auto-gestão

Um profissional é alguém com experiência que ganha o privilégio de 
auto-regulação através de vocação, trabalho, valores éticos elevados, 
auto-crítica e desenvolvimento pessoal. O profissionalismo inclui a 
capacidade de julgamento (a transferência de dados em conheci-
mento e conhecimento em acção adequadas). Estas atitudes de dis- 
tinção e comportamentos podem ser avaliadas em termos de 
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comunicação, competências, relações profissionais, auto-gestão 
(valores pessoais, auto-desenvolvimento, visão e auto-controlo).
  
Os cuidados de enfermagem terão uma tendência de desenvolvi-
mento crescente, desencadeadas pela necessidade de resposta a 
drivers externos e acima de tudo, pela necessidade de auto-desen- 
volvimento do profissional, que deverá procurar a melhoria da quali- 
dade dos cuidados prestados.

Após exposição do plano de formação à equipa multidisciplinar, ao 
longo do ano de 2009, foram programadas dezasseis sessões de 
formação, tendo sido realizadas doze. Foram abordados temas rela- 
tivos aos três primeiros domínios, tais como: intoxicação por organo- 
fosforados, analgesia/sedação em UCI, choque cardiogénico, prone- 
-position, queimaduras, broncofibroscopia, controlo da infecção no 
âmbito do estudo europeu Mosar, entre outras. Cerca de 54% da 
equipa de enfermagem esteve presente, ora como prelectores, ora 
como formandos. 

Neste primeiro ano, foram implementados protocolos de actuação 
para a uniformização dos cuidados/folhas de registo de enfermagem, 
tais como: “O doente em prone-position”, “O doente intoxicado por 
organofosforados”, “Avaliação da dor no doente crítico”, “Broncofi-
broscopia em UCI” e actualizado o da cateterização arterial.

Esta reestruturação permitiu uma maior dinâmica e coesão na equipa, 
levando a uma melhoria da qualidade dos cuidados prestados e uma 
capacidade organizacional acrescida. 
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Neste contexto de mudança, face à globalização e ao paradigma 
emergente da empresalização das instituições de saúde é urgente 
enfrentar os desafios hospitalares actuais, devido à crescente comple- 
xidade do atendimento, com a responsabilidade de cuidados seguros, 
proporcionado pelo processo da acreditação J.C.I. que vivenciamos. 

Pelo exposto, opino que todos os colaboradores do CHTMAD se 
consciencializem que é mais importante: 
  
Reflectir mais sobre O PORQUÊ, em  vez  DO COMO … 

Reflectir sobre a motivação é antes de mais, reflectir sobre os valores 
e sentido da acção, é questionar mais sobre o porquê das coisas, 
do que fazer sobre o como, (o como está ao “serviço” do porquê).

MOTIVAR constitui uma grande preocupação neste contexto geral 
de mudança (de perda de referências tradicionais, de perda de iden- 
tidade, de exigências de qualidade, …).

Os profissionais devem assim, adquirir todo um conjunto de compe- 
tências, privilegiando as situações de trabalho, com dotações seguras 
para melhoria do atendimento seguro, de modo a desenvolver um 
perfil profissional próprio, pela integração dos diversos saberes (o 
saber-saber, o saber-fazer, o saber-ser (qualificação profissional/moti- 
vação/empenho no trabalho), o saber aprender, para SABER TRANS- 
FORMAR-SE), como processo de intervenção activa aos diversos 
níveis. 

A motivação torna-se um cruzamento essencial de interacção entre 
o querer individual, o saber-fazer e o poder ou a margem de autono- 
mia atribuídos pela organização – dimensão multidimensional.

A gestão da motivação constitui um valor acrescentado, simultanea-
mente, para o indivíduo e para a organização.

Assim, Gestores/Colaboradores  - M. I .M. E.

MOTIVAR - IMPLICAR  - MOBILIZAR  - ESTIMULAR

 MOTIVAR - um fenómeno interno e individual, processo que leva 
um indivíduo a comprometer-se e a realizar uma acção.

 IMPLICAR - dinâmica interna que traduz o empenho no trabalho e a 
ligação a uma organização.

 MOBILIZAR- processo externo e colectivo, de apoio e de dinamiza-
ção da acção, que permite a canalização da energia, de uma pessoa 
ou de um grupo, a fim de se atingir um objectivo, é a acção de reunir 
e de dinamizar as energias, de preparar para agir.

 ESTIMULAR – incitamento externo para agir, dinâmica que induz a 
acção do exterior.

Não há mudança organizacional ou humana sem uma real motivação 
dos gestores/colaboradores para o envolvimento de todos na melho- 
ria do desempenho, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - na apro- 
priação dos Objectivos organizacionais/serviços, na apropriação das 
normas do Projecto de Acreditação pela Joint Commission Interna- 
tional, e no desenvolvimento  de  e-cultura – intranet cooperativa.

“A motivação é o motor da vida”
Monteserrat (2004)

11.
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a evolução do citoscópio
universal
 

Resumo

História é o estudo parcial ou total, do passado humano, com vista a 
conseguir dele uma noção comprovadamente exacta e compreenível, 
além de integrável numa ordem evolutiva. Mas a história não se limita 
ao conhecimento evocativo do passado, pois adentra-se na sua inter- 
pretação explicativa. Foi Bozzini que em 1804 desenhou o primórdio 
dos cistoscópios, mas foi Edison que sete décadas mais tarde com 
uma ideia luminosa os tirou da escuridão! Toda a história da evolução 
do Cistoscópio Universal ilustrada com fotos inéditas e originais.

12.
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História

Os problemas médicos associados às cavidades escuras do tracto 
urogenital suscitavam um desafio.

Phillipp Bozzini, um jovem Italiano desenhou em Frankfurt a 1804 o 
por ele designado “Lechtleiter” (condutor de luz): tratava-se de um 
aparelho tosco em cano de espingarda com uma vela e lâminas que 
reflectem a luz. Apesar de inovador e encorajador, o instrumento era 
desajeitado e com escassa luz, sendo rejeitado pela Academia de 
Medicina de Viena em 1806.

Em 1828 The Philadelphia Journal of the medical and physical scien- 
ces publica: “ Instruments for iluminating dark cavities”. Tratava-se 
de instrumentos para explorar o interior da orofaringe, estômago, recto, 
uretra e bexiga. Neste artigo o autor faz referência à existência de 
apenas três instrumentos endoscópicos disponíveis: o endoscópio 
urológico de Pierre Segalas -“Spéculum uréthro-cystique” com ligei- 
ras alterações na reflexão da luz em relação ao de Bozzini; o espéculo 
de Bozzini para a vagina e recto; e o terceiro, um aparelho da Bóston.

Antoine Desormeaux, o pai da endoscopia, introduziu em Paris a 
1823 o seu cistoscópio feito em tubo de prata com um conjunto de 
lentes e espelhos nos quais projecta a luz resultante da chama de 
uma mistura de turpentina e álcool (fig.1). No início do séc. XIX as 
únicas fontes de luz existentes eram combustíveis: gorduras animais, 
óleos vegetais, fosseis e madeira.

O grande estímulo para a endoscopia surgiu com o emergir de novas 
e mais potentes fontes de luz. Inicialmente as lâmpadas de filamento 
eléctrico (Thomas Edison 1878) e mais recentemente as fibras ópticas.

A descoberta de Thomas Edison da lâmpada incandescente, levou 
à produção de mini lâmpadas que foram engenhosamente colocadas 
na ponta do cistoscópio pela LEITER (fig.2).

Nitze no final do séc. XIX introduziu os cistoscópios com irrigação e 
canal de trabalho os quais foram aprimorados em 1896 por Joachim 
Albarran com um sistema em que o cateter podia ser elevado ou 
abaixado por uma pequena alavanca colocada na extremidade distal 
do instrumento resultando no chamado Cistoscópio Universal (fig.3).

 A partir do séc. XX foi um evoluir técnico com a apresentação do 1º 
ressetoscópio por Maximilian Stern em 1926 e o desenvolvimento da 
electrorressecção prostática por Joseph McCarthy em 1930.

Com o advento das fibras ópticas pode-se criar instrumentos cada 
vez mais exíguos, flexíveis (fig.4) e com melhor imagem conseguin-
do-se quase atingir a “alma” do doente sem este dar conta.

Bibliografia
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Fig 1: Cistoscópio de “Desormeaux” encontrado na matutina “Feira 
da Vandoma” na cidade Invicta.

Fig. 3: Cistoscópio Universal, pertencente a um Ilustre Médico Poveiro que se dedicou à Urologia na primeira metade do séc. XX 
e cobrava apenas 15$00 pelo exame.

Fig. 2: Mini lâmpadas incandescentes colocadas na ponta do Cistos-
cópio pela Leiter.

Fig.4: Cistoscópio Flexível existente na consulta externa da Unidade 
de Chaves
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01.

“ O problema do cancro da mama não é só existir, o problema é 
também não ser tratado precocemente respeitando a morfologia da 
mama da mulher.” 

Dr. João Nóbrega
Director da Unidade de Mamografia do CHTMAD

A Unidade de Mamografia do CHTMAD abriu em Dezembro de 2009, 
tendo como aliado e impulsionador o Conselho de Administração que 
desde sempre acreditou na importância de se avançar precocemente 
na luta contra o cancro da mama.

Presentemente, esta Unidade realiza 35 mamografias/dia e com um 
tempo médio por exame da mama de cerca de 5 minutos para cada 
doente. 

A actividade desta Unidade não se extingue, porém, na mera realiza- 
ção do exame em concreto, antes pugnando por toda uma humani- 
zação do serviço, com atendimento personalizado e pormenorizado, 
em que se procuram ter em atenção as diferentes dimensões da 
mulher enquanto utente, pessoa e doente.  

Na realidade, este novo Serviço tem como objectivo principal não só 
cuidar das mulheres desta Região, mas também alertar para o prin- 
cipal problema desta doença: a falta de prevenção! 

a unidade de 
mamografia no chtmad
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Assim, e para que todas as mulheres de Trás-os-Montes e Alto Douro 
tenham cada vez mais conhecimento sobre este tipo de cancro, nas 
consultas de mamografia são inteiramente esclarecidas pelo médico 
e técnicos desta Unidade sobre métodos de prevenção, detecção, 
diagnóstico e recuperação.

Associado a esta nova Unidade de Mamografia temos equipamento 
técnico extremamente sofisticado: material ecográfico (para determi- 
nação da natureza líquida ou sólida das lesões) e material mamográ- 
fico (para detecção do cancro). 

Assim, e para melhor elucidação, podemos contar nesta Unidade com 
três equipamentos essenciais para a prevenção e detecção do cancro 
da mama: o mamógrafo digital directo (fig.1), notando-se que este 
mesmo aparelho foi o primeiro colocado na Península Ibérica. É um 
equipamento de diagnóstico com o mínimo de agressão radiológico 
possível e permite fazer por leitura directa a mamografia reduzindo 
em 30 % a radiação emitida. 

 As fontes de radiação e poluição deste aparelho são muito menos 
elevadas existindo assim vantagens ambientais a valorizar porque não 
há reagentes a revelar a película: a imagem é imediatamente captada 
e passa logo ao sistema informatizado.

A Unidade de Mamografia do CHTMAD conta, também, com o Ecó- 
grafo (fig.2) que se baseia na análise (por processamento do compu- 
tador) da modificação na frequência da onda ultrassonora emitida 
pelo aparelho e aquela que é recebida depois de reflectida pelos te- 
cidos. E, por fim, o Sistema de Gravação de Voz (fig.3), um método 
rápido e eficaz, em que o doente entra, apresenta-se na hora (com 
consulta previamente agendada), faz o exame, e passado 5 minutos 
pode levar o mesmo num CD e com relatório para mostrar ao seu 
médico de família. 

Fig. 1 Mamógrafo Digital Directo

Normalmente, todos o doentes são enviados para fazer exames nesta 
Unidade após consulta no Hospital ou Centro de Saúde da Região, 
e dependendo da urgência no exame o período de espera para o fa- 
zer é sempre mínimo (normalmente uma semana). Acreditamos que 
o tempo deve ser sempre um aliado para o doente.

No entanto, e como nenhum Serviço é perfeito só com os equipa-
mentos tecnicamente necessários, pensamos também que seria indis- 
pensável encontrar nesta nova Unidade de Mamografia um Serviço 
Humanizado. Um meio envolvente apropriado para todos os utentes, 
um espaço acolhedor e positivo. Espaço este que se deve a todos 
aqueles, e que foram muitos, que construíram, deram o seu contributo 
e acreditaram nesta Unidade. 

A luz, as cores, as fontes de água quente, morna e fria, a disponibili-
dade e simpatia de todos os profissionais são imprescindíveis para 
se fazer desta Unidade um espaço mais humanizado e completo. 

Aconselhar a mulher, ajudá-la a criar mecanismos de prevenção para 
o seu corpo e alertá-la para a problemática desta doença são facto- 
res fundamentais para a existência desta nova Unidade.

Actualmente, com os equipamentos e recursos técnicos deste Servi- 
ço já não é necessário que a mulher de Trás-os-Montes e Alto Douro 
se desloque às grandes metrópoles. Aqui, podem fazer-se todos os 
procedimentos de diagnóstico, rastreio e tratamentos da mama. 

Esta realidade deve-se, felizmente, ao conjunto de profissionais 
habilitados neste Serviço, nomeadamente o Dr. João Nóbrega, um 

Fig. 2 Ecógrafo
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O cancro da mama é uma das doenças com muito impacto no país 
e no mundo, não só por ser uma doença muito frequente e grave, 
mas também porque é um órgão repleto de simbolismo, na femini- 
lidade e maternidade.

Contudo, e porque a Unidade de Mamografia do CHTMAD está apta 
a receber todos aqueles quantos dela precisem, não nos devemos 
esquecer que cerca de 1% do cancro da mama atinge, também, o 
sexo masculino. Embora seja bem mais raro nos Homens é impor- 
tante que estes estejam sempre atentos a possíveis alterações, e 
esquecerem qualquer tipo de preconceito. O cancro não escolhe 
idade, sexo, raça ou condição social.

Em modo de conclusão, podemos afirmar que temos tudo para 
classificar a nossa Unidade de Mama como eficaz e eficiente com o 
objectivo de combater esta doença que mata cada vez mais mulheres. 
Como objectivo futuro desta Unidade, e porque ainda não é possível 
eliminar-se definitivamente o cancro da mama, esperamos pela sen- 
sibilização da população para a necessidade de prevenção, a par da 
humanização do serviço, transmitir um sentimento de segurança e 
de apoio que permitam, utilizando a mais moderna tecnologia dis- 
ponível, reduzir a taxa de mortalidade pelo cancro da mama na 
região.

“Um grama de prevenção vale mais do que um quilo de cura.”
                   John E. Kennedy

dos poucos profissionais em Portugal que está credenciado na área 
de Radiologia de Intervenção (prática com intuitos diagnósticos ou 
terapêuticos, em que é aproveitada a experiência em técnicas de 
imagens, para a execução de manobras, minimamente invasivas, 
dentro do corpo humano, sob controlo de imagem).

Na verdade, e porque nunca é demais relembrarmos, todo o tipo de 
intervenções onde seja empregue a utilização de radiações (TAC, 
Ecografia, Raios X, entre outros), tal como acontece na prevenção e 
diagnóstico do cancro da mama, só devem ser utilizadas quando 
necessárias e da forma mais adequada possível, para não prejudicar 
a saúde do doente. 

Assim sendo, a radiação X nunca deve ser utilizada em vão (daí a 
mamografia ser aconselhada apenas a partir dos 40 anos), isto por- 
que com a evolução natural da mama a distinção entre os tecidos 
torna-se mais fácil com as fontes de energia radiológica. 

Seguindo esta óptica, é preferível proceder-se à Ecografia para ver 
se há alguma alteração na mama da mulher, uma técnica que quando 
necessária se torna bastante útil na análise e detecção das lesões 
mamárias.

No entanto, e porque actualmente é importante abordar esta questão, 
as Ecografias só devem ser feitas quando necessárias. Tendo em 
vista a situação económica do País utilizar este método de diagnós- 
tico sem haver uma necessidade óbvia, lesa em muito o Serviço 
Nacional de Saúde. 

Todas estas precauções nos métodos de diagnóstico devem ter como 
principal razão a preocupação dos profissionais de saúde na contem- 
plação da mulher como um todo: enquanto mãe e mulher. Mas, 
também, como um ser saudável e belo. 

Fig. 3 Sistema de gravação de voz computorizado
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O cancro da mama é cada vez mais uma doença que afecta a nossa 
sociedade. Embora não seja um dos tipos de cancros mais letais, 
tem alta incidência em Portugal e uma taxa de mortalidade bastante 
significativa.

O Cancro da Mama é um tumor maligno que se desenvolve nas cé- 
lulas do tecido mamário. Um tumor maligno consiste num grupo de 
células que se encontram alteradas (neoplásicas) e que podem inva- 
dir os tecidos vizinhos e criar metástases para outros órgãos do corpo.

Em Portugal existem por ano 4500 casos novos de cancro da mama, 
sobretudo no sexo feminino. Apenas 1 em cada 100 se desenvolvem 
no homem. 

Actualmente, 90% deste tipo de cancro pode ser curável, desde que 
diagnosticado a tempo. Por isso, é cada vez mais necessário alertar- 
-se para a importância do rastreio e prevenção desta doença. O auto- 
-exame, a ecografia mamária, o exame clínico são meios de diagnós- 
tico fundamentais para se detectar precocemente esta doença. 

Após alguns anos de investigação sobre o cancro da mama, já se 
apresentaram determinados factores de risco, e que são os mais pre- 
dominantes nesta doença:

Idade: é maior a possibilidade de cancro da mama numa mulher 
com idade superior a 60 anos. Na menopausa este risco aumenta. 

História pessoal de cancro da mama: uma mulher que já tenha tido 
esta doença numa mama tem maior risco de voltar a ter cancro na 
outra mama.

Histórico familiar: se na família da mulher já forem conhecidos casos 
de cancro da mama (por exemplo: mãe, tia, avó), é fundamental que 
esta esteja mais atenta. Especialmente se estes familiares foram atin- 
gidos por esta doença com menos de 40 anos. 

Algumas alterações da mama: se apresentarem células mamárias 
anormais, quando vistas ao microscópio (por exemplo: hiperplasia 
atípica ou o carcinoma lobular in- situ

Alterações genéticas: alterações em certos genes (BRCA1, BRCA2, 
entre outros) aumentam o risco de cancro da mama. 

Primeira gravidez: quando a mulher tem a sua primeira gravidez depois 
dos 31 anos.

História menstrual longa: mulheres que precocemente tiveram a 
primeira menstruação (antes dos 12 anos), ou menopausa tardia 
(depois dos 55 anos), ou que nunca tiveram filhos.

Terapêutica hormonal de substituição: mulheres que fazem medicação 
hormonal para a menopausa (estrogénios e progesterona), durante 
5 ou mais anos.

Densidade da mama: mulheres mais velhas que apresentem, princi- 
palmente, tecido denso (não gordo) numa mamografia.

Obesidade após a menopausa: alguns estudos demonstram que as 
mulheres que são obesas, após a menopausa, apresentam um risco 
aumentado de desenvolver cancro da mama. 

Radioterapia no peito: mulheres que tenham feito radioterapia ao peito 
antes dos 30 anos.

Bebidas alcoólicas: maior ingestão de bebidas alcoólicas aumenta o 
risco de cancro da mama.

Raça: o cancro da mama tem mais incidência em mulheres cauca- 
sianas (brancas), comparativamente a mulheres Latinas, Asiáticas 
ou Afro-Americanas.

Inactividade física: mulheres que não pratiquem qualquer tipo de acti- 
vidade física. A actividade física é muito importante para prevenir esta 
doença. 

Ninguém melhor do que nós para conhecermos o nosso corpo e as 
alterações que nele sentimos. É nesta perspectiva que se torna im- 
prescindível o auto-exame na constatação de eventuais anormalida- 
des. Muitos dos cancros da mama podem ser são detectados pelo 
doente. 

Aqui se descrevem alguns dos Sintomas do cancro da mama:
. A detecção de um nódulo (caroço) à palpação.
. Corrimento (branco amarelado ou sanguinolento) mamilar.
. Retracção de um dos mamilos.
. O aumento progressivo e não simétrico de uma das mamas.
. Alterações na pele (depressão, espessamento ou endurecimento 
da pele) localizadas. 

Com o aparecimento destes sintomas é fundamental fazer-se o dia- 
gnóstico precoce para existirem mais possibilidades de cura efectiva. 
Os métodos de diagnóstico precoce favorecem a recuperação e 
reabilitação da mulher:

Mamografia:  é o principal exame mamográfico, realizado através de 
Raios-X. A partir dos 45 anos é “ obrigatório” a mulher fazer anual- 
mente uma mamografia de rotina.

Ecografia: é um método de diagnóstico que complementa a mamo- 
grafia e adverte para a constituição do nódulo: sólido ou líquido.

Citologia aspirativa: através de uma agulha fina e de uma seringa, o 
médico aspira uma determinada quantidade de líquido ou uma peque- 
na fracção do tecido do nódulo para posterior exame microscópico. 

um laço pela vida...
prevenção do cancro da mama

 

01.1.



a mama esquerda. Tendo em especial atenção  o quadrante superior 
externo e axila do mesmo lado. Faça o mesmo para a mama e axila 
direitas.

Posição 3 – deitada de costas com o ombro da mama que vai exa- 
minar, com o apoio de uma toalha dobrada ou uma almofada, faça 
novamente os procedimentos anteriormente referidos.

No caso de alguma alteração a mulher deve consultar o mais rapida- 
mente possível um médico. Não significa que uma alteração seja 
sinónimo de cancro, no entanto é muito importante prevenir! 

Quando se diagnostica um cancro da mama devemos ter sempre 
em consideração as boas opções de tratamento para esta doença. 

Na realidade, os tratamentos adequados a cada tipo de cancro de 
mama dependem da evolução da doença, do tipo de tumor e do 
estado geral de saúde do doente:

Tumorectomia: é a cirurgia que remove apenas o tumor. Em seguida, 
aplica-se a terapia por radiação. É um tratamento aplicado em tumo- 
res pequenos.

Quadrantectomia: é a cirurgia que retira o tumor, uma parte do tecido 
normal que o envolve e o tecido que recobre o peito abaixo do tumor. 
É um tratamento que conserva a mama. A radioterapia é aplicada 
após a cirurgia. 

Mastectomia simples ou total:  é a cirurgia que remove apenas a 
mama. É um tratamento aplicado em casos de tumor difuso. Em 
alguns casos mantém-se a pele da mama, que ajudará muito na 
reconstrução da mesma.

Mastectomia radical modificada:  consiste na remoção da glândula 
mamária. É a cirurgia que retira a mama, os gânglios linfáticos das 
axilas e o tecido que envolve os músculos peitorais.

Mastectomia radical:  consiste na remoção da glândula mamária, os 
músculos do peito, todos os gânglios linfáticos da axila, alguma 
gordura que se encontra em excesso e pele. 

Radioterapia: é um tratamento que utiliza radiação ionizante e tem a 
capacidade de destruir as células cancerosas e impedir que elas se 
multipliquem. É um tratamento local. Esta radiação pode ser externa 
ou interna.

Quimioterapia: é um tratamento através de substâncias químicas que 
afectam o funcionamento celular. Actua na destruição das células 
malignas. Pode ser aplicada por injecções intramusculares ou endo- 
venosas ou por via oral.

Hormonoterapia: é um tipo de tratamento que utiliza hormonas natu- 
rais ou sintéticas com fim terapêutico. Tem como objectivo impedir 
que as células malignas continuem a receber a hormona que estimula 
o seu desenvolvimento. Esse tratamento actua nas células do corpo 
todo.

Biópsia: é um procedimento cirúrgico no qual se colhe uma amostra 
de tecidos ou células para posterior análise em laboratório. Este pro- 
cedimento permite confirmar se estamos perante um cancro da mama.

Receptores hormonais (estrógeno e progesterona): são testes de la- 
boratório caso o cancro seja diagnosticado na biópsia. Estes testes 
indicam se as hormonas podem ou não estimular o desenvolvimento 
do cancro. Esses testes são feitos no tumor e a amostra é recolhida 
durante a biópsia. Com esta informação, o médico decide se é acon- 
selhável ou não um tratamento à base de hormonas.

A observação da mama é um gesto simples, prático, rápido e funda- 
mental!

O auto-exame tem como principais objectivos conhecermos melhor 
o nosso corpo, e detectar o mais rapidamente possível uma alteração 
na mama.

Quanto mais vezes a mulher fizer o auto-exame melhor conhecerá o 
seu corpo, e mais probabilidades terá de detectar precocemente esta 
doença.
 
Este exame deve ser feito no período fértil da mulher (na semana a 
seguir à menstruação) e na menopausa (em qualquer altura).

Aqui deixamos, e porque já não existe qualquer justificação para a 
mulher não fazer o auto-exame, os procedimentos que deve seguir:

Posição 1 – de pé, em frente ao espelho e com os braços levantados:
Observe as duas mamas para ver se existe alguma rugosidade, sa- 
liência, alteração da cor da pele, pele em casca de laranja ou altera- 
ções na forma da mama.

Observe igualmente os mamilos para ver se há alguma alteração, 
como por exemplo: a retracção do mamilo.

Seguidamente com os dedos polegares e indicador pressione (sua- 
vemente) para ver se há ou não saída de algum líquido nos mamilos.

Posição 2 – na altura do banho pode aproveitar também para fazer 
este auto-exame. Com o corpo molhado e as mãos ensaboadas e 
com o braço esquerdo levantado apalpe, cuidadosamente, com a 
palma da mão direita e movimentos circulares (de cima para baixo), 

Posição 1 Posição 2 Posição 3
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Reabilitação: É um processo orientado para a recuperação física e 
psicológica. Auxilia os métodos de tratamento para que a paciente 
tenha melhor qualidade de vida. A cirurgia plástica de reconstrução 
e serviços médicos de apoio, como por exemplo: fisioterapia, psico- 
logia, entre outros, podem ser fundamentais para uma recuperação 
menos dolorosa. 

Actualmente, é cada vez mais uma realidade a cura do cancro da 
mama pela detecção precoce da doença.

Por isso, é necessário que a mulher se torne “ responsável” por si e 
pelo seu corpo.

É verdade que ter cancro da mama não é, hoje em dia, um sinal de 
morte…Mas, se o podemos evitar ou pelo menos prevenir, porque 
não o fazer? 

São gestos tão simples, e que podem mudar uma vida…

“A Natureza odeia a preguiça em todas as suas formas. Dá vida con- 
tínua apenas aos elementos que estão em actividade. Amarre um 
braço ou outra parte do corpo tornando-o inactivo, e dentro em pouco, 
a parte imobilizada tornar-se-á atrofiada, ficando sem vida. Ao contrá- 
rio, faça de um dos braços um uso maior do que o habitual (…) e 
esse braço tornar-se-á mais vigoroso, mais forte e muito mais mus- 
culoso”.

Napoleon Hill, “A lei do triunfo”



02.1
a força da união

A nova lei de contratação pública introduziu conceitos e ferramentas 
cujo domínio ao nível operacional exigirá, num futuro próximo, um 
crescente esforço de adaptação aos vários players no domínio da 
contratação pública, sejam eles as entidades adjudicantes, mais con- 
cretamente, os sectores de compras dos hospitais públicos, sejam 
os potenciais adjudicatários, sejam ainda os prestadores de serviços 
de contratação electrónica, designadamente, plataformas electróni-
cas que se deparam com um segmento de mercado desconhecido.

A dificuldade de, num curto espaço de tempo, responder de forma 
cabal às exigências de formação e requalificação dos recursos huma- 
nos dos sectores de compras dos hospitais do sector empresarial 
do estado, aliada à necessidade de manter e consolidar as respostas 
individuais aos objectivos de eficiência propostos pela Tutela, determi- 
nam a procura de mecanismos alternativos, mais eficientes.

O agrupamento de entidades adjudicantes foi a estratégia encontrada 
por seis Instituições da Zona norte que, em busca de ganhos de es- 
cala e de processos aquisitivos optimizados, se uniram, condescen-
deram em especificidades não essenciais dos seus bens para iden- 
tificarem e normalizarem bens de grande impacte financeiro.

Acreditamos ser enorme o potencial desta iniciativa, que ultrapassa 
largamente os ganhos de escala, consolida sinergias de carácter 

Sara Mota
Directora do Serviço de Aprovisionamento

Daniela Maia
Administradora Hospitalar do
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
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comercial e alavanca partilha de experiências e know how. Temos, 
contudo, consciência que não é um caminho fácil; exige um trabalho 
prévio directamente proporcional aos ganhos esperados, seja num 
esforço de uniformização de mestres de artigos, seja na criação de 
abordagens terapêuticas equivalentes. Para tal, os serviços de apoio, 
designadamente os serviços de compras, devem contar com a cola- 
boração fundamental dos serviços clínicos.

Desta forma, a entreajuda e aproximação espontânea entre profissio- 
nais das diversas Instituições, uma vez avalizados pelos respectivos 
Conselhos de Administração, serão factores potenciadores, não só de 
resultados expressivos, como ainda a gestão partilhada de recursos 
humanos e consolidação de boas práticas aquisitivas, constituirão, 
a longo prazo, garantias do nível de serviço prestado.

Para tanto, torna-se necessário, desde já, garantir o empenhamento 
e motivação de todos os profissionais envolvidos, com vista a perfi- 
lharem normas e procedimentos consentâneos com a nova legislação.
 
A utilização de formas e meios electrónicos suportados pelas tecno- 
logias disponíveis exigirá, de todos e de cada um de nós, uma dispo- 
nibilidade e uma entrega muito para além dos padrões e dos compor- 
tamentos que há muito vêm sendo adoptados.
 
Nesse sentido, estão já a ser dados passos positivos, firmes e conse- 
quentes de forma a alcançar patamares de eficácia à altura do que 
se espera de uma gestão moderna, eficiente e racional, consagrando 
soluções de natureza empresarial que, supletivamente, regulam aspe- 
ctos organizacionais importantes em matéria de compras e logística, 
em ordem a potenciar o esforço conjunto dos serviços específicos 
da área da saúde.

As acções a desenvolver visam ajustar os sectores de compras dos 
agrupamentos hospitalares aos recursos financeiros do País, contri- 
buindo de igual modo para a criação de um ambiente favorável à 
inovação e a ganhos aquisitivos em resultado de uma maior dimensão 
e escala.

Trata-se, naturalmente, de um modelo de gestão em rede, que se 
pretende estabelecer entre entidades compradoras afins, cujo propó- 
sito essencial visa supervisionar a execução orçamental de compras, 
por forma a garantir que as reduções de custos unitários se traduzem 
em poupança efectiva, assegurando, de maneira articulada e coerente, 
a aquisição ou a locação, a afectação e a manutenção de bens.

Ciente da importância e da implicação do sector de compras em 
toda a actividade hospitalar, o Conselho de Administração do CHTMAD 
tem vindo a munir-se dos requisitos técnicos e humanos necessários 
a uma resposta pronta e eficaz, consentânea com os novos desafios 
que já estamos a viver.



Maria Margarida F. A. Costa Rodrigues
Coordenadora da Central de Transportes 
e MCDT ao exterior
Unidade Hospitalar de Vila Real

João Correia Rocha
Técnico do Serviço de Informática e
Telecomunicações
Unidade Hospitalar de Vila Real

02.2
sistema de requisição electró-
nica e gestão de transportes e 
mcdt ao exterior: implementação, 
integração, evolução

o chtmad em revista

055

Implementação

Na sequência do desenvolvimento do software de requisição electró- 
nica e gestão de transportes e MCDT ao exterior seguiu-se uma nova 
fase, a implementação do projecto no “Terreno”. Para tal foi escolhida 
uma unidade do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD) – a unidade de Vila Real e nesta foram seleccionados dois 
serviços, o serviço de Medicina e o serviço de Neurologia.
Esta primeira fase de implementação teve vários objectivos:
.  Apresentação do Software aos intervenientes no processo (médicos, 
enfermeiros e administrativos);
.  Avaliar a capacidade de resposta do software;
.  Detecção de falhas do software;
.  Melhorias e sugestões apresentadas pelos intervenientes no pro- 
cesso.
Neste momento o processo já está em curso, os médicos dos servi- 
ços escolhidos já estão a fazer as requisições electrónicas via SAM 
acompanhando a evolução dos pedidos numa área pessoal da apli- 
cação e os directores de serviço validam os pedidos electronicamente 
encaminhando-os para a Central de Transportes. Foram atribuídas 
também permissões ao pessoal administrativo para consulta de pedi- 
dos da aplicação. Algumas sugestões dadas pelos diversos interve- 
nientes foram implementadas na aplicação. 

Mafalda Xavier Guiné
Administradora Hospitalar
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Paralelamente, na Central de Transportes introduziram-se na aplica- 
ção as credenciais de transporte pedidas desde o início de 2010. A 
transição da informação das requisições em papel para um formato 
electrónico teve como objectivos:
.  Informatizar as credenciais de transporte;
.  Facilitar a pesquisa de credenciais de transporte;
.  Disponibilizar à Central de Transportes um mapa diário de transpor- 
tes cruzando a informação da credencial com o agendamento de 
consultas no SONHO;
.  Disponibilizar na área pessoal de cada médico as credenciais de 
transporte pedidas;
.  Emitir os termos de transporte no novo software.
Actualmente 95% dos termos de transporte estão a ser emitidos pelo 
novo software. O administrativo responsável pela emissão dos termos 
de transporte consegue ter uma vista diária de transportes por enti- 
dade transportadora permitindo-lhe entre outras avisar as entidades 
de possíveis transportes de doentes em grupo bem como adaptar o 
transporte ao acto que o utente vem realizar ao hospital.
Ao nível do agendamento de MCDT já é possível um controlo de mar- 
cações nas entidades fornecedoras dos serviços bem como a indica- 
ção da recepção do resultado dos exames. As informações de marca- 
ção e recepção do exame são também visíveis na área pessoal do 
médico que fez o pedido.

Integração

O desenvolvimento e implementação do software de requisição ele- 
ctrónica e gestão de transportes e MCDT ao exterior foram realizados 
de modo a que o software não funcione de forma isolada mas sim 
integrado com outros softwares existentes no CHTMAD, permitindo 
assim o fluxo de informação entre os vários sistemas.
Uma integração necessária foi a autenticação dos utilizadores da 
aplicação no sistema de directório (ACTIVE DIRECTORY) do CHTMAD. 
Com isso os utilizadores usam como par utilizador/palavra-passe, 
credenciais de autenticação local no domínio CHTMAD.
Outra integração necessária foi a realizada com o sistema SAM, um 
software com o qual o pessoal médico do CHTMAD já se encontra 
bastante familiarizado diminuindo assim o impacto da utilização do 
novo aplicativo. Foi necessária a criação de link’s de acesso a requi-
sição electrónica com a passagem dos parâmetros com os dados 
do médico e do utente.
Para consulta e registo de dados foi ainda necessária a integração 
com o sistema SONHO. Desta forma são eliminados os erros na iden- 
tificação do utente e do médico. Permite também o registo de análise 
e actos médicos no SONHO não sendo necessário o registo pelo 
administrativo.
Na actual versão do software já se encontra igualmente disponível 
um registo de reembolso de transportes. Para este registo ser 
potenciado, está a ser pensada uma forma de envolver o gabinete 
do cidadão para ser feito o pedido de reembolso directamente na 
aplicação.

Evolução

Para potenciar ainda mais o software de requisição electrónica e ges- 
tão de transportes e MCDT’s ao exterior estão a ser estudadas e desen- 
volvidas novas funcionalidades e integrações com outros sistemas.

A todos os MCDT’s realizados no exterior corresponde um custo  
que é facturado ao hospital. Não existindo neste momento uma forma 
simples e directa de relacionar uma factura com um MCDT, está a ser 
desenvolvido um módulo para anexar a factura digitalizada ao MCDT. 
Este módulo substituirá a forma actual de conferência de facturas na 
central de transportes. Para além disso permitirá enviar aos serviços 
financeiros uma previsão mensal de valores a serem facturados ao 
CHTMAD, tanto dos MCDT’s como dos transportes efectuados.
Outra integração em vista a curto prazo será a efectivar com o novo 
software de laboratórios EDELPHYN para as análises ao exterior. Uma 
vez que qualquer MCDT ao exterior necessita de aprovação prévia, 
sempre que no software de laboratórios seja detectada uma análise 
ao exterior, ela será automaticamente inserida no software de requisi- 
ção electrónica e gestão de transportes e MCDT’s ao exterior.
Uma outra evolução pensada será também o envio prévio da agenda 
de transportes e de exames em formato electrónico via e-mail para 
as respectivas entidades fornecedoras de serviços.

Tratando-se efectivamente de um software em constante evolução, 
de certeza que não vamos ficar por aqui. Com todos os profissionais 
do CHTMAD pretendemos continuar a sua integração, utilização, 
maximização das suas potencialidades e desenvolvimento.

 

Directório - CHTMAD
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Figura 1 – Integração com aplicações do CHTMAD

Figura 2 – Evolução das integrações com aplicações do CHTMAD
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a codificação clínica
explicada em fascículos

Resumo

O que é a codificação clínica? A atribuição valores numéricos (códi- 
gos) a diagnósticos, procedimentos e cirurgias, sinais e sintomas de 
doenças e situações mal-definidas, envenenamentos e efeitos adver- 
sos de fármacos, complicações cirúrgicas e de cuidados médicos.
Neste artigo faz-se um resumo de como nasceu, quais os problemas 
mais prementes e perspectivas de futuro da codificação clínica em 
Portugal.

Definição 

A codificação é a tarefa de atribuição de códigos de um sistema de 
classificação a cada um dos diagnósticos, situações clínicas, sinais 
ou sintomas de doenças ou de outras condições mal definidas, re- 
gistados no processo clínico de internamento, bem como às cirurgias 
ou intervenções cirúrgicas, tratamentos, exames de diagnóstico e 
outros, a que o doente tenha sido submetido, e ainda às causas ex- 
ternas de lesão, intoxicação, efeitos adversos de fármacos ou compli- 
cações de cuidados médicos e cirúrgicos, e às morfologias tumorais.

Objectivo 

O objectivo da codificação é a recolha da informação clínica em 
bases de dados, sobre as quais se podem aplicar os algoritmos de 
pesquisa, consulta, comparação, estatística, etc., que dão resposta 
a questões de incidência e morbilidade, entre outras, na população 
a que diz respeito a base de dados.

Fernando Lopes
Coordenador do Gabinete de Codificação do
Hospital de São João
Presidente da AMACC
Consultor da ACSS em Codificação Clínica

 
03.1
o que é a codificação clínica?

03.
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Sistema de classificação utilizado em Portugal 

A Classificação Internacional de Doenças (CID), desenvolvida pelas 
estruturas da Organização Mundial de Saúde desde há muitos anos, e 
em especial a 9ª Revisão, publicada em 1975, tem sido largamente 
utilizada em todo o mundo para as estatísticas de mortalidade e de 
morbilidade. Serviu também para o desenvolvimento do sistema de 
classificação dos Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH). Em 
Portugal é utilizada a Modificação Clínica da CID-9, ou seja, a 
CID-9-MC, em todos os hospitais do SNS; é com base nesta codifi- 
cação que se agrupam os episódios de internamento dos doentes 
em GDH. A 10ª Revisão da CID, que data de 1993, começou por ser 
utilizada em Psiquiatria, devido à rápida divulgação dos códigos 
desta especialidade, e tem vindo muito lentamente a adquirir o seu 
lugar na codificação dos diagnósticos clínicos. Na sequência de 
algumas acções de formação para os médicos das Administrações 
Regionais de Saúde (ARS), tem sido usada para codificar a trans- 
missão de informação entre os Centros de Saúde e os Hospitais. No 
Diário da República de 21 de Julho de 1997 ficou estipulado que a 
CID-10 fosse utilizada em Portugal "para utilização no âmbito do 
Sistema Estatístico Nacional a partir de 1 de Janeiro de 1998", mas 
por não ter ainda existido formação para os codificadores, nem 
adaptação das aplicações informáticas de recolha nos hospitais, 
nem tão pouco a disponibilização de agrupadores (em GDH), não 
começou ainda a codificar-se pela CID-10 nos hospitais do SNS.

Os médicos como codificadores 

1. Porque se escolheram médicos para codificar em vez de outros 
profissionais (administrativos)?

Nos EUA a codificação exige formação académica e profissional es- 
pecífica[1]. Em Espanha é realizada por enfermeiros. E em Portugal 
por médicos.

Houve uma razão histórica para se convidarem médicos para a activi- 
dade da codificação clínica: o projecto de implementação dos GDH 
em Portugal, na década de 80, precisava de resultados imediatos e 
não havia tempo para formar pessoal administrativo sem formação 
básica em medicina. Havia médicos em internato prolongado de poli- 
clínica (o que se chamava, na altura P1, P2, P3, P4, P5...) após a sua 
licenciatura, à espera de colocação nos hospitais. Foi fácil chamá-
-los e pô-los a codificar com uma formação de duas semanas. Além 
do mais os médicos podiam continuar a realizar as suas tarefas nor- 
malmente, dedicando apenas uma parte do seu tempo à codificação. 
Uma circular normativa dessa altura faz um bom historial desta fase 
de arranque[2].

2. Que formação inicial existiu?

Só durante o ano de 1988 houve sete cursos de formação. Dotados 
destes formandos, os hospitais começaram a codificar em Janeiro 
de 1989 todas as altas. No decorrer desse ano houve mais três 
cursos e, em 1991, outros dois[3].

3. Todos os médicos formados em classificação pela CID-9-MC 
ficaram a codificar?

Alguns médicos frequentaram as formações para conhecerem a 
CID-9-MC e não ficaram a codificar nos hospitais. E com o decorrer 
do tempo, dos médicos que fizeram codificação, vários abandonaram 
essa tarefa 'administrativa' porque se dedicavam a uma medicina 
como uma actividade exigente que não deixa tempo de sobra para 
quem se dedica verdadeiramente à profissão. Mas alguns médicos 
mantiveram esta actividade em paralelo com a prática da medicina 
e outros dedicaram-se à codificação mesmo a tempo inteiro por 
razões várias.

4. Como evoluíram os cursos de codificação?

As formações iniciais foram dadas por uma professora americana, 
Sheryl Rimer[4] com tradução simultânea (um luxo para a época). Ela 
própria trouxe dos EUA várias caixas com livros da ICD-9-CM.

Um grupo dos formandos iniciais tornou-se monitor nos cursos 
seguintes e passou a assegurar esta formação.

Os cursos foram progressivamente sendo aperfeiçoados e passaram 
a utilizar materiais de referência, inicialmente não disponíveis, com o 
resultado duma maior normalização e rigor. É de referir o Coding 
Clinic, o livro da Faye Brown e as ICD-9-CM Official Guidelines for 
Coding and Reporting.

5. A codificação realizada por médicos corre o risco de ser subjectiva?

Durante as formações em codificação clínica é habitual acontecerem 
discussões relacionadas com o pensamento médico em confronto 
com as regras de codificação (materializadas desde há já alguns anos 
nas guidelines). Uma parte importante destas normas, desenvolvidas 
por quatro partes cooperantes entre as quais está o Medicare, tem a 
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ver com a selecção do diagnóstico principal. E o seu objectivo é 
adequar a codificação a um sistema de financiamento, o que nem 
sempre coincide com os conceitos de etiologia (origem das doenças), 
de causalidade (entre doenças e sinais ou sintomas) ou de hierarquia 
relativa entre doenças simultâneas e os diferentes tratamentos que 
exigem.

E o conflito resulta então entre a formação básica em medicina, que 
aponta para uma causalidade etiológica, e as normas que tendem a 
classificar as situações de acordo com critérios em que pesam muito 
os custos. Por exemplo, quando um doente é internado para fazer 
quimioterapia a 'admissão para quimioterapia' é o diagnóstico princi- 
pal e o tumor é um diagnóstico adicional. E se internamento for para 
estudo ou tratamento cirúrgico do tumor será este último o diagnóstico 
principal. Mas na mente do médico (antes de ser codificador) esta 
separação não é evidente e o tumor seria o diagnóstico principal em 
todos os casos.

Não será lícito alegar 'subjectividade' na codificação feita por médicos, 
se se respeitarem as normas. Elas são objectivas e permitem classifi- 
car sempre da mesma maneira a mesma situação, ao longo do tempo, 
entre os vários profissionais e as diferentes instituições (hospitais).

6. E como se pode vigiar e garantir uma codificação objectiva?

Havendo normas há lugar a auditoria. Com a nomeação ou contrata- 
ção de auditores internos e a realização de auditorias há possibilidade 
de acompanhamento, detecção de falhas, de desvios ou mesmo de 
abusos. E havendo detecção de erros há obrigação de os corrigir.

Depois entra em cena a auditoria externa através da qual o pagador 
(actualmente a ACSS) garante que a codificação respeita as normas 
aplicáveis e impõe sanções sobre os desvios detectados.

7. E o factor humano? 

No centro desta actividade está o (médico) codificador. É uma acti- 
vidade humana e, como todas as outras, está sujeita a influências 
várias, internas e externas. Há as pressões dos serviços que procuram 
fazer valer a sua 'produção' cirúrgica (mesmo quando os procedimen- 
tos não são considerados cirúrgicos pela CID), da facturação (codificar 
mais para facturar mais), das companhias de seguros (que devolvem 
facturas por não aceitarem o GDH resultante da codificação e do 
agrupamento efectuados), dos cirurgiões da produção adicional (que 
recebem à peça por GDH), etc. Se o codificador seguir o seu código 
de ética, ou de conduta e, ele próprio, não for uma parte interessada 
(são possíveis as situações de conflito de interesses) estará imune a 
todas as influências e desempenhará as suas tarefas segundo as 
normas.

8. Há lugar para aprendizagem, formação e melhoria pessoal?
 
A codificação é uma actividade que também exige actualização, 
formação continuada e investigação. Os manuais e as normas não 
respondem a muitas situações da vida real para as quais não existe 
um código específico ou uma norma orientadora. Nestes casos é 
necessário estudar o diagnóstico ou o procedimento em causa 
(recorrendo muitas vezes a livros de medicina ou de cirurgia) e tentar 
enquadrá-lo no capítulo/secção/categoria/subcategoria/subclassifi- 
cação mais adequadas. Por vezes isso implica discussão e esta- 
belecimento de consensos (foi este um dos motivos para a criação 
do Portal da Codificação e dos GDH).

Os cursos de 'reciclagem' são também uma forma de actualização. 
Neles se discutem problemas e situações mais complexas, já fora 



do âmbito da formação inicial, e se apresentam alterações e novi- 
dades, se respondem a dúvidas e se consolidam conhecimentos 
previamente adquiridos.

A assinatura de newsletters, a frequência de fóruns de codificação, 
a participação nas reuniões da equipa dos formadores e auditores, 
em seminários e, agora, no Portal da Codificação e dos GDH, consti- 
tuem também oportunidades de formação e aperfeiçoamento pessoal.

9. Poderemos vir a ter especialistas e peritos de codificação clínica?

À medida que a codificação for cada vez mais realizada com empe- 
nho e seriedade será respeitada pela comunidade e o seu produto 
utilizado como peça fundamental nos registos médicos electrónicos 
e na investigação epidemiológica. A Ordem dos Médicos já foi sensi- 
bilizada para a possibilidade de se criar uma competência em codifi- 
cação clínica. Se esse objectivo for alcançado (e sê-lo-á se os codifi- 
cadores se unirem e empenharem) haverá lugar a um curriculum, 
certificação, reconhecimento e atribuição de competências. Compe- 
tências essas que será necessário manter através de acções ainda 
a determinar.

Que se ganhará com isso? Melhores oportunidades profissionais, 
melhor remuneração e, acima de tudo, o reconhecimento por parte 
da comunidade duma actividade que aguarda o seu lugar não só no 
mundo do trabalho (talvez até com uma carreira) como também no 
mundo académico (para os interessados).
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um segmento
sobre qualidade

Clara Branco

Coordenadora do Projecto de Acreditação
pela JCI

 
04.1
projecto de acreditação pela
joint commission international no l
centro hospitalar

A Auditoria Final, pela Joint Commission International (JCI), ao Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), realizar-se-á 
em Outubro de 2010.
O êxito da mesma vai depender do cabal esforço e empenho de todos 
os colaboradores, isto é, a actuação de cada colaborador terá impli- 
cações no resultado final. Assim, todos devem estar disponíveis para 
responder, caso interpelados, a todas as questões colocadas pelos 
auditores da JCI.
Neste contexto, é fundamental que os profissionais deste Centro 
Hospitalar tenham conhecimento de determinados pontos ou ques- 
tões, com as quais poderão ser confrontados nesta Auditoria. No 
sentido de facilitar esse propósito, foi elaborado o destacável presente 
nesta secção da revista. Use-o como um guia orientador, ou seja, 
como forma de preparação dos serviços para a Auditoria Final.
Para além da informação constante no referido destacável, seguem- 
-se alguns artigos de profissionais que integram os grupos de trabalho 
do Projecto de Acreditação do CHTMAD, cujo objectivo é o de, igual- 
mente, reforçar a importância do cumprimento de Normas/Procedi- 
mentos estruturantes deste Projecto.
“Porque acreditamos” no sucesso da nossa instituição, vamos todos 
unir esforços para que a Acreditação se torne uma realidade, num 
futuro muito próximo.

04.



“Devemos ser firmes na determinação de vencer, resolutos na vontade de con- 

quistar o topo da montanha; não nos detenhamos a pensar nos tropeços do 

caminhar. Nenhuma grande ascensão se deu sem falhas e quedas, elas devem 

ser consideradas como experiências que nos ajudarão a tropeçar menos no futuro. 

Nenhum pensamento sobre os erros passados deve jamais deprimir-nos; eles 

passaram, estão acabados, e o conhecimento assim adquirido ajudar-nos-á a evi- 

tar a sua repetição. Firmemente devemos ir em frente sem arrependimentos e sem 

olhar para trás pois o passado, mesmo que seja de uma só hora, já ficou para trás 

e o futuro glorioso, com o brilho da sua luz, está à nossa frente.”

Edward Bach 
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fosse menos perceptível. Aí interrompi-o: Mas por fora há-de notar-se  
sempre alguma coisa, não é possível fazer a extracção por dentro? 
Com pouca vontade, respondeu-me afirmativamente. Então eu quero 
que a extracção seja efectuada por dentro. Assim foi.

O exemplo que descrevi evidencia bem os termos em que, durante 
muito tempo, a relação terapêutica, encontro por excelência entre 
profissional de saúde e doente, teve lugar, e, também, os princípios 
mais importantes que actualmente se confrontam ou, melhor, se arti- 
culam, no âmbito da prestação de cuidados de saúde: o princípio da 
beneficência e o princípio da autonomia. Na esteira da tradição hipo- 
crática, o princípio da beneficência (cujo conteúdo se expressa por 
não prejudicar - Primum non nocere - ou, numa formulação positiva, 
promover o melhor interesse da pessoa doente), modelou durante 
séculos, de modo exclusivo, a actuação médica sem grande contes- 
tação. Para isso, concorriam dois factores. Por um lado, a diferença 
de conhecimentos entre quem tinha a alquimia da cura e quem, ne- 
cessitado, precisava de ajuda. Por outro, a particular concepção do 
doente, considerado simplesmente como uma realidade objectivante, 
no qual se operavam as secretas fórmulas que poderiam lograr recu- 
perar a sua saúde. Foi preciso esperar cerca de vinte e cinco séculos, 
para que a civilização adquirisse um outro sentido do humano, ou 
humanitude, nas palavras de Albert Jacquard2. Para trás fica um per- 
curso com a marca indelével do cristianismo e da progressiva secula- 
rização da sociedade verificada nos alvores da Idade Moderna. Com 
Cristo o Homem encontrou um novo sentido da vida, o seu lugar no 
mundo e a vocação para viver para os outros seguindo o Seu exem- 
plo; no fervilhar do espírito renascentista, o Homem afirmou-se como 
criatura possuidora de razão e vontade, deixando o lugar de mera 
entidade figurativa para assumir uma posição de «quase-criador» - o 
homem passou a ser, doravante, a medida e o fim de todas as coisas, 
tal como afirmara Protágoras dez séculos antes. Esta crença, que 
constituiu o paradigma inaugural dessa época, nunca mais deixou 
esse enraizamento inicial. Pelo contrário, aprofundou-se e viu-se 
reforçada à medida que cada nova descoberta se foi fazendo, influen- 
ciando, de modo determinante, a relação terapêutica. O resultado, 
que bem conhecemos, traduziu-se numa certa despersonalização da 
relação terapêutica concretizada a par do triunfo do modelo biomédico.
 
A consagração de uma cartilha liberal de direitos individuais, anuncia- 
da no triunfo da Revolução Francesa, trouxe, entre outros, o reconhe- 
cimento da qualidade de sujeito. No entanto, ao nível da relação 
terapêutica apenas no séc. XIX, com as alterações de ordem social 
económica e políticas impulsionadas pelo marxismo, em que se 
verificou o protesto das classes proletárias perante a existência de 
uma “medicina para ricos” e uma “medicina para pobres, considerada 
a rebelião do sujeito3, é que aquela qualidade se repercutiu na relação 
médico doente, facto que permitiu ultrapassar a coisificação do doen- 
te e introduziu o respeito próprio da sua condição humana. Mas foi 
sobretudo no século passado, com as experimentações levadas a 
cabo pelo exército nazi nos campos de concentração e a formulação 
do Código de Nuremberga (1947), que pela primeira vez é consagra- 

Paulo Santos
Elemento do Grupo PFR (Direitos do Doente e sua Família)

Enfermeiro Chefe do Serviço de Urgência de
Pediatria da Unidade Hospitalar de Lamego

 
04.2
intervenções dos 
colaboradores no projecto 

01 . o consentimento livre e esclarecido no 
processo de acreditação pela jci
desafio para uma nova arquitectura da relação terapêutica

“Os resultados da prestação de cuidados aos doentes melhoram 
quando os doentes e, se for adequado, as suas famílias ou aqueles 
que tomam decisões por eles, se envolvem na tomada de decisões 
e nos processos de prestação de cuidados de uma forma que 
corresponde às suas expectativas culturais.”1 

Há uma meia dúzia de anos apareceu-me um chalázio numa pálpe- 
bra, o vulgar terçolho na linguagem popular. A situação, que muitas 
das vezes se resolve espontaneamente, por absorção ou supuração, 
acabou por enquistar, exigindo, dado o volume, uma pequena inter- 
venção cirúrgica. Marquei uma consulta da especialidade numa clínica 
e, confirmado o diagnóstico, foi agendada a data da cirurgia. No dia 
previsto apresentei-me para ver resolvido o meu problema. Após uma 
pequena espera, entrei para a sala de pequena cirurgia, tendo o mé- 
dico indicado a cadeira onde me deveria sentar. Retirei o casaco e 
prontamente sentei-me. Quando o médico já preparava a seringa com 
a anestesia, e pressentindo que não iria falar comigo sobre o proce- 
dimento que iria realizar, levantei-me e perguntei-lhe: Há algumas 
questões relativamente às quais eu gostaria que me esclarecesse: 
como vai extrair o chalázio, que complicações se podem verificar e 
qual a probabilidade desta situação recidivar. Senti o embaraço. Não 
que o médico não me soubesse responder. Claro que sabia. Mas o 
meu comportamento saía, provavelmente, do que habitualmente se 
verificava e, além disso, quebrava-lhe a rotina daquele trabalho feito 
em série e quase cronometrado. O doente seguinte iria ter que es- 
perar mais! Sem possibilidade de ignorar as questões que lhe tinha 
colocado, lá me foi respondendo. A abordagem que iria fazer era 
externa, ou seja, na parte exterior da pálpebra uma vez que tecnica- 
mente seria mais fácil dada a proximidade do chalázio da parte exte- 
rior. Aproveitaria uma das pregas da pálpebra de modo que a cicatriz 

1 Padrões de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais – 
Joint Commission International, 3.ª ed. 2007, p. 53.  

2 JACQUARD, Albert – A herança da liberdade – Da animalidade à humani-
tude. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1988, p. 175
3 A expressão é utilizada por Laín Entralgo. Cfr. LAÍN ENTRALGO, Pedro – La rela- 
ción médico-enfermo: historia y teoría. Madrid: Revista de Ocidente, 1964, p. 215.



projectos com futuro

064

da a doutrina do consentimento informado ao nível de ensaios clínicos 
a realizar em doentes. Corolário da doutrina dos direitos humanos, 
consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), 
esta protecção foi mais tarde afirmada também pela Associação 
Médica Mundial (Declaração de Helsínquia em 1964 e suas repetidas 
revisões) e recentemente pela Convenção dos Direitos do Homem e 
da Biomedicina (1996), constituindo a afirmação do primado da digni- 
dade da pessoa, subjacente ao qual se encontra o princípio da auto- 
nomia. É sobre a autonomia que se funda, do ponto de vista jurídico, 
o direito da pessoa doente, quando capaz, a autodeterminar-se, o 
mesmo é dizer, poder fazer as suas escolhas, uma liberdade de deci- 
dir no sentido que lhe convém, ainda que condicionada por alguns 
limites.

O consentimento informado, cuja expressão informed consent foi pela 
primeira vez introduzida nos EUA numa decisão proferida por um Tri- 
bunal da Califórnia, em 19574, consubstancia justamente a afirmação 
do primado da pessoa, cuja dignidade exige o respeito a que tem 
direito como ser capaz - capaz de decidir sobre si. Quando a pessoa 
possui capacidade para o exercício dos direitos de que é titular e não 
se encontra afectada nas faculdades de entendimento e vontade, a 
Ordem Jurídica reconhece e protege, uma considerável esfera de au- 
tonomia a qual se exprime, entre outros, pela autodeterminação em 
relação ao seu próprio corpo. O que significa que é a pessoa doente 
que, por princípio, tem a capacidade de permitir, ou não, a realização 
de intervenções no seu corpo, assim como a participar na definição 
do âmbito e limites da mesma, podendo nomeadamente escolher 
entre várias alternativas propostas ou dissentir sobre decisões ante- 
riormente tomadas.

No ordenamento jurídico português a regra para a obtenção do con- 
sentimento é a do princípio da consensualidade. Isto significa que no 
âmbito da actividade médica o consentimento pode ser obtido por 
qualquer meio, exceptuando algumas situações em que é obrigatória 
a sua redução a escrito como, por exemplo, a cessação voluntária da 
gravidez quando permitida e a esterilização voluntária. No âmbito do 
processo preparatório para a Acreditação pela JCI, a solução consubs- 
tanciada na Norma sobre Consentimento, elaborada pelo Grupo PFR, 
teve em consideração o enquadramento legal vigente no ordenamento 
jurídico português e os Padrões exigíveis pela JCI, de que aqui desta- 
camos dois: o Padrão PFR.6.4. O consentimento informado é obtido 
antes da realização de cirurgias e anestesias, transfusões de sangue 
e derivados de sangue, e de outros tratamentos e procedimentos de 
alto risco, devendo a instituição elaborar […] uma lista das categorias 
ou tipos de tratamentos e procedimentos que requerem o consenti-
mento informado (Padrão PFR.6.4.1). 

Esse trabalho encontra-se concluído. Concluído mas não terminado. 
Cumprido o processo de elaboração e demais tramitações exigíveis, 
nomeadamente o necessário período de discussão e aprovação da 
Norma e respectivos documentos para a obtenção do consentimento 
por parte das pessoas doentes, espera-se que os profissionais os 
utilizem e, utilizando-os, contribuam para o seu aperfeiçoamento, a 

apreciar em sede de futuras revisões. Mais do que um expediente 
burocrático, consumidor de tempo, o cumprimento da Norma cons- 
titui, em si, para além de boa prática, um elemento maior do nobre 
mester de cuidar da pessoa doente, no direito de que a mesma é 
titular, ou seja, no respeito que merece. Porém, e esta é a por ventura 
a dimensão mais importante da institucionalização de qualquer norma, 
torna-se necessário promover o seu adequado cumprimento, ou 
seja, conferir-lhe efectividade. Isto significa que o processo de 
decisão, outrora fundado exclusivamente no princípio da beneficên-
cia – na solidão do inquestionável saber médico (a arte silenciosa, 
como lhe chamou Guilherme de Oliveira5), tem de resultar de um pro- 
cesso dialógico, no qual, a pessoa doente terá de ser convocada a, 
mediante a apropriada informação e esclarecimentos, decidir. Trata- 
-se de um novo paradigma, no qual a pessoa doente passa de uma 
situação de completa dependência, para outro, onde passa a ter uma 
posição activa. Ao profissional de saúde, maxime ao médico, cabe a 
responsabilidade de partilhar, em linguagem adequada e inteligível, 
as informações apropriadas sobre a respectiva situação clínica, dis- 
cutir eventuais alternativas e riscos inerentes. Doutro modo, a presta- 
ção do consentimento, ou o consentimento deficientemente prestado, 
por falta ou incorrecção de informação, implica que o acto praticado 
é ilícito, uma vez que desse modo não se pode considerar autorizado. 
Através do olhar do rosto, já interpelação, ou da expressão pálida que 
a fragilidade e angústia deixam revelar, através da palavra, por vezes 
imperceptível, o profissional de saúde é convocado a responder à 
pessoa doente, não apenas com toda a sua competência, ciência e 
técnica que opera milagres, mas também a assumir o privilégio de a 
acompanhar no processo de tomada de decisão, chave que abre a 
humanidade do professar em saúde.

Como sublinha Emmanuel Lévinas, «Ter um sentido é ser meio para 
um fim»6, o que, neste âmbito, equivale a dizer que ser profissional de 
saúde é estar permanentemente diligente perante aquele que sofre, 
investido nesse nobre desígnio com todo o seu saber, no qual se deve 
considerar incluído uma particular dedicação no dever de obter da 
pessoa doente a sua co-participação e co-responsabilidade no pro- 
cesso terapêutico. Este é, pode ser, o modo pelo qual o profissional 
de saúde genuinamente demonstra o seu respeito pela pessoa doen- 
te e ganha a sua confiança. No quadro actual das instituições de 
saúde, organizações por natureza de elevada complexidade, dada a 
diversidade de meios técnicos e humanos instalada e a necessidade 
de os rentabilizar, pode constituir sem dúvida um problema. Mas 
esse obstáculo deve ser acolhido com um misto de desafio e efusão, 
como se nos termos mais graves que ele representa, escutássemos 
os murmúrios da nascente daquele mar que é a nossa própria huma- 
nidade, a Humanidade de todos os Homens, desde sempre. Na con- 
temporaneidade, cada profissional de saúde é, virtualmente, um eleito, 
convocado a sair na sua vez – ou sem esperar pela sua vez, do lugar 
que confortavelmente ocupa, para responder com responsabilidade: 
eu, quer dizer, eis-me aqui, para a pessoa doente7. Uma pergunta: 
Haverá outro caminho que permita tranquilizar a consciência de quem 
tem por missão cuidar da pessoa doente, para poder dizer “fiz tudo 
o que estava ao meu alcance”?

4 Caso Salgo v. Leland Stanford Jr. University Board of Trustees. Cfr. RODRIGUES, 
João Inês Vaz – O consentimento informado para o acto médico no ordenamen- 
to jurídico português (elementos para o estudo da manifestação da vontade 
do paciente). Coimbra: Coimbra Editora, 2001, pp. 29-30.

5 OLIVEIRA, Guilherme de – Temas de direito da medicina. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1999, p. 91.
6 LÉVINAS, Emmanuel – Autrement q’être ou au-delá de l’essence. Martinus 
Nijhoff: La Haye, 1974, p. 121.
7 Ib. p. 145: «Le mot Je signifie me voici, répondant de tout et de tous».
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detecta a necessidade de iniciar o processo de planeamento de alta;
- Avaliação da dor – que, como 5º sinal vital, deve ser avaliado e 
monitorizada durante todo o período de internamento;
- Avaliação do estado nutricional - que se traduzirá no registo do peso, 
altura e Índice de Massa Corporal para que, mediante esse valor, se 
avaliar a necessidade de intervenção da Unidade de Nutrição;
- Avaliação do risco de queda - a fim de reduzir o risco de lesões por 
queda e, se necessário, estabelecer um plano de actuação.
Só um processo de avaliação efectivo (eficaz e eficiente), permitirá a 
tomada de decisões adequadas tendo por base as necessidades 
do doente em cuidados de enfermagem, elaborando o plano de 
cuidados a partir da avaliação inicial, que, em nossa opinião, é de 
extrema importância.

Avaliação Médica Inicial

A avaliação médica inicial de cada doente tem de abranger uma his- 
tória clínica completa, que deverá incluir a análise dos factores físicos, 
psicológicos, sociais e económicos.
Nesta avaliação estão integradas várias categorias profissionais: numa 
primeira fase serão os enfermeiros e os médicos, com posterior refe- 
renciação, se necessário, ao Serviço Social, Unidade de Nutrição, 
ou às especialidades médicas. 
A avaliação médica inicial tem de ser registada nas primeiras 24 horas, 
após a entrada do doente, no impresso ou aplicativo informático 
referente à avaliação inicial. Procurou-se que este fosse simples e 
abrange-se as diferentes especialidades, no entanto, para algumas 
delas, dada a sua especificidade, foram desenvolvidas avaliações 
iniciais próprias. 
Optou-se pelo modelo informatizado, de forma a ser legível e de 
fácil consulta em internamentos subsequentes do doente. 
Assim, alerta-se para a importância do preenchimento de todos os 
items: motivo de admissão, história da doença actual, antecedentes 
pessoais, alertas, hábitos, medicação actual, antecedentes familiares, 
exame físico (incluindo avaliação da dor e nutricional), exames com- 
plementares, hipóteses de diagnóstico, avaliação/plano de tratamento 
e tempo provável de internamento. 
A reavaliação dos doentes deverá ser realizada diariamente, com 
excepção daqueles que pela especificidade da sua doença requeiram 
períodos de reavaliação mais curtos (doentes críticos) ou mais prolon- 
gados (doentes estabilizados/patologia crónica), sendo que nesta 
última situação, a periodicidade da mesma deverá estar registada 
no processo clínico do doente.
Neste sentido, procurou-se com o registo da AVALIAÇÃO INICIAL 
DO DOENTE beneficiar o resultado final que será sempre o trata- 
mento adequado do doente. 
Assim, registando correctamente os dados no processo, de forma 
sistematizada, determinando o motivo de internamento, equacionando 
os problemas, elaborando o programa de tratamento e programando 
a alta estaremos com certeza a realizar um trabalho mais organizado 
e com melhores resultados.
A todos os profissionais pede-se um esforço para um melhor registo 
destes dados permitindo uma melhor coordenação entre todos.

Margarida Inácio
Líder do Grupo AOP 1 (Avaliação de Doentes)

Assistente Graduada do Serviço de
Medicina Interna
Unidade Hospitalar de Vila Real

Piedade Soares
Elemento do Grupo Coordenador e do 
Grupo AOP 1 (Avaliação de Doentes)

Enfermeira - Gabinete da Qualidade

02 . avaliação inicial do doente internado

O “processo de cuidar” de alguém, com manifestas necessidades 
de saúde, implica, antes do mais, que exista por parte dos profissio- 
nais de saúde envolvidos, um conjunto de conhecimentos, atitudes 
e capacidades de acção, num palavra “competências”, que permitam 
encontrar e oferecer a quem delas necessitam, as melhores respos- 
tas a cada situação particular.
Determinante, a competência profissional de per si, pode demonstrar- 
-se insuficiente para a procura das melhores respostas de cuidados 
e tratamento a oferecer aos doentes, caso os profissionais não dis- 
ponham da informação significativa relativa à situação concreta apre- 
sentada, bem como às envolventes da mesma.
Tal facto, implica a procura e recolha da maior quantidade possível 
de dados junto dos doentes ou suas pessoas/significativas, que pos- 
sibilitem aos profissionais de saúde encontrar e oferecer aos doentes 
as melhores respostas a cada situação particular.
Deste processo de cuidar fazem parte fases ou etapas importantes, 
que devem ser complementares umas de outras, com o objectivo de 
atingir o melhor resultado final. De entre estas, a Avaliação Inicial do 
Doente Internado, quando efectuada de forma estruturada e sistema- 
tizada, permite aos profissionais a obtenção de um conjunto importan- 
te de dados e informações significativas que vão facilitar e potenciar 
as respostas de tratamento mais adequadas a cada situação.
Desta forma e a fim de dar resposta a um dos padrões da JCI, no 
CHTMAD foi elaborada a Norma nº 9 “Avaliação Inicial do Doente 
Internado”, em que está claramente definido quem realiza, em que 
período e o que deve conter essa mesma avaliação inicial.

Avaliação Inicial de Enfermagem

A avaliação inicial de enfermagem é realizada por enfermeiros, até 
24 horas após a admissão do doente no serviço de internamento e 
deve ser recolhida informação sobre a condição física, psicológica, 
social e nutricional bem como o seu historial de saúde. As reavalia- 
ções serão feitas diariamente (pelo menos 1 x/turno).
Na avaliação de enfermagem é fundamental:
- Avaliação dos dados sociais - pois é a partir da mesma que se 



 

Francisco Esteves
Líder do Grupo COP (Prestação de Cuidados aos Doentes)

Director do Serviço de Cuidados Intensivos e
Cuidados Intermédios
Director Clínico
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03 . prestação de cuidados aos doentes

O Grupo COP tem desenvolvido, recentemente, um trabalho centrado 
na perspectiva do doente portador de patologias que o colocam em 
situação de fragilidade ou vulnerabilidade acrescida. As situações 
especiais que mobilizaram, recentemente, o grupo a elaborar proce- 
dimentos e normas de conduta consistiram em: doentes com pertur- 
bações do estado de consciência; doentes com necessidade de 
suporte ventilatório mecânico invasivo e não invasivo, e doentes com 
necessidade de medidas de contenção física. A sua importância 
reside no facto de, na lógica evolutiva de um hospital de agudos, se 
tratarem de situações com frequência crescente, portadoras de ele- 
vada morbilomortalidade, que impõem regras de conduta claras e 
explícitas que vão desde as indicações para investigação, estudo e 
terapêutica, respeitando o estado de arte científico, as especificidades 
do CHTMAD, até à definição do local apropriado com as melhores 
condições de tratamento para esse tipo particular de doentes. Estou 
em crer que se fez um trabalho de qualidade nestas matérias fruto 
de uma adequada discussão multidisciplinar.

Uma das normas/procedimentos mais importantes em matéria de 
qualidade, diz respeito à definição do modelo organizativo inerente 
à resposta institucional a situações de paragem cardio-respiratória 
(PCR). Actualmente, uma das principais prioridades do COP, dada a 
heterogeneidade do CHTMAD (unidades com missões e objectivos 
assistenciais, culturas e recursos humanos diferentes, percursos tam- 
bém diferentes), é definir um modelo de resposta qualificado, basea- 
do no estado de arte, nas especificidades dos pólos assistenciais, 
com uma lógica organizativa comum, de qualidade, que seja auditável 
e acreditado. Tal desígnio impõe, entre outros aspectos, modelos de 
formação adequados - acreditados, o envolvimento activo de todos 
os profissionais do CHTMAD, com especial ênfase para as hierarquias 
de topo dos serviços de acção médica, a definição e homogeneização 
de equipamentos e elaboração de registos adequados. Nesta matéria 
e sob a responsabilidade organizativa da Dra. Margarida Faria – Coor- 
denadora do Projecto de resposta à PCR – Bip99, o pólo hospitalar 
de Vila Real tem organizada desde 1999, uma equipa de resposta à 
PCR, constituída por profissionais do Serviço de Cuidados Intensivos 
e Cuidados Intermédios (SCICI) que respondem, de forma organizada 
e qualificada 24h por dia a essas situações. O projecto BiP99 funciona 
desde então de forma ininterrupta, tem um histórico de 901 doentes 
tratados, o que constitui uma excelente experiência institucional. 
Essa mais-valia será, seguramente um dos aspectos decisivos na 
reestruturação do projecto, e na elaboração de uma norma sobre 
PCR que se pretende implementar a todo o Centro Hospitalar. Um 

dos aspectos a ponderar será, na minha perspectiva, o accionamento 
das equipas de RCP, não só em casos de PCR confirmados (o que 
acontece na prática actual) mas em função de sinais de alarme pré- 
-definidos, habitualmente premonitórios do evento PCR. Ou seja em 
situações de peri-paragem. Julgo que valerá a pena evoluir para um 
modelo organizativo semelhante, e constituirá um desafio aliciante e 
seguramente gratificante.

04 . como prevenir a cirurgia do local errado, 
procedimento cirúrgico errado e doente errado

Maria Rosário Abrunhosa
Assistente Graduada do Departamento 
de Anestesiologia
Coordenadora da Unidade de Dor Crónica
Elemento Grupo COP (Prestação de Cuidados aos Doentes)

Henrique J. Oliveira Dias
Enfermeiro do Departamento de Anestesiologia
e Terapêutica de Dor
Elemento Grupo COP (Prestação de Cuidados aos Doentes)

As organizações de saúde, em particular os hospitais desenvolvem-   
-se em ambientes altamente complexos sob o ponto de vista da sua 
diferenciação técnica, cuja acção é cometida por humanos. A proba- 
bilidade de ocorrência de “erro” está implícita em toda a actividade 
médica, sendo mais frequente hoje que no passado, em virtude do 
desenvolvimento da medicina. Em saúde o “erro” pode traduzir danos 
permanentes e devastadores, perda de vidas humanas e por conse- 
quência traduzirem gastos económicos para o sistema de saúde 
(Fragata, 2006). Estima-se que no universo de todas as admissões 
hospitalares possam ocorrer eventos adversos relacionados com o 
tratamento em 10 a 15% dos casos. Estes são transversais a todas 
as especialidades médicas e cirúrgicas, sendo particularmente co- 
muns os que se relacionam com a prescrição de medicamentos, 
com os serviços transfusionais, anestesiologia, cuidados intensivos, 
ortopedia, cirurgia geral, urologia e cirurgias de alta tecnologia. Na 
prática global da cirurgia, estima-se que ocorram 4% de eventos 
adversos, sendo que estas ocorrências são tanto maiores, quanto 
maior for a complexidade dos casos e, para o total dos eventos adver- 
sos 60% poderiam ser evitáveis (Fragata, 2006). Um estudo publicado 
no New England Journal of Medicine (2009), com a aplicação da 
checklist segurança, proposta  pela Organização Mundial de Saúde, 
no âmbito do programa World Health Organization’s Safe Surgery Saves 
Lives program, e que a Direcção-Geral de Saúde implementou no 
nosso País desde Janeiro deste ano, veio demonstrar que a taxa de 
mortalidade caiu de 1,5% antes da checklist ser introduzida para 0,8% 
depois da sua aplicação. Da mesma forma veio demonstar que a taxa 
de complicações caiu 11% para 7% após a introdução deste controlo.
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Igualmente as cirurgias no local errado, procedimento cirúrgico erra- 
do e do doente errado, tem sido objecto de medidas de prevenção 
pela Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organizations 
(JCAHO). Desde Junho de 2002 nos USA, foram relatadas pela JCAHO 
mais de 197 casos de cirurgia do local errado. Embora não existam 
estudos de prevalência, dos casos relatados, a cirurgia do local errado 
foi mais prevalente em ortopedia, pediatria, cirurgia geral, neurológica 
e urológica (AORN, 2002). 

A probabilidade de ocorrência de “erro” dificilmente deixará de acon- 
tecer por completo. No entanto é possível estabelecer sistemas para 
lidar com os riscos identificados, eliminando-os ou reduzindo-os a um 
nível aceitável. São alguns os factores que podem aumentar o risco 
da cirurgia do local errado:
. A não inclusão do doente ou membros da família, para identificar o 
local correcto;
. Registos médicos insuficientes ou inadequados;
. Falta de políticas, procedimentos e/ou protocolos institucionais;
. Falta de comunicação entre os membros da equipe cirúrgica e com 
o doente;
. No mesmo momento e para o mesmo doente, a realização de mais 
que um procedimento;
. Pressão para reduzir o tempo de preparação pré-operatória;
. Problemas relacionados com escrita manual (letra ilegível).

O CHTMAD, no âmbito do projecto de acreditação pela Joint Com- 
mission  International (JCI) implementou desde inicio de 2009 a Norma 
– Prevenção da Cirurgia do Local Errado, Procedimento Cirúrgico 
Errado e do Doente Errado, elaborado pelo grupo COP – Cuidados 
Prestados aos Doentes, dá cumprimento aos Objectivos Internacio-
nais da Segurança do Doente – International Patient Safety Goals.

Este documento sistematiza um conjunto de procedimentos, envol- 
vendo a comunicação activa de todos os profissionais da equipa 
cirúrgica, capaz de ser aplicado a todos os procedimentos operató- 
rios que envolvam distinção clara de lateralidade, múltiplas estruturas 
e múltiplos níveis e a outros procedimentos invasivos que exponham 
o doente à ocorrência de “erro”, incluindo os que se realizam fora do 
bloco operatório. 

Com o objectivo de eliminar a cirurgia do local errado, procedimento 
cirúrgico errado e o doente errado, podemos resumir esta norma no 
cumprimento dos seguintes procedimentos:

Processo de verificação pré-operatório: Trata-se de um processo 
contínuo de recolha de informação e de verificação de documentos, 
que se inicia com o momento em que a cirurgia/procedimento é 
marcado, continuando em todos os actos integrados na preparação 
pré-operatória e que termina momentos antes do inicio da cirurgia/pro- 
cedimento. Os profissionais de saúde devem:
a) Questionar a pessoa quanto ao nome completo, data de nasci- 
mento e/ou local residência, bem como o procedimento programado 
a que vai ser sujeito e o local, em caso de lateralidade. 
b) Assegurar que todos os documentos e estudos relevantes estão 
disponíveis antes do início do procedimento.
c) Assegurar a disponibilidade de implantes, próteses e equipamen-
tos necessários ao procedimento.

Marcação do local da cirurgia: pretende-se identificar sem ambigui-
dade o local de incisão ou inserção, apenas aplicável para procedi- 
mentos que envolvam uma distinção clara de lateralidade (direito/es- 

querdo), múltiplas estruturas (p.e. dedos das mãos ou pés) e múlti- 
plos níveis (p.e. cirurgia de coluna). O método de marcação deve ser 
consistente em toda a instituição, e é da responsabilidade do cirurgião 
ou do médico executor do procedimento fazer a marcação. Deverá ser 
realizada com o doente acordado e consciente sempre que possível.

 O doente tem sempre o direito de recusar a marcação do local a 
operar. Nesta situação o doente deve ser informado e esclarecido 
das vantagens inerentes ao procedimento. Caso a recusa se mante- 
nha, não se exclui a realização do procedimento cirúrgico e/ou inva- 
sivo, no entanto deve ser registado em local próprio o relato de inci- 
dente e confirmado com a assinatura do doente. 

A marca deve ser visível depois do doente estar preparado e com o 
campo operatório colocado, devendo para tal utilizar-se exclusiva-
mente marcadores dermatológicos, capazes de manter a marcação 
indelével após desinfecção da pele.

Ficam isentos da realização da marcação algumas situações, desde 
logo os casos de órgãos únicos, quando a urgência da cirurgia contra- 
-indica a marcação e num grande número de procedimentos invasi- 
vos sempre que o operador acompanha o doente desde o inicio do 
procedimento, sem transferência de responsabilidade.

Pausa Pré-operatória Imediata -“Time Out”: Pretende confirmar mo- 
mentos antes do início do procedimento cirúrgico e/ou invasivo, todos 
os dados de identificação da pessoa, a realização da marcação, a 
existência do consentimento informado e a confirmação da existência 
de todo o material cirúrgico, implantes e exames auxiliares diagnós- 
tico que se considerem essenciais à realização do acto, sem os quais 
não se pode dar início ao procedimento.

Esta fase deve envolver todos os elementos da equipa, estimulando 
a comunicação activa entre os membros da equipa directamente en- 
volvidos na prestação de cuidados, sendo da competência do enfer- 
meiro circulante a liderança e registo da verificação da Pausa Pré- 
-operatória Imediata, cujo resultado fica registado e anexado em 
documento próprio ao processo clínico do doente. 

A segurança é hoje um parâmetro integrante da Qualidade dos Cui- 
dados de Saúde e, qualquer política de gestão de risco está conde- 
nada à partida se não conseguir envolver todos os colaboradores 
de uma instituição. A aplicação desta norma implicou uma mudança 
nos comportamentos individuais e na metodologia de trabalho e, 
acreditamos nos ganhos que traduzem a sua aplicação. O sucesso 
da sua aplicação implica um esforço interdisciplinar entre Cirurgiões, 
Anestesiologistas e Enfermeiros, capaz de reduzir a resistência da 
sua aplicação. Sabemos que são conhecidos muito menos erros do 
que aqueles que na realidade ocorrem e que a existência de normas 
de actuação constituem um instrumento válido na prevenção dos 
acidentes muitas das vezes devastadores para os doentes, caro para 
os sistemas de saúde e, na maior parte das vezes evitáveis. 
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Ana Paula Dias
Líder do Grupo PCI (Prevenção e Controlo de Infecções)

Presidente da CCI (Comissão de Controlo de Infecção)

Assistente Graduada do Serviço de Medicina 
Interna /SCICI

05 . infecção associada aos cuidados de saúde

A infecção hospitalar, agora num conceito mais alargado de Infecção 
Associada aos Cuidados de Saúde (IACS), desde o seu reconheci-
mento até à actualidade tem vindo a assumir uma importância cres- 
cente. Acarreta graves prejuízos para os doentes e custos importantes 
para as instituições. A idade cada vez mais avançada dos doentes, 
o maior número de doenças crónicas na população hospitalar e o 
recurso a procedimentos invasivos (terapêuticos ou diagnósticos) 
cada vez mais agressivos e invasores das defesas, têm levado a esta 
pressão contínua e exponencial das IACS.

Embora parte destas infecções seja causada por microrganismos 
comuns da população em geral, a resistência bacteriana e o desen- 
volvimento de estirpes multirresistentes é cada vez mais um problema 
dos nossos doentes internados. A generalização dos antibióticos para 
tratamento ou profilaxia parece ser um dos grandes problemas con- 
dicionantes desta resistência.

Progressos têm sido feitos na prevenção da infecção hospitalar mas 
as mudanças das práticas clínicas e as características dos doentes 
internados têm continuado a permitir novas oportunidades para o 
desenvolvimento da infecção. Está bem provado em múltiplos traba- 
lhos e publicações escritas, que a implementação de medidas que 
visem a sua prevenção têm impacto significativo no número de infec- 
ções contraídas pelos doentes. Seria irrealista pensar que as podemos 
erradicar mas é de bom senso estabelecer estratégias para as 
reduzirmos.

Planos estratégicos consertados, transversais a todo o sistema de 
saúde e de aplicação por todos os envolvidos, incluindo doentes e 
familiares, são necessários nas instituições de saúde. Só planos 
organizados e abrangentes terão em última análise efeitos duradou- 
ros e eficazes.

O papel da Qualidade tem sido importante, tem incentivado e ajudado 
a manter mais activo o trabalho e a coesão do grupo da Comissão 
de Controlo de Infecção (CCI). O seu núcleo executivo integra o gru- 
po da acreditação da Prevenção e Controlo da Infecção (PCI). A sua 
actividade, integrada no Projecto de Acreditação tem sido constituída 
por um trabalho contínuo, sistematizado e transversal a todos os 
Serviços e Unidades funcionais do Centro Hospitalar, que tem dado 
preferência à elaboração de normas de procedimentos, fundamentais 
para a política de qualidade e segurança do doente. 

A CCI e o PCI, em articulação com os vários Departamentos, Serviços 
e Unidades funcionais têm como objectivo prevenir, detectar e propor 
medidas de controlo destas infecções no Centro Hospitalar. O papel 
e empenhamento de todas as estruturas de gestão com especial 
relevo para os Directores/Responsáveis dos Serviços ou Unidades 
(médicos, enfermeiros ou técnicos) é completamente imprescindível 
e sem ele o nosso trabalho poder-se-á tornar inglório.

Quais são então as problemáticas consideradas fundamentais e às 
quais a CCI e PCI pretendem dar atenção especial no próximo ano:

1. Formação e treino das equipes de profissionais e restantes 
frequentadores do CHTMAD que contactem directa ou indirecta-
mente com os doentes, privilegiando-os de contacto directo por 
serem os de maior risco;
2. Acolhimento dos novos colaboradores do Centro Hospitalar (médi- 
cos, enfermeiros e assistentes operacionais) com fornecimento de 
manual de acolhimento e formação específica, na altura da admissão;
3. Insistir no uso adequado do equipamento de protecção individual 
(EPI) de forma a rotinar procedimentos estruturados e sistematizados 
que facilitem as práticas e minimizem os riscos, dando especial relevo 
ao uso de luvas;
4. Manter a formação e vigilância das boas práticas de higienização 
das mãos e os cinco momentos preconizados pela OMS (Organiza- 
ção Mundial de Saúde), mais relacionados com o contacto com o 
doente; 
5. Manter a formação e vigilância da aplicação das precauções padrão 
e das precauções baseadas nas vias de transmissão, estando mais 
atentos às práticas nos isolamentos;
6. Fazer vigilância epidemiológica das infecções identificando e con- 
trolando surtos; 
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7. Privilegiar o MRSA, como o microrganismo multirresistente mais 
relevante do Centro Hospitalar; elaborar e auditar a norma, de forma 
a corrigir e uniformizar práticas e procedimentos;
8.Em comunhão com o núcleo de antibióticos e os Serviços Farma- 
cêuticos, instituir e auditar o cumprimento dos protocolos de profilaxia 
antibiótica em todo o Centro Hospitalar.

As CCIs e Órgãos de Gestão são relevantes e basilares no combate 
a este grave problema das Instituições de Saúde, mas a sensibiliza-
ção, a cooperação e o esforço de todos é fundamental e inicia-se nas 
Chefias dos Serviços. Juntos vamos conseguir melhorar a qualidade 
e segurança da instituição.

 

Eurico Jorge Gaspar
Líder do Grupo MCI
(Gestão de Comunicação e da Informação)

Director do Serviço de Pediatria e Neonatologia

06 . gestão da informação

Quando se fala sobre qualidade dos actos praticados em saúde, 
surge sempre a questão, será que actualmente eles são exercidos 
com mais qualidade. Na perspectiva do profissional de saúde, a 
resposta mais imediata é, não. 

A razão desta opinião reside no facto de que o empenho, dedicação, 
luta, aplicação de conhecimentos, capacidade intelectual de investiga- 
ção têm sido idênticos ao longo dos tempos. Todas estas atitudes têm 
como única finalidade a cura ou promoção de um melhor bem-estar 
do ser humano doente. Estes princípios mantêm-se inalterados ao 
longo dos tempos, sendo hoje também fundamentais.

À luz do conhecimento de cada época estes princípios cívicos que 
norteiam todos os profissionais de saúde têm sempre sido aplicados.

A verdade, no entanto, é que a quantidade de conhecimento disponí- 
vel actualmente não é comparável com a existente há alguns anos 
atrás. Quanto mais especializada se vai tornando a medicina, maior 
é a quantidade de informação que é necessário processar e transmitir. 
O próprio e simples exercício da medicina, promovendo bem-estar 
em saúde aos seres humanos, actuando na prevenção e promoção 
da saúde, aplicando técnicas mais especializadas, diferenciando cada 
vez mais as atitudes de investigação e terapêutica, aumentou a espe- 
rança de vida, o que por si só gera mais informação e necessidades 
de a processar melhor.

O acesso melhorado aos serviços de saúde, que tem carácter univer- 
sal, torna necessário que a informação gerada para cada doente seja 
organizada, concisa e concreta, de forma que possa passar para o 
doente e entre profissionais, minimizando o erro e evitando a duplicação.

As estruturas actuais de prestação de cuidados de saúde e a sua 
articulação em rede, exigem uma circulação de informação credível 
e segura sobre o doente, para que todos os profissionais tenham uma 
mesma visão sobre todos os problemas em análise. É consensual 
que as atitudes tomadas com base na memória, do profissional ou 
do doente, têm um alto risco de erro e não inspiram credibilidade, 
não tendo nenhum grau de confiança.

A qualidade dos registos de toda a informação gerada pelos serviços 
de saúde, quando em contacto com o doente, é fundamental e neces- 
sária, permitindo que o doente tenha a mesma visão pela quantidade 
inúmera de profissionais que intervêm no seu processo de saúde. 
Esta é talvez a grande diferença entre o que se passa actualmente e 
o que tem sido executado.

Estando este problema identificado, já teve várias formas de aborda- 
gem, sendo este processo dinâmico e de necessária avaliação e 
ajustamento constante. Assistimos em tempos à proliferação de do- 
cumentos no processo clínico que suportavam informação adicional, 
mas sem grande aplicabilidade na resolução dos problemas identifi- 
cados. A selecção dos documentos têm que ter racionalidade e 
responder apenas à finalidade proposta na abordagem do doente.

A organização da informação existente no processo clínico com unifor- 
mização da sua catalogação e métodos de circulação de informação 
entre profissionais e para o doente, são necessidades imperiosas na 
promoção de prestação de cuidados de saúde com qualidade. O 
descurar destes princípios, é demonstrado por inúmeros exemplos, 
de todos conhecidos, que resultaram em interpretações erradas, 
duplicações de cuidados ou atitudes terapêuticas adiadas ou mal 
orientadas.

O CHTMAD, no âmbito do Projecto de Acreitação pela JCI, tem em 
curso a organização do processo clínico de forma sistematizada, 
criando uma estrutura uniforme para todos os serviços, de fácil aces- 
so e identificação, separando o tipo de registos e a informação produ- 
zida. Na definição desta organização está incluído o tipo de informa- 
ção que deve constar no processo clínico, tendo como base critérios 
de relevância e funcionalidade, estando definido também procedi-
mentos de auditoria regular à sua aplicação com geração de infor- 
mação de retorno.

Particular atenção foi dada à Nota de Alta, que sendo um documento 
obrigatório e com interesse definido desde há muito tempo na prática 
da medicina, carecia de uniformização em todos os Serviços Hospi- 
talares.

A procura de melhor prestação de cuidados de saúde com mais 
qualidade e orientados pelos princípios básicos de todas as atitudes 
dos profissionais de saúde, tem agora uma preocupação adicional 
que reside na qualidade da informação produzida, no seu rigor e na 
sua circulação. O tempo dispendido e preocupações na elaboração 
de melhores registos promovem uma elaboração mais completa da 
história clínica e são traduzidas em ganhos de saúde para o doente. 
Esta é uma preocupação constante do CHTMAD e de todos os seus 
profissionais.
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formação aos colaboradores “as seis metas interna-
cionais de segurança dos doentes”

 
reunião do grupo coordenador do projecto de acreditação pela jci

 
auditorias internas - controlo de infecção e gestão e
segurança das instalações

 
tracer ao percurso do doente no hospitalr

reunião do grupo acc (acesso aos cuidados e 
continuidade dos mesmos)
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04.3 
política de comunicação 
para a divulgação do projecto

Fig.1 - Logótipo do projecto

Fig.2 - Pin do projecto

Fig.3 - Cartaz com uma breve descrição do projecto

Nenhum Projecto se deve iniciar sem um plano de comunicação bem 
delineado e estruturado. Caso contrário, o mesmo Projecto não obterá 
os frutos esperados…

Foi dentro desta perspectiva que o Gabinete de Comunicação e 
Imagem do CHTMAD construiu o seu Plano de Comunicação para 
este projecto, minuciosamente planeado e crescendo em terreno 
amplo e seguro.

Os intuitos que precedem à implementação de um Projecto de Acre- 
ditação versam fundamentalmente sobre dois pontos: 
1º Melhoria da qualidade de um produto/serviço;
2º Consolidação da cultura da qualidade na instituição.
Pelo exposto, pensou-se que a estrela seria o símbolo ideal a adoptar 
para este Projecto, pelas razões que já todos conhecemos e que são 
amplamente utilizadas.   

A concepção de uma imagem é feita com vista na diferenciação do 
Projecto face aos seus pares, devendo por isso procurar elementos 
que o destaquem dos demais. A estrela é, como referimos anterior- 
mente, um símbolo amplamente utilizado, não sendo por si só um 
elemento diferenciador. Na realidade, a singularidade da imagem 
criada assenta na forma como esse símbolo é enquadrado. Assim, 
a utilização do pendente, que é uma estrela, foi projectada com 
intuito de nos reportar para o reino onde os desejos são realidade. 

Neste contexto, a primeira fase consistiu na elaboração de um logó- 
tipo que informasse sobre estes pressupostos (ver fig. 1), bem como 
a criação de vários slogans tais como: “ desejamos um projecto 
d’ouro porque acreditamos”; “ alcançaremos os nossos objectivos 
porque acreditamos! “; “juntos poderemos formar a maior estrela do 
universo porque acreditamos”; “ confiamos no futuro porque acredi- 
tamos”, entre outros. 

Numa segunda fase procedeu-se à concepção e desenvolvimento 
dos mais variados suportes comunicacionais com vista à transmis-
são desta informação, nomeadamente: pin (fig.2), cartazes (fig. 3, 4 
e 8), pendentes (fig. 6), panfletos (fig.5), toalhetes de mesa (fig. 7) e 
autocolantes (presentes no destacável anexo à revista).

No que concerne aos cartazes, estes foram desenvolvidos com base 
em dois propósitos distintos. O primeiro compreendeu a divulgação 
de informação relativa às seis metas a atingir - Metas Internacionais 

de Segurança do Doente (fig. 3 e 4). Para tal, foram concebidos su- 
portes com fundo branco apresentando o conteúdo a cores vivas, 
para que a atenção do observador se centre apenas na mensagem 
transmitida, dando ao mesmo tempo uma imagem leve, alegre e 
limpa. 

O segundo propósito deu origem a um conjunto de dezasseis carta- 
zes (fig. 8) criados com o intuito de chamar à atenção e apelar à 
participação de todos os colaboradores neste projecto. Logo, optou- 
-se por combinar imagens e slogans concordantes com as mesmas, 
fomentando um sentimento de pertença e de união. A diversidade 
de cartazes criados permitiu a impressão/afixação de poucos exem- 
plares em todas as Unidades do CHTMAD, querendo com isto des- 
pertar a curiosidade nos colaboradores e convidá-los a percorrer os 
corredores do Centro Hospitalar.
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Fig.4 - Cartazes com informação sobre as seis metas internacionais
do doente

Até ao momento, o caminho percorrido no encalço da Acreditação Internacional da 
Instituição, já passou pelas seguintes fases:

* Avaliação de Diagnóstico (avaliação inicial da instituição), pelos consultores da JCI, 
em Março de 2006, às Unidades Hospitalares de Vila Real e Peso da Régua;

* Avaliação Intercalar (avaliação do progresso da instituição), pelos consultores da JCI, 
em Maio de 2007, às Unidades Hospitalares de Vila Real e Peso da Régua;

* Avaliação de Diagnóstico, pelos consultores da JCI, em Maio de 2008, às Unidades 
Hospitalares de Chaves e Lamego.

Actualmente, as equipas do Projecto de Acreditação pela JCI continuam os trabalhos de 
elaboração e revisão de processos/procedimentos e de consolidação da cultura da 
qualidade na instituição.

A Auditoria Final será efectuada por uma Equipa de Auditores da JCI, no segundo 
semestre de 2010. Serão visitadas todas as Unidades Hospitalares do CHTMAD e 
avaliado o grau de cumprimento dos standards da JCI, pelos diferentes serviços. 

No final, a Equipa de Auditores elaborará um Relatório da Auditoria realizada, a enviar 
posteriormente para a instituição, com a decisão que tomaram relativamente à 
Acreditação do CHTMAD.

Deste modo, é importante que todos os profissionais unam os seus esforços, no sentido 
de todos trabalharmos para o mesmo: a Acreditação da Instituição!

percurso do projecto: 

  chtmad

cde

abc

stu

pqr

mno

percurso p.a.fgh

projecto de acreditação pela jci

meta 1
identificação correcta dos doentes

quais os 2 identificadores dos doentes que o chtmad adoptou?
   * nome completo do doente;
   * nº do processo clínico.

   doentes do serviço de urgência:
      * nome completo do doente;
      * nº do episódio da urgência.

   doentes do ambulatório (consulta externa, hospital de dia e mcdt’s):
      * nome completo do doente;
      * data de nascimento.

em que situações tenho de usar estes 2 identificadores?
   * antes da administração de medicação;
   * antes da administração de sangue ou derivados;
   * antes da recolha de sangue ou de outros produtos para análise;
   * antes da realização de qualquer tratamento e/ou procedimento médico-cirúrgico.

meta 2
melhoria da comunicação eficaz

as prescrições verbais são sempre a excepção e não a regra das prescrições 
médicas. 

as prescrições verbais serão apenas usadas em situações de emergência ou no 
bloco operatório.

após o acto/emergência estas ordens verbais devem ser sempre validadas. 

passos a seguir quando existem ordens verbais e telefónicas relativas a prescrição 
de terapêutica/ procedimentos e resultados de testes:
   1. ouvir a mensagem;
   2. escrever a mensagem no processo clínico;
   3. ler o que escreveu;
   4. pedir a confirmação que a mensagem registada e lida é a correcta.

 
as ordens telefónicas devem ser validadas/prescritas pelo emissor, nunca num 
prazo superior a 2 horas.

meta 3
melhoria da segurança nos 
medicamentos

soluções concentradas de electrólitos restringidas aos serviços farmacêuticos, 
serviços com pyxis e áreas denominadas de cuidados críticos (ex: bloco 
operatório).

indicação na embalagem ou no pyxis que esta medicação deve ser diluída.

procedimentos de revisão e validação da terapêutica.

preparação e administração da medicação pelo mesmo enfermeiro.

meta 4
cirurgias correctas, com
procedimentos correctos e aos
doentes correctos

preencha a check-list operatória.

proceda à marcação do local cirúrgico.

utilize a lista de verificação da cirurgia certa, local certo e doente correcto:
   * verifique a identificação do doente, o procedimento e o local da cirurgia.
   * assegure a existência de pulseira de identificação no doente, consentimento (s) informado (s), 
   exames relevantes, implantes, próteses e equipamento necessário ao procedimento.

efectue uma última verificação (time-out) com o doente acordado.

meta 5
redução do risco de infecções 
nosocomiais

um dos factores determinantes para a erradicação das infecções é a higiene 
correcta das mãos.

retire os adornos das mãos e antebraços antes de iniciar o turno de trabalho.  

mantenha as unhas limpas, curtas e sem vernizes. 

evite recontaminar as mãos após lavagem.

sempre que utilize uma solução alcoólica como método de lavagem, as mãos têm 
de estar visivelmente limpas. 

lave sempre as mãos entre cada doente e procedimento.

cumpra as normas de prevenção e controlo de infecção.

proteja-se a si e ao doente: lave as mãos!

meta 6
redução do risco de lesões
resultantes de quedas em doentes

avalie o risco de queda a todos os doentes internados e em observação no serviço 
de urgência.

estabeleça um plano de actuação de acordo com o risco de queda de cada doente.

efectue avaliação do risco de queda sempre que:
   * exista alteração no estado clínico do doente que possa interferir no risco de queda;
   * é instituída terapêutica que possa interferir com o estado de consciência do doente;
   * ocorra uma queda.

nos doentes com risco de queda médio ou alto, o enfermeiro responsável pelo 
doente, deve promover o seguinte:
   * objectos pessoais colocados ao alcance do doente;
   * cama na altura correcta (baixa), rodas travadas e avaliar necessidade de grades laterais;
   * enfermarias/quartos livres de obstáculos e com pavimento seco;
   * acompanhar o doente nas deslocações ao w.c.;
   * providenciar assistência na deambulação;
   * aconselhar doente a usar calçado antiderrapante;  
   * orientar o doente para o quarto, uso da campainha e prevenção de quedas;
   * educação da família e doente na prevenção de quedas.

Fig.5 - Panfleto com uma breve descrição do projecto (págs. interiores e capa)
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Fig.6 -  Estrelas pendentes

Fig.7 - Toalhetes de mesa em papel, a distribuir nas cantinas do CHTMAD



projectos com futuro

074

Fig.8 - Cartazes promocionais a apelar à colaboração de todos os profissionais do Centro Hospitalar

confiamos no futuro...

projecto de acreditação do chtmad pela jci 
alcançaremos os nossos objectivos...

projecto de acreditação do chtmad pela jci 

muitas estrelas 
brilham mais do que uma!

projecto de acreditação do chtmad pela jci
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tamanho da estrela chtmad

tamanho da orbita da terra

tamanho da orbita de jupiter

projecto de acreditação do chtmad pela jci 

Juntos podemos formar a maior estrela do universo!

* * * * * projecto de acreditação do chtmad pela jci * * * * * 

E = MC2

(energia = pessoas x pensamentos2)

* * * * * projecto de acreditação do chtmad pela jci * * * * * 



sucesso e segurança dos diversos procedimentos a que o doente é 
submetido por parte de diferentes profissionais. 
Assim, numa admissão ao Serviço de Urgência, o processo de cada 
doente que recebe cuidados inclui as seguintes informações espe- 
cíficas, para além dos elementos identificativos do próprio doente: 
hora de chegada; conclusões após o fim dos tratamentos; condição 
de saúde do doente no momento da alta; todas as instruções neces- 
sárias para a prestação de cuidados de acompanhamento.
Numa admissão ao internamento, a avaliação inicial, com todos os 
items definidos na Norma do CHTMAD2, deverá ser feita nas primei- 
ras 24h, com o objectivo de definir o plano de cuidados adequado 
para aquele doente. Um processo de avaliação eficaz tem como 
resultado a tomada de decisões adequadas sobre os tratamentos ime- 
diatos e continuados, sendo que este é, naturalmente, um processo 
dinâmico e contínuo, dependendo a frequência das reavaliações da 
situação clínica concreta do doente.
Durante um episódio de internamento poderá ser necessária a trans- 
ferência entre serviços. Nessas situações, quando a equipa de cui- 
dados é alterada na sequência de uma transferência, a continuidade 
de cuidados exige que sejam transmitidas informações essenciais 
relacionadas com o doente com vista a assegurar a continuidade de 
cuidados de forma ininterrupta. Assim, numa transferência interna 
deve ser registado no processo clínico um resumo sobre os cuidados 
prestados ao doente, que deve incluir: o motivo da admissão; os 
resultados importantes; o diagnóstico; os procedimentos realizados; 
os medicamentos e outros tratamentos realizados e o estado de 
saúde do doente no momento da transferência3. 
Aquando da alta, e porque o hospital faz parte de um sistema inte- 
grado de serviços e profissionais de saúde que, em conjunto, permi- 
tem a continuidade de cuidados, todos os processos clínicos dos 
doentes internados deverão conter um resumo da alta, elaborada de 
acordo com a respectiva Norma do CHTMAD4, que é remetido também 
ao médico assistente do doente fora do hospital.
Tudo isto são apenas exemplos de registos necessários no âmbito 
do Projecto de Acreditação, e que, para a grande maioria dos profis- 
sionais, são registos óbvios. Outros exemplos se poderiam apresen- 
tar para outras áreas de cuidados, como o bloco operatório, o ambu- 
latório, áreas que também já estão formatadas ou estão em fase de 
conclusão quanto à sua regulamentação. 
Todos os registos têm que ser datados, assinados de forma a se 
conseguir identificar o autor, legíveis e estarem organizados no pro- 
cesso clínico conforme foi definido pela instituição5. Sem a coexistên- 
cia destas características absolutamente obrigatórias, os registos 
existentes em vez de serem uma ajuda preciosa para o processo de 
cuidados, poderão, ao invés, ser foco de erros, induzir à tomada de 
decisões desacertadas ou contraditórias, revelando-se contraprodu-
centes e pondo em risco a segurança do doente.
O projecto de Acreditação não é um fim em si mesmo. É uma ferra- 
menta para a melhoria contínua, transversal à instituição, em que 
estamos todos envolvidos, pelo que cada um de nós, na nossa acti- 
vidade diária, tem o seu contributo a dar. O sucesso deste Projecto 
será uma realidade porque acreditamos que é sempre possível fazer 
melhor e que essa atitude nos vai tornar mais confiantes e melhores 
profissionais. Apenas os que ousam ir mais longe descobrem até 
onde podem chegar! (T.S. Eliot).
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04.4
a importância da informação no 
projecto de acreditação pela jci

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. (CHTMAD), 
na altura composto ainda apenas pelas Unidades Hospitalares de 
Vila Real e Peso da Régua, aderiu ao Projecto de Acreditação pela 
JCI (Joint Commission International) em Outubro de 2005. 
Desde essa altura, o projecto atravessou diversas etapas (avaliação 
de diagnóstico, em Março de 2006, às Unidades de Vila Real e Peso 
da Régua; avaliação intercalar em Maio de 2007, às Unidades de Vila 
Real e Peso da Régua; avaliação de diagnóstico, em Maio de 2008, 
às Unidades de Chaves e Lamego), estando, nesta altura, a ser pre- 
parada a auditoria final do projecto para obtenção da Acreditação 
do CHTMAD que irá decorrer no segundo semestre de 2010.
A questão da informação é uma questão crucial para o Projecto de 
Acreditação. Diria que é uma questão crucial para qualquer projecto 
de Qualidade. Efectivamente os registos são as evidências das práti- 
cas. Não havendo registos, como provar o que se fez, quem fez e 
como fez? Contudo, a informação que o Projecto de Acreditação 
exige não é diferente da que é exigida pelas boas práticas clínicas, 
pela ética profissional, pela legislação portuguesa e pelo Ministério 
da Saúde, nomeadamente para facturação da produção realizada 
nos hospitais.
A grande mais-valia do Projecto de Acreditação, neste contexto, é 
definir, uniformizar, organizar e sistematizar a informação, tendo sem- 
pre como pressuposto de base o mesmo que sustenta todos os stan- 
dards do Manual de Acreditação que se consubstancia na SEGU- 
RANÇA DO DOENTE.
Ora, numa cultura de qualidade e segurança, o registo é parte inte- 
grante do acto clínico. E essa necessidade de registo está presente 
ao longo de todo o Manual de Acreditação. 
Logo num primeiro contacto com o doente, o profissional deverá re- 
gistar a avaliação que fez em termos de necessidades de educação 
daquele doente ou da sua família. A todo o momento os profissionais 
fazem ensinos, porém nem sempre registam o que fazem. A educa- 
ção do doente e da família ajuda os doentes a participarem da melhor 
forma nos cuidados prestados e a tomarem decisões informadas. E 
neste aspecto em particular, uma das muitas formas de envolver os 
doentes nas decisões quanto aos cuidados é através do consenti-
mento informado que, para muitas situações, expressamente defini- 
das na respectiva Norma do CHTMAD1, tem que ser escrito.
Posteriormente, à medida que o doente vai recebendo assistência 
nas várias áreas de prestação de cuidados, os registos exigidos são 
diversos e absolutamente fundamentais para o encadeamento com 

1  Norma nº 24 que define o processo de obtenção do consentimento informa- 
do no CHTMAD, bem como os modelos de consentimento escrito.
2  Norma do CHTMAD nº9 - Avaliação Inicial do Doente Internado.
3  Vide Norma do CHTMAD nº 36 – Transferência e transporte de doentes dentro 
do Hospital.
4  Norma do CHTMAD nº 11 – Elaboração da Nota de Alta.
5 Norma do CHTMAD nº 15 – Forma e Conteúdo do Processo Clínico.
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“existem 3 classes de pessoas:
aquelas que vêem.
aquelas que vêem quando lhes é mostrado. 
aquelas que não vêem.”

leonardo da vinci



Normas de Publicação de Artigos Científicos na Revista do 
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

Publicações

1. Editoriais
Da responsabilidade exclusiva do Editor.

2. Artigos científicos originais
Artigos de investigação no âmbito da Ciências Biomédicas ou das Tecnologias da Saúde. 
Não deverão ultrapassar as 10.000 palavras, em editor de texto com espaçamento de 1,5 
linhas, sendo admitido o número máximo de 10 ilustrações (quadros ou figuras). Deverão 
seguir as normas internacionalmente aceites para este tipo de artigos.   O corpo do artigo 
deve ser subdividido em: Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão e 
Conclusões.
O artigo deve incluir Referências Bibliográficas e, eventualmente, Agradecimentos. Deve tam- 
bém incluir um Resumo em língua portuguesa e outro em língua inglesa, e 3 a 10 Palavras- 
-chave. O uso de abreviaturas e símbolos, bem como as unidades de medida, devem estar 
de acordo com as normas internacionalmente aceites. A secção de Introdução deverá ser 
sintética. 
Deve apresentar claramente o problema em questão, resumir o estado actual do conheci- 
mento sobre ele e referir os motivos que levaram à execução do estudo (justificação do 
estudo). Os objectivos e/ou hipóteses formuladas devem ser indicados. A secção de Material 
e Métodos deverá referir a configuração, local e tempo de duração de estudo, a população 
estudada, os métodos de amostragem, as unidades de observação e as variáveis medidas, 
os métodos de recolha de dados, bem como critérios, instrumentos, métodos, aparelhos e 
técnicas utilizados. A metodologia estatística usada deve ser indicada.
Os Resultados deverão ser apresentados de forma clara usando texto ou ilustrações (figuras 
ou quadros), apresentar as figuras com algarismos árabes e os quadros com numeração 
romana, pela ordem da sua primeira citação no texto. O texto não deve repetir dados incluí- 
dos em ilustrações, limitando-se nesse caso a realçar ou resumir os seus aspectos mais 
importantes. 
A Discussão deverá salientar aspectos novos ou importantes do estudo e apresentar apenas 
as conclusões justificadas pelos resultados. Poderão ser comentadas limitações ou viéses 
importantes do estudo. Sempre que possível deverão ser feitas comparações com estudos 
idênticos realizados por outros autores. A secção de Conclusões deve sumariar os aspectos 
mais relevantes do trabalho. Podem ser sugeridas novas hipóteses de trabalho. Não devem 
ser feitas afirmações não baseadas no estudo efectuado, nem alusões a trabalhos incom- 
pletos ou não publicados. As Referências Bibliográficas devem seguir rigorosamente o for- 
mato indicado na última versão disponível das Normas para apresentação de artigos pro- 
postos para publicação em revistas médicas, elaboradas pela Comissão Internacional de 
Editores de Revistas Médicas e conhecidas como Normas de Vancouver (www.icmje.org).
Devem ser assinaladas no texto com algarismos árabes em elevado, pela ordem de  
primeira citação e incluídas nesta secção, utilizando exactamente a mesma ordem de 
citação no texto. 
Os Agradecimentos, quando existirem, devem ser colocados após as Referências Bibliográ- 
ficas e respeitar rigorosamente as normas internacionalmente aceites. O Resumo deve expor 
os objectivos do trabalho, a metodologia básica, os resultados e conclusões principais e 
realçar aspectos novos e importantes do estudo ou das observações. 
É obrigatoriamente estruturado, incluindo os seguintes subtítulos: Introdução, Objectivos, 
Material e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusões. Não deve ultrapassar as 500 
palavras e deve incluir 3 a 10 Palavras-chave.

3. Artigos de revisão
Estudos de revisão bibliográfica ou trabalhos de síntese, que possam constituir instrumentos 
auxiliares de actualização e de aperfeiçoamento da área das Ciências Biomédicas. Os estu- 
dos de revisão não deverão ultrapassar as 10.000 palavras, em editor de texto com espaça- 
mento de 1,5 linhas, sendo admitido o número máximo de 10 ilustrações (quadros, figuras) 
por artigo. Os artigos devem ser subdivididos em: Introdução, Desenvolvimento propriamente 
dito, Conclusões, Referências Bibliográficas e, eventualmente, Agradecimentos. Devem tam- 
bém incluir um Resumo em língua portuguesa e outro em língua inglesa, e 3 a 10 Palavras- 
-chave. A Introdução deverá ser sintética. Deve apresentar claramente o problema em ques- 
tão, referir os motivos que levaram à execução do estudo e discutir a sua oportunidade. A 
pergunta e o objectivo específico da revisão deverão aparecer claramente formulados. 
A secção de Desenvolvimento deve ser constituído por uma apresentação do conteúdo da 
revisão propriamente dito, feito de forma estruturada e sistematizada e com recurso a sub- 
títulos, se necessário. Deve incluir elementos de argumentação crítica (avaliação de qualidade 
dos dados, síntese de dados, perspectivas em confronto, identificação de problemas não 
resolvidos).
As Conclusões devem fornecer um resumo crítico dos dados relevantes, enfatizar os aspectos 
práticos, equacionar os problemas que subsistem e propor perspectivas futuras. As Referên- 
cias Bibliográficas devem seguir rigorosamente o formato indicado nas normas internacionais 
(Normas de Vancouver). Devem ser assinaladas no texto com algarismos árabes em elevado, 
pela ordem de primeira citação e incluídas neste capítulo, utilizando exactamente a mesma 
ordem de citação no texto. Os Agradecimentos, quando existirem, devem ser colocados após 
as Referências Bibliográficas e respeitar rigorosamente as normas internacionalmente aceites.
O Resumo deve expor os objectivos do trabalho e as conclusões principais, e realçar aspe- 
ctos novos e importantes da revisão. É obrigatoriamente estruturado, incluindo os seguintes 
subtítulos: Introdução, Desenvolvimento e Conclusões. Não deve ultrapassar as 500 palavras 
e deve incluir 3 a 10 Palavras-chave.

4. Artigos sobre prática laboratorial
Trabalhos descritivos de experiências ou projectos considerados relevantes para quem 
exerce a prática laboratorial em Ciências Biomédicas. Não deverão ultrapassar as 5.000 
palavras, em editor de texto com espaçamento de 1,5 linhas, sendo admitido o número 
máximo de 5 ilustrações (quadros ou figuras) por artigo. Devem incluir um Resumo que não 
deve ultrapassar as 250 palavras e 3 a 10 Palavras-chave.

5. Artigos sobre formação
Relatos de actividades consideradas importantes no campo da educação em Ciências 
Biomédicas. Não deverão ultrapassar as 5.000 palavras, em editor de texto com espaça- 
mento de 1,5 linhas, sendo admitido o número máximo de 5 ilustrações (quadros ou figuras) 
por artigo. Devem incluir um Resumo, que não deve ultrapassar as 250 palavras, e 3 a 10 
Palavras-chave.

Preparação dos Artigos

Os artigos devem ser processados em editor de texto para Windows usando Times New 
Roman 12 pontos com espaçamento de 1,5 linhas. O formato das páginas deve ser ISO A4
(210 x 297 mm) e as suas margens de 30 mm. As páginas devem ser numeradas.

Primeira página - deverá incluir apenas:
* O título do artigo em língua portuguesa.
* O título do artigo em língua inglesa.
* O nome dos autores (nome próprio e nome de família).
* O serviço e instituição a que estão associados.
* O nome, telefone, correio electrónico e endereço postal institucional do autor responsável 
pela correspondência com a revista acerca do artigo.
Segunda página - Deverá incluir apenas:
* Um resumo em língua portuguesa que deve respeitar as normas indicadas para o tipo de arti- 
go em questão e tornar possível a compreensão do artigo sem que haja necessidade de o ler.
* Um resumo em língua inglesa.
* De 3 a 10 Palavras-chave ou curtas frases usando de preferência termos da lista de 
descritores médicos MeSH3, dos descritores em ciências da saúde (DeCS) da BIREME 4 
ou dos descritores da PORBASE (Índice de Assuntos) 5.
Páginas seguintes as páginas seguintes incluirão o texto do artigo, devendo cada uma das 
secções em que este se subdivida começar no início de uma nova página.
Primeira página a seguir ao texto - deverá conter o início do capítulo Referências Bibliográ- 
ficas. Primeira página a seguir a Referências Bibliográficas. Deverá incluir o capítulo Agrade- 
cimentos, quando este exista.
Páginas seguintes - deverão incluir as ilustrações. Estas devem ser enviadas cada uma em 
sua folha com indicação do respectivo número (algarismo árabe ou numeração romana). 
Os quadros, com numeração romana, deverão sempre incluir um título curto e ser proces- 
sados com espaçamento de 1,5 linhas, sem recurso a linhas de separação horizontais ou 
verticais no seu interior (excepção feita a linhas de separação de títulos, subtítulos e notas 
de rodapé). Poderão incluir em rodapé notas explicativas consideradas necessárias e 
assinaladas utilizando os símbolos indicados nas normas de Vancouver. Gráficos, diagramas 
e gravuras (figuras) deverão ser apresentados com qualidade que permita a sua reprodu- 
ção directa e numerados com algarismos árabes. Não devem ser utilizados gráficos tridimen- 
sionais. As fotografias deverão ter boa qualidade e ser devidamente identificadas. As 
imagens só poderão ser submetidas em formato digital e deverão ter a máxima resolução 
possível. No caso de se tratar de fotografias de pessoas ou de fotografias já publicadas, 
proceder de acordo com as normas de Vancouver. Todas as ilustrações deverão ser enviados 
em separado.
Última página - deverá incluir apenas as legendas para as figuras, processadas em editor 
de texto com espaçamento de 1,5 linhas e identificadas com o algarismo árabe ou o número 
romano correspondentes à numeração da figura.

Envio de artigos

* O artigo deverá ser enviado em correio electrónico para revista@chtmad.min-saude.pt
* Acompanhados de carta assinada por todos os autores com pedido de publicação, 
indicando em que secção da revista se propõe a publicação.
* Acompanhados de cópias de quaisquer autorizações para reproduzir material já publicado, 
para utilizar figuras ou relatar informação pessoal sensível de pessoas identificáveis ou para 
citar os nomes de pessoas a quem se agradecem os contributos.

Tratamento editorial

Os textos recebidos são identificados por um número comunicado aos autores, que devem 
referi-lo em toda a correspondência com a revista. Será considerada como data de recebi- 
mento do artigo o dia de chegada do artigo ao email revista@chtmad.min-saude.pt. O teor 
das apreciações será sempre comunicado aos autores. As alterações ao artigo original 
poderão ser efectuadas com o acordo dos autores.
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Acidente Vascular Cerebral. Hand Knob. Lateropulsão. Artéria 
Angular Direita. Enfarte talâmico bilateral.

Resumo  

Introdução: O acidente vascular cerebral engloba um espectro de 
manifestações que variam desde síndromes de fácil reconhecimento 
até formas menos comuns e raras em que a hipótese vascular não é 
óbvia. Casos Clínicos:  1º caso: Mulher de 42 anos de idade referen- 
ciada ao serviço de urgência com diagnóstico provável de síndrome 
do túnel cárpico à esquerda. O estudo complementar revelou enfarte 
isolado com envolvimento da área de representação da mão (Hand 
Knob) no córtex motor primário. 2º caso: Homem de 53 anos de idade 
referenciado por instabilidade postural e da marcha de início súbito, 
com queda para o lado esquerdo. A avaliação neurológica revelou 
lateropulsão para a esquerda no ortostatismo, paralisia do palato es- 
querdo na fonação e afecção da sensibilidade postural no pé direito. 
A RMN cerebral mostrou duas áreas de enfarte subagudo localizados 
na porção lateral do bolbo esquerdo e lobo parietal ipsilateral. 3º caso: 
Mulher de 70 anos de idade com manfestação icztal de desorientação 
espacial em que a TAC cerebral revelou enfarte no território da artéria 
angular direita. 4º caso: Mulher de 71 anos de idade com manifesta- 
ções de declínio cognitivo subagudo, a investigação complementar 
revelou enfarte talâmico bilateral na RMN encefálica. Conclusão: Os 
casos descritos mostram manifestações menos óbvias de doença 
cerebrovascular: parésia da mão isolada causada por lesão vascular 
central, perda isolada de uma função superior e declínio cognitivo 
suabgudo. Conclui-se que apesar da atipia, a avaliação da perda de 
função deve sempre incluir a possibilidade de etiologia vascular.
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Keywords
 
Stroke. Hand Knob. Lateropulsion. Right Angular Artery. Bilateral 
Thalamic Infarction.

Abstract

Introduction: Stroke encompasses a spectrum of manifestations that 
range from syndromes of easy recognition until less common and rare 
forms which the vascular hypothesis is not obvious. Case Report: 1st 
case: 42 years-old female patient noticed to the emergency with the 
probable diagnosis of left carpal tunnel syndrome. Complementary 
examination revealed a single distinct infarction involving the “hand- 
-knob” area of the right primary motor cortex. 2nd case: A 53-year-old 
man noticed sudden unsteadiness of stance and gait complaining of 
falling to the left side. The neurological evaluation revealed axial latero- 
pulsion to the left in upright, paralysis of left palate on phonation, and 
position sense impairment at the right foot. Brain MRI revealed two small 
areas of sub-acute infarction localized at the left lateral medullar and 
ipsilateral parietal lobe. 3rd case: 70 years-old female patient with ictal 
manifestation of spatial disorientation that the CT scan showed an in- 
farct on the right angular artery territory. 4th case: 71 years-old female 
patient with manifestations of a subacute cognitive decline, the com- 
plementary investigation revealed on brain MRI bilateral thalamic infar- 
ction. Conclusion: The cases described show less obvious manifes-
tations of cerebrovascular disease: isolated hand paresis caused by 
central vascular lesion, lost of an isolated superior function and sub- 
acute cognitive decline. It follows that although, the assessment of 
loss of function should always include the possibility of vascular 
etiology. 

Introdução

A localização lesional é um desafio na prática neurológica a que a 
semiologia dá resposta. A história da semiologia localizadora remonta 
à idade das pirâmides (3000-2500 aC), quando num papiro egípcio 
um cirurgião descreve o comportamento de um indivíduo afásico 
após perfuração do osso temporal. Na doença cerebrovascular a 
anamnese e o exame objectivo são fundamentais ao raciocínio dia- 
gnóstico de forma a probabilizar a àrea cerebral envolvida. 

Acrescentam-se aos grandes sindromes vasculares outros atípicos, 
que apesar de raros, são também eles formas de apresentação de 
acidente vascular cerebral, necessitando a mesma abordagem que 
os demais.1,2 Descrevem-se de seguida sindromes peculiares de 
“stroke” cuja abordagem diagnóstica foi desafiadora. 

Caso Clínico 1

Mulher de 42 anos de idade, dextra, sem factores de risco vascular 
conhecidos, referenciada ao serviço de urgência com diagnóstico 
provável de síndrome do túnel cárpico. Na anamnese a própria des- 
creve que estaria a vindimar quando de forma súbita sentiu falta de 
força na mão esquerda e sensação parestésica na região perioral 
ipsilateral. O exame neurológico revelou postura em semiflexão e 
parésia severa da mão esquerda, sem alterações nas modalidades 
sensitivas com restante exame normal. O estudo de imagem por 
TAC cerebral não mostrou alterações, sendo que a RMN encefálica 
realizada dois dias mais tarde evidenciou enfarte com envolvimento 
da área de representação da mão no cortex motor primário. O res- 
tante estudo vascular complementar foi negativo (exeptuando o Eco- 
cardiograma Transesofágico que não foi realizado). Três dias após o 
evento, objectivou-se recuperação parcial do deficit.

Fig. 1- RMN cerebral: A lesão frontal direita engloba o cortex motor 
primário da circunvolução pré-central que abrange a área motora 
primária da mão esquerda.
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Caso Clínico 2

Homem de 53 anos de idade referenciado ao nosso hospital por 
instabilidade postural e da marcha, com queda preferencial para o 
lado esquerdo. Assinala-se como único antecedente de relevo his- 
tória de alcoolismo. Na avaliação neurológica objectivou-se paralisia 
do hemipalato esquerdo na fonação, afecção da sensibilidade postu- 
ral do pé direito, no ortostatismo lateropulsão axial para a esquerda, 
sem evidência de oftalmoparésia, sinais piramidais ou ataxia dos mem- 
bros. O estudo por otorrinolaringologia excluiu a possibilidade de 
disfunção vestibular. A investigação complementar por RMN encefá- 
lica revelou áreas de isquemia subaguda na porção lateral esquerda 
do bulbo e outra no lobo parietal ipsilateral. Iniciou reabilitação fisiá- 
trica e 6 meses mais tarde, adquiriu marcha com apoio unilateral 
apenas com discretíssima instabilidade.

Fig. 2 - RMN cerebral: Enfarte isquémico agudo/subagudo da ver- 
tente dorso-bulbar à esquerda, em território da artéria cerebelosa 
póstero-inferior. Lesão córtico-subcortical paramediana esquerda  
do lóbulo parietal superior esquerdo que deverá corresponder a 
enfarte isquémico agudo/subagudo.

Caso Clínico 3

Mulher de 70 anos que ao acordar inicia quadro de instalação súbita 
de dificuldades na orientação espacial, particularmente no seu pró- 
prio domicílio. Sem menção a qualquer outro sinal ou sintoma. Como 
história pessoal salientam-se os antecedentes de hipertensão arterial 
e dislipidémia. Volvidos 3 dias procurou ajuda médica, a esta altura 
o exame neurológico não evidenciava alterações de relevo. Do estu- 
do analítico realizado destaca-se elevação do colesterol total (260 
mg/dl) como única alteração, o electrocardiograma foi compatível 
com ritmo sinusal e padrão de hipertrofia ventricular esquerda. O es- 
tudo ecocardiográfico transtorácico e o ecodoppler carotídeo foram 
normais. A imagem cerebral obtida por TAC cerebral evidenciou 
enfarte no território da artéria angular direita. Prosseguiu-se melhor 
caracterização das alterações cerebrais por RMN encefálica que mos- 
trou lesão cuneiforme cortico-subcortical temporo-occipital direita, 
estendendo-se da ponta ventricular posterior ao córtex, delimitando 
a região correspondente à artéria angular ipsilateral. 

Fig. 3 - RMN cerebral: Lesão cuneiforme cortico-subcortical temporo- 
-occipital direita, estendendo-se da ponta ventricular posterior ao 
córtex, delimitando a região correspondente à artéria angular 
ipsilateral.

Caso Clínico 4

Mulher de 71 anos de idade, com quadro de instalação subaguda  
de declínio cognitivo e alterações da marcha, admitida posteriormente 
no serviço de Medicina Interna por quadro de dificuldade respiratória 
em contexto de tromboembolismo pulmonar. A descrição dos fami- 
liares evocava início recente (em cerca de 15 dias de forma mais ou 
menos ictal) de quadro de confusão mental, agitação psicomotora e 
movimentos involuntários sugestivos de mioclonias. A investigação 
neurológica para causas tratáveis de demência, punção lombar com 
pesquisa de proteína 14.3.3 e EEG foram negativas. O estudo de 
imagem por RMN encefálica acabaria por revelar enfartes talâmicos 
bilaterais. Verificou-se evolução favorável do ponto de vista médico 
com concomitante melhoria cognitiva e comportamental.

Fig- 4 - RMN cerebral: Pequenas lacunas isquémicas talâmicas 
bilaterais

Discussão e Conclusão

Os quatro casos descritos são exemplo de possíveis manifestações 
peculiares da doença cerebrovascular. No primeiro caso salienta-se 
o facto da parésia isolada da mão ser infrequentemente relacionada 
com doença cerebrovascular mas sim com lesões periféricas. É im- 
portante estabelecer um correcto diagnóstico diferencial entre as duas 
entidades processo em que a semiologia é fulcral dada a menor pro- 
babilidade da lesão periférica cubital e radial para que exista parésia 
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completa da mão.3,4 No segundo caso salienta-se o facto de serem 
raros na literatura os casos em que a lateropulsão corporal se apre- 
senta como principal manifestação de enfarte bulbar. Importa nesta 
forma de apresentação clínica um correcto diagnóstico diferencial 
entre sintomatologia de etiologia vestibular periférica. A fisiopatolo-
gia da lesão central é explicada pela disfunção das vias vestibulares 
que atravessam a porção lateral do bulbo.5,6 0 terceiro caso destaca- 
-se pela afecção isolada de uma função superior cuja etiologia 
assenta num raríssimo enfarte isolado do teriitório da artéria angular 
já que, habitualmente, a sua oclusão ocorre em conjunto com as 
artérias parietal ou temporal posteriores. Para além de escassos, os 
poucos relatos na literatura internacional de enfartes isolados da 
artéria anguar, referem-se com frequência àquela originada na 
artéria cerebral média esquerda sendo que, quando ocorre a sua 
oclusão à direita, o quadro constitui-se comumente por défices 
sensorias e visuais.7,8 O quarto e último caso é exemplo de que 
declínio cognitivo de instalação subaguda associada a reversibili-
dade parcial pode ser explicado por lesão isquémica bilateral 
talâmica.9 A denominada “Demência Talâmica” deve-se a uma 
desaferenciação talamocortical com afecção dos circuitos frontais 
executivos e consequente disfunção neuropsicológica que envolve a 
memória, a cognição e o comportamento.10

Conclui-se assim que a perda de função implica sempre na sua abor- 
dagem diferencial a etiologia vascular sendo que o diagnóstico da 
mesma tem implicação terapêutica e prognóstica.
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Resumo

Introdução. O parkinsonismo iatrogénico perfaz 18 a 50% do total das 
síndromes parkinsónicas. A sua identificação pressupõe a revisão exaus- 
tiva da história farmacológica. Objectivos. Avaliar a importância da 
revisão da história farmacológica no doente com síndromes parkinsó- 
nicos. Material e Métodos. Caracterizar a história farmacológica nos 
doentes que na primeira consulta ignoravam o consumo de fármacos 
causadores de parkinsonismo e em que a posteriori se diagnosticou 
parkinsonismo iatrogénico. Foram revistos todos os registos disponí- 
veis (no ano que precedeu a primeira observação): hospitalares, dos 
cuidados primários de saúde e farmacêuticos. Resultados. Analisou- 
-se uma amostra de 32 doentes (de um total de 120 doentes), consti- 
tuída por aqueles com diagnóstico comprovado de parkinsonismo 
iatrogénico que na primeira consulta não tinham história farmacoló- 
gica positiva. Do total da amostra, 22 eram do sexo masculino e 10 
do sexo feminino, com idades médias de 72,5 e 68 anos, respectiva-
mente. Constatou-se a utilização prévia de antagonistas dos canais 
de cálcio em 23 doentes (56% com flunarizina e 16% com cinarizina) 
e neurolépticos em 9 doentes (amisulpride em 22% e tiaprida em 6%). 
A maioria dos doentes estava no estádio 2 da Hoehn & Yahr (25), apre- 
sentava simetria dos sinais clínicos (26), coexistindo tremor em 5 e 
outros movimentos involuntários em 3. Conclusão. A investigação 
exaustiva da utilização prévia de medicamentos é um passo funda- 
mental na avaliação destes doentes, particularmente em idosos 
polimedicados e com ileteracia. 
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Abstract

Introduction. Drug-induced parkinsonism (DIP) is common and 
accounts for 18 to 50% of all subtypes of parkinsonism. Early reco- 
gnition depends in identifying offending agents, so a careful drug´s 
history is of main importance. Objective. Investigate drug´s history in 
drug-induced parkinsonism in those patients ignoring their intake.
Material and Methods. Evaluation of drug treatment in the preceding 
year in all patients with drug-induced parkinsonism, who lack a 
potential culprit in the first visit. We revised hospital records, and those 
from the referring physicians and pharmacies. Results. Thirty-two 
patients were studied, 22 males and 10 females. Mean age at onset 
was 72,5 and 68 years, in males and females, respectively. Calcium 
channel blockers, flunarizine (56%) and cinarizine (16%) were the 
most responsible, followed by amilsulpride (22%) and tiapride (6%). 
Most patients were in the 2nd stage of Hoehn&Yahr (25), and had a 
symmetrical presentation (26). Five patients had coexisting tremor 
and three other involuntary movement. Conclusion. A careful medical 
history is the key in DIP´s recognition, especially in those taking many 
pills and with a low school level.

Introdução

O parkinsonismo iatrogénico é uma síndrome frequente, difícil de 
distinguir da Doença de Parkinson (DP) na prática clínica. A sua 
prevalência relativa varia entre 12 a 50% 1,2,3, dependendo da popu- 
lação estudada e dos fármacos implicados. Esta prevalência poderá 
estar subestimada, pelo desconhecimento desta entidade, inexis- 
tência de critérios de diagnóstico definitivos4 e pela dificuldade em 
definir a história farmacológica. A importância da sua identificação 
reside no facto de ser potencialmente reversível, desde que se sus- 
penda o agente causal, o que torna imprescindível o estudo exaustivo 
da história farmacológica no doente com parkinsonismo.  

O parkinsonismo caracteriza-se pela presença de pelo menos 2 dos 
seguintes sinais: tremor, rigidez, bradicinésia, perda de reflexos pos- 
turais e freezing (bloqueio motor). Vários estudos definem a sua iatro- 
genia quando é possível implicar a utilização de um agente anti-dopa- 
minérgico nos 6 meses que antecedem o aparecimento dos sinto- 
mas.3 Outras pistas poderão orientar o seu diagnóstico como o início 
subagudo (até 1 mês desde a introdução do agente)5 a simetria/bila- 
teralidade (mais frequente que na DP; no entanto os sinais podem ser 
assimétricos), a presença precoce de tremor postural (em algumas 
séries a sua prevalência ascende a 50%)6 e a presença concomitante 
de discinésias orolinguais. Foram estabelecidos alguns factores de ris- 
co como: a idade avançada, o sexo feminino (2:1), o parkinsonismo sub- 
clínico, a DP hereditária, SIDA e história prévia de discinésias tardias.7

A lista de fármacos passíveis de causar parkinsonismo é extensa 
(ver Figura I).8,9 A modulação dopaminérgica pode ocorrer a vários 
níveis, mas o mecanismo mais frequente envolve o bloqueio dos 
receptores dopaminérgicos - D2. O grupo farmacoterapêutico mais 
vezes implicado é o dos neurolépticos, que podem causar parkinso- 
nismo em 26 a 67% dos seus utilizadores.10 Por ordem decresente 
seguem-se os anti-eméticos, antagonistas dos canais de cálcio e os 
antidepressivos.

O tratamento envolve a suspensão do fármaco causal, que é tanto 
mais eficaz quanto mais precoce. Na maioria dos doentes há remis- 
são integral dos sinais extrapiramidais em 1 a 4 meses.5,7 Em alguns 
doentes os sintomas podem persistir meses ou mesmo 1 ano ou 
ligeiramente mais. Numa pequena percentagem (10%)1 não se veri- 
fica melhoria clínica ou os sintomas reaparecem dentro de 1 a 2 anos.
No último caso deve suspeitar-se de uma DP subclínica que se tornou 
aparente com o consumo destes fármacos. A literatura mais recente 
aponta para a utilidade da neuroimagem, através da utilização do PET 
(tomografia com emissão de positões) e marcadores pré-sinápticos, 
na diferenciação entre estas duas entidades.11 Nos casos em que os 
sintomas persistem poderão utilizar-se agentes para alívio sintomá- 
tico (levodopa, anticolinérgicos, agonistas dopaminérgicos). A melhor 
estratégia será sempre a prevenção, através da prescrição terapêu- 
tica criteriosa. 

Como entidade potencialmente reversível, o parkinsonismo iatrogénico 
deve ser considerado aquando da avaliação do doente com parkinso- 
nismo. Em muitos casos é difícil obter uma história farmacológica que 
permita excluir este subtipo de parkinsonismo secundário, especial-
mente em populações com baixo nível de escolaridade e em doentes 
polimedicados. 
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Objectivos

Determinar a proporção de doentes com parkinsonismo iatrogénico 
que ignoram o consumo prévio de fármacos, potencialmente patogé- 
nicos; identificar os fármacos utilizados e a duração da exposição 
aos mesmos; caracterização clínica dos sinais clínicos (simetria/as- 
simetria de sinais neurológicos e presença de movimentos involun- 
tários concomitantes).

Material e Métodos

Utilizou-se como base de dados o total de doentes (n = 120) obser- 
vados pela primeira vez na consulta de Doenças de Movimento do 
CHTMAD durante 11 meses (Janeiro de 2006 a Novembro de 2006). 
Para adequar a amostra aos objectivos do trabalho definiram-se cri- 
térios de inclusão e exclusão. Deste modo excluíram-se todos os 
doentes que na primeira consulta cumpriram critérios clínicos de 
Doença de Parkinson (possível ou provável de acordo com os Crité- 
rios de Diagnóstico da Doença de Parkinson)12, “Parkinsonismo Plus” 
(definido por uma qualquer combinação de parkinsonismo e défices 
neurológicos envolvendo os sistemas piramidal, cerebeloso, sensitivo 
ou autonómico) ou apresentassem consumo de fármacos susceptí- 
veis de induzir parkinsonismo. Incluíram-se os doentes que nesta pri- 
meira avaliação apresentassem parkinsonismo (rigidez e/ou tremor 
em repouso, de forma isolada ou associados a: bradicinésia, perda 
de reflexos posturais, postura em flexão ou freezing), sem qualquer 
evidência da utilização de fármacos capazes de induzir esta síndrome. 
Não se definiu qualquer restrição etária. 

Os doentes foram todos observados por 2 Neurologistas especiali-
zados em Doenças do Movimento. Aplicou-se como instrumento de 
avaliação clínica a escala Unified Parkinson´s Disease Rating Scale 
(UPDRS)13 e o seu V item: Hoehn e Yahr modificada (H&Y). Neste 
último definem-se os seguintes estádios: 0 – sem sinais de doença; 
1 – sinais unilaterais de doença; 1,5 – envolvimento unilateral e axial; 
2 – doença bilateral, sem alteração do equilíbrio; 2,5 – doença bilate- 
ral ligeira, com recuperação no teste da retropulsão; 3 – doença bila- 
teral ligeira a moderada; alguma instabilidade postural, fisicamente 
independente; 4 – incapacidade grave, ainda é capaz de se levantar 
ou andar sem ajuda e 5 – permanentemente em cadeira de rodas 
e/ou leito. 

Procedeu-se a uma pesquisa detalhada de todos os fármacos (poten- 
cialmente parkinsónicos) utilizados nos 12 meses prévios à primeira 
consulta. Para esta inventariação reviu-se a informação disponível 
no CHTMAD, por meio de registos clínicos em “papel” e do Sistema 
de Apoio ao Médico (SAM) - software de natureza clínica, desenvol- 
vido pela actual ACSS, que tem, entre outros, o objectivo da criação 
de um processo clínico electrónico. Incluíram-se nesta pesquisa as 
informações do Centro de Saúde da área de residência (registo 
electrónico e/ou papel), registos das Farmácias, e eventuais informa- 
ções prestadas por cuidadores. Sempre que foi possível registaram- 
-se os fármacos utilizados e duração de exposição. A posologia foi 
difícil de determinar, tendo sido exíguo o número de doentes em que 
tal foi possível, pelo que se excluiu esta variável da análise.
 
Os doentes mantiveram-se em consulta (mínimo de 1 ano, mesmo 
quando se assistiu a recuperação integral da sintomatologia), e todos 

aqueles que mantiveram parkinsonismo ao fim de 6 meses após a 
suspensão do fármaco implicado, foram excluídos. A amostra final 
foi de 32 doentes. Os dados foram introduzidos numa base de 
dados (Microsoft Office Excel, 2007) e analisados no mesmo 
software.

Resultados

A amostra consistiu em 32 doentes, 22 (69%) do sexo masculino e 
10 (31%) do feminino. Todos tinham idade superior a 60 anos, cons- 
tatando-se discreta diferença (sem significado estatístico) nas idades 
médias por sexo: 73 anos (68 – 80) no sexo masculino e 68 anos  
(63 – 75) no sexo oposto. 

Identificaram-se os fármacos implicados no parkinsonismo e subdivi- 
diram-se em 2 grupos terapêuticos: bloqueadores dos canais de 
cálcio e neurolépticos. Em nenhum doente se observou a utilização 
de 2 ou mais medicamentos (ver Figura II). Esta informação estava 
presente nos registos hospitalares em apenas 7 doentes. O fármaco 
mais utilizado foi a flunarizina (em 18 doentes; 56%), seguido do amil- 
supride (7; 22%), da cinarizina (5; 16%) e por fim a tiaprida (2; 6%). 
Determinou-se a duração média da exposição aos diferentes fárma- 
cos (ver Figura III): amilsupride – 14 meses (9 a 19); cinarizina – 12 
(6 a 18); flunarizina - 9 (5 a 13); e tiaprida – 9 (5 a 13). 

Na avaliação dos achados clínicos analisou-se a pontuação obtida 
através da aplicação da escala H&Y (ver Figura IV). A maioria dos 
doentes encontrava-se no estádio 2 da doença (25 doentes; 78%). 
Procedeu-se à identificação das características que classicamente 
se utilizam na diferenciação da DP idiopática versus Parkinsonismo 
iatrogénico, nomeadamente a presença de simetria/assimetria dos 
sinais extrapiramidais, coexistência de tremor ou de outros distúrbios 
do movimento (ver Figura V). A maior parte dos doentes apresentava 
simetria nos achados ao exame físico (81%) e só 5 tinham tremor 
(16%). Coexistiam outros movimentos involuntários em 3: discinésias 
orias minor em 1 doente que esteve medicado com amilsupride; e 
acatísia em 2 doentes que efectuaram tiaprida.

Discussão

O estudo efectuado permitiu verificar que há uma proporção signifi- 
cativa (27%) de doentes referenciados à consulta de Doenças do 
Movimento, em que a história farmacológica é aparentemente irrele- 
vante, mas cuja pesquisa detalhada conduz à identificação de medi- 
camentos implicados na sua génese. Tendo em conta as reduzidas 
dimensões da amostra, os resultados carecem de significado esta- 
tístico e não se podem extrapolar para o conjunto de doentes obser- 
vados nesta consulta. Porém poder-se-ão comparar os resultados 
obtidos com os da literatura, e identificar as limitações que se deve- 
rão obviar em futuras investigações nesta área. 

Constatou-se que a maioria dos doentes pertencia ao sexo masculi- 
no, o que difere dos dados patentes na literatura, em que há uma 
maior prevalência do parkinsonismo iatrogénico no sexo feminino.8 
No que se refere à DP, parece que o sexo masculino está mais vulne- 
rável, para o que poderão contribuir factores hormonais, entre os 
quais se crê estarem implicados os estrogénios, com algum efeito 
neuroprotector. A população que integrou o estudo pertencia a um 
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escalão etário superior (68 a 80 anos). Ainda que não tenha sido 
efectuado estudo comparativo com o restante contingente de doentes 
observados na Consulta de Doenças do Movimento, este padrão de 
distribuição etária está de acordo com o descrito na maioria das sé- 
ries.14 No entanto não se pode afastar a hipótese de isto se dever a 
uma maior sensibilidade no reconhecimento de sinais extrapiramidais 
em idades mais avançadas, que recorrem com mais frequência aos 
cuidados de saúde, e sendo menos aparentes e/ou ignorados nos 
mais jovens.  

Os fármacos que se identificaram pertenciam a 2 grupos terapêuti-
cos distintos. Os vários trabalhos efectuados nesta área enumeram 
como principais agentes os neurolépticos típicos, atípicos e os anti- 
-eméticos.15 Como o objectivo deste trabalho não contemplou a de- 
terminação deste tipo de prevalência, mas sim os casos em que os 
fármacos não estavam patentes logo desde o início, a distribuição 
que se encontra difere, como se previa, daquela que se crê represen- 
tativa da população geral. Os bloqueadores dos canais de cálcio 
foram os mais encontrados, que curiosamente têm um risco intermé- 
dio de causar parkinsonismo iatrogénico.8 

De entre as limitações do estudo enumera-se a dificuldade na deter- 
minação de algumas variáveis da história farmacológica, nomeada-
mente a dose (e forma de incremento), consumo prévio dos mesmos 
e/ou outros medicamentos nos anos precedentes. Poderá ser útil ava- 
liar o impacto da dosagem dos fármacos e eventual identificação de 
doses mínimas necessárias ao processo patogénico. Não foi também 
possível determinar a data de início exacta dos sintomas, que seria 
útil nestas associações. Esta síndrome pode persistir meses e/ou 
anos após a suspensão do fármaco, o que poderá ter encurtado a 
amostra.14 Por outro lado, seria interessante verificar se há alguma 
relação entre a frequência de exposição prévia aos princípios activos 
e/ou outros implicados na modulação dopaminérgica. Apesar dos 
esforços reunidos no sentido de detalhar a história farmacológica, 
outros fármacos poderiam ter sido utilizados, e não estarem paten- 
tes nos registos consultados. A iliteracia e a polimedicação (popula- 
ção em estudo idosa) impossibilitaram uma análise mais exaustiva. 
Note-se que nenhum doente mencionou a sua utilização. Ainda que 
em todos os doentes incluídos tenha sido implicado um fármaco no 
parkinsonismo e estimada a duração à sua exposição, não se pôde 
garantir o consumo efectivo dos mesmos. Não foi possível também 
precisar o início dos sintomas.

A história médica passada não fez parte da análise, o que poderia 
ser útil na identificação das patologias em que estes mais vezes são 
prescritos, ainda que se possa assumir que entre outras indicações, 
poderão estar incluídas as alterações do humor, a enxaqueca e sinto- 
mas otológicos (nomeadamente acufenos e sindromes vertiginosas).

Ao reduzir a amostra aos doentes com parkinsonismo iatrogénico 
(reversível em 6 meses após a suspensão do medicamento), excluí- 
ram-se aqueles em que a clínica não foi reversível, e que poderiam 
apresentar uma remissão mais tardia. Ainda que não fizesse parte 
deste estudo, o seguimento destes doentes poderia ser útil para de- 
terminar a importância da utilização destes fármacos no antecipar 
e/ou desmascarar de outras síndromes parkinsónicas (DP ou “Parkin- 
sonismo Plus”).

Conclusão

Identificaram-se 32 doentes com o diagnóstico de parkinsonismo 
iatrogénico, cuja história farmacológica inicial descartaria esta 
entidade. Os grupos fármacoterapêuticos mais representados foram 
o dos antagonistas dos canais de cálcio e neurolépticos. Não se 
identificaram outras diferenças comparativamente a outras séries, 
com excepção da ligeira predominância no sexo masculino. O 
estudo alerta para a necessidade de cruzar várias fontes de 
informação com o objectivo de apurar iatrogenia medicamentosa, 
especialmente em comunidades com baixa literacia e idosos 
polimedicados.
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Grupo fármaco-terapêutico Princípio activo

Neurolépticos e antipsicóticos “clássicos”

Neurolépticos e antipsicóticos “atípicos”

Expoliadores dopaminérgicos

Anti-eméticos e antivertiginosos

Antagonistas dos canais de cálcio

Antiarrítmicos

Antidepressivos

Moduladores do humor

Outros

Figura I. Medicamentos que causam ou agravam o parkinsonismo. 

Zuclopentixol, flupentixol, halperidol, flufenazina, trifluoperazina, 
ciamemazina, levomepromazina, clopromazina, sultopride, tioridazina, 
melperona, perfenazina (associação com amitriptilina), tiapride, 
pimozide, prometazina

Zotepina, risperidona, amisulpride, sulpiride, olanzapina, quetiapina, 
clozapina

Tetrabenazina

Metoclopramida, clebopride, alizaprida, domperidona

Cinarizina, flunarizina, diltiazem, verapamil, amlopidina, nifedipina

Amiodarona, disopiramida, propafenona, procaína

Paroxetina, fluoxetina, trazodone, sertralina, fluvoxamina, venlafaxina, 
dotiepina, maprotilina, miaserina, tianeptina, milnacipram, reboxetina, 
moclobemide, imipramina, clomipramina, amitriptilina, trimipramina, 
nortriptilina

Lítio

Metildopa, valproato de sódio, lamotrigina, fenitoína, interferão 
gama-1b, l-asparaginase, pegaspargase, ciclosporina, tacrolimus, 
prednisolona, deflazacort, indometacina, levotiroxina, aminofilina, 
teofilina, diprofilina, meperidina (petidina), manganésio, cotrimoxa-
zol, anfotericina B, trimeropim-sulfametoxazol, vidarabina, aciclovir, 
talidomida, citarabina, ifosfamida, vincristina, tamoxifeno, lovasta-
tina, medroxiprogesterona, epinefrina, piridostigmina, donepezilo.
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Figura II. Fármacos identificados nos doentes com Parkinsonismo 
em estudo. 

Figura III. Duração (meses) da utilização de fármacos implicados no 
Parkinsonismo. Nota: a duração média foi estimada desde a data da 
prescrição, revalidação das receitas e provável término (este mais 
difícil de estimar, pela dificuldade em determinar o momento da sus- 
pensão do consumo do fármaco).

Figura IV. Estadiamento dos doentes através da aplicação da escala 
Hoehn & Yahr. 

Figura V. Apresentação clínica da síndrome parkinsónica.
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Resumo

Objectivos. Realçar as medidas básicas de controlo de infecção, 
centralizadas na higienização das mãos dos profissionais de saúde; 
avaliar o impacto do Programa de Melhoria de Higiene (Programa 
HIP) na frequência e qualidade de higiene das mãos, na aplicação 
de medidas de precaução standard e no uso de precauções de con- 
tacto na prestação de cuidados. Métodos. Inseridos no estudo Euro- 
peu Mosar, o SCICI iniciou a recolha de dados acerca da eficácia da 
higiene das mãos dos seus profissionais a partir de Junho de 2008. 
Desde esta data foram delineadas 3 fases de obtenção de registos e 
de implementação de novas intervenções no controlo de infecção 
em ambiente UCI. A primeira fase (baseline) com duração de 6 meses, 
constituiu a recolha de dados sem qualquer tipo de intervenção por 
parte da equipa de Investigação MOSAR, sendo estes dados o “esta- 
do da arte” do SCICI no controlo de infecção relativamente à higieni- 
zação das mãos por parte dos profissionais da equipa multidisciplinar, 
nas colheitas microbiológicas por zaragatoa e através de uma descri- 
ção detalhada das características do serviço (ratio enfermeiro/doente, 
horas totais de enfermagem, entre outras.)  A recolha de dados rela- 
tiva à higiene das mãos é efectuada através de 5 observações directas 
por semana, de 30 minutos, do ambiente do doente, após formação 
das enfermeiras investigadoras em higienização das mãos promovida 
pela OMS no Hospital Universitário de Genéve. Na segunda fase foi 
organizado um plano de formação relativo ao tema – Melhoria de Hi- 
giene e Desinfecção das Mãos. Este programa, denominado Hygiene 
Improvement Program (HIP), incluiu: formação de toda a equipa 
multidisciplinar e  de outros profissionais que frequentam o SCICI, 
workshops relativos ao tema, mensagens de alerta no SCICI e informa- 
ção ao familiares acerca do estudo. Foi mantida a recolha de dados tal 
como na Fase I, mas contrariamente a esta fase, inova-se a intervenção 
directa dos enfermeiros investigadores na observação da higiene das 
mãos com intuito meramente formativo  e construtivo e a lavagem 
com clorohexidina de todos os doentes admitidos no SCICI 
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(exceptuando aqueles que apresentam lesões cutâneas extensas). 
Esta fase  teve a duração de seis meses. Na fase III com a duração 
de um ano, fase actual do estudo, foram implementadas precauções 
básicas de contacto (isolamento de contacto) em doentes portado-
res de MRSA, VRE e/ou ESBL, desde que identificados após culturas, 
de acordo com a prática corrente do SCICI e mantidas todas as prá- 
ticas das fases anteriores. O estudo é prospectivo, multicêntrico com 
randomização das avaliações dos doentes em ambiente UCI. Incidi- 
remos apenas na interpretação dos resultados recolhidos pelas obser- 
vações da higiene das mãos, mais especificamente, a “compliance” 
(i.e. percentagem de adesão) dos grupos profissionais e dos mo- 
mentos de avaliação: lavagem ou desinfecção antes do doente, antes 
de técnica asséptica, após  o risco ou contacto com fluidos, após o 
doente e após o ambiente do doente. Resultados. Após dezanove 
meses de recolha de dados, foram obtidas 6435 observações relativas 
à higienização das mãos. Nas oportunidades de avaliação, os profis- 
sionais de enfermagem foram os detentores do maior número – 3989 
avaliações no total; a classe médica – 500 avaliações e outros profis- 
sionais 1003. A Fase II, período em que foi implementado o programa 
HIP, constitui a fase de maior compliance de higienização das mãos, 
relativamente às outras duas fases. É a classe de enfermagem que, 
apresentando o maior número de observações, tem a maior taxa de 
compliance desde o inicio do estudo (85%). No que diz respeito, aos 
cinco momentos de higiene, a oportunidade “Após o doente” é aquela 
que tem maior percentagem de eficácia. Verificou-se um decréscimo 
da “compliance” na higienização das mãos, no início da Fase III, pois 
nesta fase, devido ao “overload” de inclusão de registos, o número 
de observações semanais, reduziu para metade. Um outro aspecto a 
considerar  é a inclusão nesta fase, dos isolamentos de contacto, de 
acordo com o protocolo do estudo (não especificado no artigo) o que 
obrigou todos os profissionais do SCICI a um processo de  readapta- 
ção. Conclusões. Os resultados obtidos vão ao encontro da literatura 
abordada. Pelo número de oportunidades registadas é claramente 
visível a intensidade do contacto entre os profissionais de saúde do 
SCICI e o doente que, pelo seu estado critico, necessita de um ele- 
vado número de intervenções. A implementação de um programa de 
melhoria dos cuidados de higiene com sessões de educação aos 
profissionais de saúde, permitiu um aumento de mais de 20 % na sua 
taxa de eficácia, permitindo desta forma a diminuição da probabilidade 
de infecção cruzada através dos cuidados prestados. Também de 
acordo com a literatura verificamos que a classe de enfermagem é a 
que mais contacta com o doente. A classe médica apresenta menor 
“compliance” de higienização das mãos relativamente às outras clas- 
ses profissionais, mas tem vindo a verificar-se um aumento crescente 
da sua taxa de eficácia ao longo das três fases. As Infecções Associa- 
das aos Cuidados de Saúde são um problema com crescimento expo- 
nencial, o que nos leva a considerar que as intervenções de controlo 
de infecção deverão fazer parte da cultura e ética de todos os profis- 
sionais de saúde e não apenas de uma instituição ou serviço.

Keywords

MOSAR (Mastering hOSpital Antimicrobial Resistance and its spread in 
the community);HIP (Hygiene Improvement Program); SCICI 
(Intermediate and Intensive Care Department) 

Abstract

Objectives. To highlight the basic measures of infection control, cen- 
tered on the hand hygiene of health workers; evaluate the impact of 
the Hygiene Improvement Program (HIP) in the frequency and quality 
of hand hygiene, the application of standard precautions and the use 
of contact precautions in care. Methods. Embedded in the European 
study Mosar, the SCICI started collecting data about the effectiveness 
of hand hygiene of its employees from June 2008. Since that date 
were outlined three stages of obtaining records and implementation 
of new interventions in the control of infection in ICU environment. The 
first phase (baseline) lasting 6 months, was the collection of data with- 
out any intervention by the research team MOSAR, and these figures 
are the "state of the art” of SCICI in infection control in relation to hand 
hygiene by professionals of the multidisciplinary team, for microbiolo- 
gical sampling swabs and detailed description of the characteristics 
of the department (ratio nurse/patient, total hours of nursing, among 
others). The collection of data on hand hygiene is performed through 
direct observations five times a week, 30 minutes observing the pa- 
tient’s environment. The research-nurses did education sessions in 
hand hygiene promoted by WHO at the University Hospital of Geneva. 
In the second phase was organized a training on the theme – Impro- 
ving Hand Hygiene and Disinfection. The program, called Hygiene 
Improvement Program (HIP), included the training of the entire multi- 
disciplinary team and other professionals who attend the SCICI, work- 
shops on the theme, warning messages in the SCICI and family infor- 
mation about the study. Maintained the data collection as in Phase I, 
but contrary to this stage, innovation is the direct involvement of re- 
searchers in nursing observation of hand hygiene with a view merely 
formative, constructive and washing all patients admitted to the SCICI  
with chlorhexidine (except those with extensive skin lesions). This phase 
lasted six months. In phase III with a duration of one year, actual stage 
of the study, precautions in basic contact were implemented (isolation 
contact) in patients with MRSA, VRE and/or ESBL, as long as identi- 
fied after cultures, according to current practice of the UCIP and kept 
all the practices of previous phases. The study is prospective, multi- 
center randomized in evaluations of patients in ICU environment. We 
will only focus on interpretation of the results collected by the obser- 
vations of hand hygiene, more specifically, the compliance of profes- 
sional groups and assessment times: before patient, before asseptic 
task, after exposure or contact with fluids, after patient, and the after 
patient’s surroundings. Results. After nineteen months of data colle- 
ction 6435 observations were obtained, related to hand hygiene.  In 
opportunities for evaluation, the nurses were the holders of more - 
3989 evaluations in total, the doctors - 500 opportunities and other 
professionals in 1003. Phase II, during which the HIP program was 
implemented, constitutes the greater compliance of hand hygiene, for 
the other two phases. It is the kind of nursing, with the largest number 
of observations, who has the highest rate of compliance since the 
beginning of the study (85%). With respect to the five moments of 
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hygiene, the opportunity "After the patient" is one that has the highest 
percentage of effectiveness. There was a decrease in compliance in 
hand hygiene at the beginning of Phase III, because at this stage, due 
to overload inclusion of records, the number of observations per week, 
reduced by half. Another consideration is the inclusion at this stage of 
the isolation contact, according to the study protocol (not specified in 
the article), which forced all staff of the SCIC to adapt. Conclusions. 
The results agree with the literature addressed. For the registered num- 
ber of opportunities is clearly visible the intensity of contact between 
health professionals from the SCICI and the patient, for his critical con- 
dition, needs a large number of interventions. The implementation of a 
program to improve health care and hygiene education sessions with 
health professionals, allowed an increase of over 20% in their rate of 
effectiveness, thereby enabling a reduction in the likelihood of cross 
infection through the provision of care. Also according to the literature 
we found that the class of nursing is the most contact with the patient. 
The medical professionals have lower compliance of hand hygiene in 
relation to other professional classes. The Infections Associated  with 
Health Care is a problem with exponential growth, which leads us to 
conclude that the interventions of infection control should be part of 
the culture and ethics of all health professionals and not just an insti- 
tution or service.

Introdução

O controlo e combate de bactérias resistentes aos antimicrobianos 
(AMRB) é um problema urgente. Em cada ano, 5 milhões de doentes 
desenvolvem uma infecção hospitalar nos serviços de saúde da UE 
e cerca de 50 000 doentes morrem por causa dessas infecções (1,2).

Entre as infecções hospitalares, aquelas que são causadas por AMRB 
apresentam um aumento exponencial a nível mundial(3, 4). Estes factos 
tornam-se preocupantes, pois as infecções causadas por AMRB são 
mais graves e requerem tratamentos mais complexos, tempo de 
demora média hospitalar superior comparativamente àquelas causa- 
das por bactérias susceptíveis. 

Além disso, as infecções nosocomiais com AMRB estão associadas 
a resultados adversos, tais como o atraso ou mesmo o fracasso da 
terapêutica, tempo prolongado de permanência hospitalar e 
aumento da mortalidade (5, 6).

O projecto MOSAR visa integrar e coordenar as actividades de médi- 
cos e investigadores de 15 instituições de 9 Membros da União Euro- 
peia ou em países associados, a fim de combater infecções/propa- 
gação das AMRB em hospitais.
 
A colonização com AMRB como o Staphylococcus Aureus Meticilino- 
-Resistente (MRSA), Enterococos Vancomicino-Resistentes (VRE) e 
Enterobacteriaceae produtoras de beta-lactamases de espectro alar- 
gado (ESBL), aumentam os riscos dos doentes para o desenvolvi-
mento de infecções hospitalares, o que pode vir a piorar o seu pro- 
gnóstico (5, 6). 

Dentro de hospitais, as unidades de cuidados intensivos represen-
tam as zonas "quentes" da resistência aos antibióticos. Aqui, os doen- 
tes são extremamente vulneráveis a infecções nosocomiais. O uso 
de antibióticos é extenso e a intensidade de cuidados prestados ao 
doente - que necessitam de vários contactos entre os profissionais 
de saúde e doentes - facilita a transferência de AMRB’s de doente 
para doente. 

Uma vez que as infecções representam apenas a ponta do “iceberg”, 
a epidemiologia da resistência a antibióticos nas UCI’s é melhor ava- 
liada pela análise da dinâmica de colonização. A admissão de pacien- 
tes colonizados, a transmissão cruzada, e a pressão selectiva de 
antibióticos são as forças motrizes para altos níveis endémicos por 
estes agentes patogénicos. 

 As possíveis intervenções para reduzir a propagação das AMRB 
incluem activamente o aumento dos procedimentos padrão de contro- 
lo de infecção (tais como a higiene das mãos), a descolonização da 
pele através de lavagem corporal com clorohexidina e triagem de 
colonização, seguida do uso de precauções de contacto para os 
portadores de AMRB.

As intervenções ao doente, para reduzir a transmissão cruzada são 
consideradas a pedra angular da prevenção de infecção. No entanto, 
a sua viabilidade e a relação custo-eficácia não foram determinadas 
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com rigor. Como resultado, as comunidades nacionais e internacio- 
nais de controlo de infecção estão muito divididos sobre a selecção 
da estratégia mais adequada para controlo da transmissão endémica 
de MRSA, VRE e ESBL em ambiente de UCI. 

Finalmente, os avanços nas ciências do comportamento e da inves- 
tigação acerca do cumprimento da higiene das mãos têm permitido 
um melhor entendimento dos entraves ao cumprimento das recomen- 
dações de higiene dentro das instituições de saúde. A melhoria dos 
métodos adaptados ao serviço de saúde estão agora disponíveis 
para enfrentar esses obstáculos e aumentar a “compliance”(9 e 10). Com 
base nesses avanços, os especialistas assumem que um aumento 
no respeito à higiene das mãos é viável e será seguido por uma dimi- 
nuição nas taxas de infecção. Até agora, essa hipótese não foi testada 
nem cuidadosamente conduzida, em nenhum estudo multicêntrico 
com estas dimensões. 

Este projecto tem três linhas orientadoras de actuação: 
A maioria das autoridades concorda que o controle de MRSA, VRE e 
ESBL é desejável, especialmente nas UCI’s. No entanto, as comuni- 
dades nacionais e internacionais de controlo de infecção estão muito 
divididas sobre a selecção da estratégia mais adequada para con- 
trolo da transmissão destes agentes patogénicos nas instituições de 
saúde. 

Uma estratégia amplamente defendida é a vigilância para identificar 
e isolar todos os portadores assintomáticos. Esta é confrontada com 
a oposição por causa das limitações de espaço para quartos de 
isolamento, a falta de recursos para realizar um grande número de 
culturas de vigilância e prova que há relação entre as precauções de 
contacto e a diminuição da interacção entre profissional doente, 
aumentando a taxa de eventos adversos (11). Além disso, o intervalo 
de tempo entre a obtenção de culturas de vigilância e os resultados 
finais da cultura, ao utilizar técnicas microbiológicas convencionais, 
torna esta uma estratégia menos eficiente. 

A primeira consideração é que a vigilância regular usada actualmente 
(técnicas de cultura microbiológica ou técnicas baseadas Chromagar) 
nunca foi prospectivamente comparada às técnicas de testes mole- 
culares rápidos, enquanto intervenção para limitar a propagação da 
AMRB em UCI’s. Os testes rápidos de diagnóstico recentemente de- 
senvolvidos tanto em molecular e não com base molecular, podem 
identificar o transporte previamente desconhecido de AMRB anterior 
após a admissão, o que pode aumentar a eficácia das medidas 
preventivas. 

A segunda consideração é que a transmissão cruzada de agentes 
patogénicos, geralmente através das mãos, temporariamente conta- 
minadas, de profissionais de saúde, representa um importante meio 
de aquisição. Vários estudos têm demonstrado a baixa adesão à 
existência de protocolos de higiene. Recentes avanços em ciências 
do comportamento e da investigação acerca do cumprimento da 
higiene das mãos, têm permitido compreender melhor os obstácu-
los para aumentar a conformidade com as práticas de higiene das 
mãos, dentro das instituições de saúde. A melhoria dos métodos 
adaptados ao serviço de saúde estão agora disponíveis para enfrentar 
esses obstáculos e aumentar “compliance” (12) .

A terceira consideração é que a descontaminação corporal com clo- 
rohexidina tem sido associada a efeitos consideráveis na diminuição 
de transmissão de MRSA e VRE em vários estudos recentes (7, 8, 13, 14). 
No entanto, a sua contribuição nunca foi prospectivamente avaliada 
num ensaio multicêntrico randomizado. 

Em resumo, o que falta é uma forte evidência científica resultantes 
de conclusões de estudos prospectivos, multifacetados, que avaliem 
o custo-eficácia das diferentes estratégias de controlo de infecção. 
Neste artigo, apenas abordaremos a segunda consideração referida 
e os resultados recolhidos até à data.

Material e Métodos 

Apresentam-se as seguintes componentes do estudo:
 
Fase I (baseline),  iniciou-se no dia 1 de Julho de 2008 e teve a dura- 
ção de 6 meses. Esta fase incluiu a realização de uma zaragatoa 
nasal, uma rectal (peri-anal) e uma zaragatoa em feridas abertas ou 
com exsudado (se presentes), de todos os doentes admitidos no 
SCICI, após o dia 1 de Julho. As  colheitas foram realizadas na admis- 
são, após estabilização inicial do doente e todas as segundas e 
quintas-feiras no turno da manhã antes dos cuidados de higiene, 
sendo enviadas de seguida para o laboratório de microbiologia. 
Sempre que a admissão ocorreu entre as 24 e as 8 horas, ficaram 
guardadas no local das colheitas da sala de trabalho, até ao dia 
seguinte. 

Foram implementadas as precauções básicas de isolamento (isola- 
mento de contacto) em doentes portadores de MRSA, VRE e/ou ESBL, 
desde que identificados após culturas, de acordo com a prática cor- 
rente do serviço. Foram realizadas observações da prestação de cui- 
dados, tendo sido realizadas 5 observações por semana em tempos 
e espaços dos doentes randomizados, pela enfermeira investigadora. 
Foi realizada uma vigilância constante das características dos doentes 
bem como do SCICI e efectuado o seu registo numa base de dados 
via online com a restante equipa Mosar.

A fase II – a fase de implementação do programa de higiene HIP teve 
inicio no dia 17 de Janeiro de 2009 e teve duração 6 meses.

Nesta fase incluíram-se as intervenções da fase I, bem como: a imple- 
mentação de um programa para dinamizar activamente o uso das 
precauções básicas, de medidas de prevenção de contacto e a 
higiene das mãos, de acordo com as recomendações da OMS divul- 
gadas pelo projecto “ Clean Care, is Safer Care”; sessões de educa- 
ção realizadas a todo o staff multidisciplinar do SCICI e foram ainda 
efectuadas sessões de educação nos serviços de Radiologia, Hemo- 
diálise, Cirurgia e Medicina. Nesta fase foi também introduzida a lava- 
gem corporal com clorohexidina em vez de sabão e água, a todos 
os doentes admitidos no SCICI.

A fase III teve inicio no dia 17 de Setembro de 2009, com vigilância 
regular e terá a duração de 12 meses. Têm sido realizadas as inter- 
venções da fase I e da fase II, e como o SCICI foi incluido no braço 
molecular do estudo, as culturas de vigilância têm sido recolhidas 

artigos científicos

096



no momento da admissão e têm sido processadas através do uso de 
testes de diagnóstico rápidos (RDT). Em metade das UCI’s (braço1), 
à vigilância regular serão adicionados testes com agar cromogénico 
e recolha de amostras dos doentes na admissão e 2 vezes por sema- 
na após isso. Se um doente se mantiver na UCI mais de 3 semanas, 
a frequência da sua vigilância será mudada para 1 vez por semana 
nessa altura. Nas outras UCI’s (braço 2), as culturas de vigilância serão 
recolhidas no momento da admissão e serão processadas através 
do uso de testes de diagnóstico rápidos (RDT). Evidentemente, que 
as precauções de contacto serão implementadas em ambos os bra- 
ços e também têm sido implementadas de acordo com os protocolos 
estabelecidos.

Como referido anteriormente, apenas serão abordados os dados 
relativos à higienização das mãos, fruto das observações randomiza- 
das de avaliação do ambiente do doente e da interacção entre a hi- 
giene das mãos dos profissionais e o contacto com o doente.

Efectou-se o registo dos momentos de higiene das mãos por cate- 
goria profissional e o impacto  do programa de melhoria de cuidados 
de higiene (HIP) na “compliance” dos profissionais em cada uma das 
fases e em cada um dos momentos: “antes do doente”, “antes de 
técnica asséptica”, “após o risco ou contacto com fluidos do doente”, 
“após o doente” e “após o ambiente do doente”. O estudo MOSAR 
é um ensaio clínico prospectivo, multicêntrico e randomizado, e inclui 
mais treze unidades de cuidados intensivos europeias.

Resultados

Após dezanove meses de recolha de dados, foram obtidas 6435 
observações relativas à higienização das mãos, sendo estas subdi- 
vididas em três categorias: médicos, enfermagem, outros profissio-
nais (Gráf. 1).

Gráfico 1 – N. de oportunidades por categoria profissional (Julho 
2008 – Janeiro 2010).

Os momentos de higiene das mãos das mãos em que os profissio- 
nais de saúde mais cumprem a desinfecção, foram “após o doente” 
e “após o ambiente do doente”.

Gráfico 2 -  Momentos de higiene das mãos/ número de oportuni-
dades (Julho 2008 – Janeiro 2010).

A “compliance” de higienização das mãos por categoria profissional 
(Junho 2008 – Janeiro 2010) é mais elevada na categoria de enferma- 
gem (os assistentes operacionais do SCICI estão incluídos na cate- 
goria “outros profissionais”) (Gráf. 3).

Gráfico 3 – “Compliance” total de higienização das  mãos por 
categoria profissional (Julho 2008 – Janeiro 2010).

Com a implementação do programa de melhoria dos cuidados de 
higiene (HIP) fase II, verificou-se um aumento de > 20 % na melhoria 
de eficácia de todos os profissionais de saúde no que concerne à 
higiene e desinfecção das mãos, embora com ligeiro decréscimo na 
fase III (Graf. 4).

Gráfico 4 – “Compliance” da higienização das mãos de todas 
categorias profissionais.
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Ao separar a “compliance” das três fases em momentos de higiene, 
verificamos que a eficácia da higiene e desinfecção das mãos apre- 
senta um aumento significativo, não havendo enormes discrepâncias 
de “compliance” entre os 5 momentos (Gráf. 5).

Gráfico 5 – “Compliance” dos 5 momentos de higiene das mãos/Fase

Relativamente à taxa de eficácia/adesão das várias categorias profis- 
sionais ao longo das três fases do ensaio, constatamos que todas 
as categoria de profissionais  aumentaram a sua actividade de higie- 
nização das mãos ao longo das três fases, sendo mais notório e 
relevante, o aumento da fase I para a fase II do projecto (Gráf. 6).

Gráfico 6 – “Compliance” de higiene das mãos por fase e categoria 
profissional

Conclusões

Os resultados obtidos vão ao encontro da literatura publicada. Pelo 
número de oportunidades registadas, é claramente visível a intensi- 
dade do contacto entre os profissionais de saúde do SCICI e o doente 
que, pelo seu estado crítico, necessita de um elevado número de 
intervenções. A implementação de um programa de melhoria dos 
cuidados de higiene com sessões de educação aos profissionais de 
saúde, permitiu um aumento de mais de 20 % na sua taxa de eficácia, 
permitindo desta forma a diminuição da probabilidade de infecção 
cruzada através dos cuidados prestados. Também de acordo com a 
literatura, verificamos que a classe de enfermagem é a que mais con- 
tacta com o doente. A classe médica apresenta menor “compliance” 
de higienização das mãos relativamente às outras classes profissio-
nais, mas tem vindo a observar-se um aumento crescente da sua 
taxa de eficácia ao longo das três fases. As Infecções Associadas aos 
Cuidados de Saúde são um problema com crescimento exponencial, 
o que nos leva a considerar que as intervenções de controlo de infec- 

ção, sejam umas em detrimento das outras, deverão fazer parte da 
cultura e ética de todos os profissionais de saúde e não apenas de 
uma instituição ou serviço.
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resumos de alguns dos 
trabalhos científicos efectuados 
no ano 2009 (a propósito dos 
doentes internados na ucic)

04.

Resumo

A evolução técnica dos Serviços Hospitalares, o seguimento das 
constantes recomendações ou guidelines das Sociedades Científi-
cas para a melhor avaliação e tratamento dos doentes, a formação 
médica pós-graduada contínua e o “controle de qualidade” dentro 
dos próprio Serviço são um imperativo que implica um esforço diário 
acrescido. Este não é em geral perceptível para os utentes dos 
serviços prestados, muitas vezes tão pouco o é para as próprias 
administrações hospitalares, focadas no cumprimento das metas 
que lhes são impostas.  A realização de Trabalhos Científicos, publi- 
cados em revistas indexadas ou apresentados em reuniões médicas 
credenciadas, é fundamental como garantia do cumprimento dos 
pressupostos atrás referidos, para além de ser uma das exigências 
para a formação dos Médicos Internos da Especialidade. Neste con- 
texto, a propósito do tema “Enfarte Agudo do Miocárdio”, publicamos 
de seguida os resumos dos trabalhos efectuados durante o ano de 
2009 pelo Serviço de Cardiologia do CHTMAD que tiveram como base 
doentes com esta patologia. Permito-me ainda referir que, nesse 
mesmo ano, o Serviço apresentou 20 trabalhos de investigação em 
Congressos Médicos Nacionais (prémio para o melhor trabalho apre- 
sentado no Congresso Nacional de Aterosclerose) e 5 trabalhos em 
Congressos Internacionais (3 dos quais no maior Congresso Médico 
Mundial da actualidade, o Congresso Europeu de Cardiologia, com 
30.000 participantes).

Abstract

The technical development of hospital services, compliance with the 
recommendations contained in the scientific societies for the better 
assessment and treatment of patients, post-graduate medical training 
and quality control within the services themselves are an imperative 
that requires a daily effort. This effort is generally not noticeable to the 
users of services, neither for the hospitalar administrations, focused 
on meeting the targets imposed on it. The realization of scientific pa- 
pers published in indexed journals or presented at medical meetings, 
is essential to secure the execution of the assumptions mentioned 
above, in addition to being one of the demands for the training of 
medical residents.  In this context, concerning the theme acute myo- 
cardial infarction, we publish the abstracts of papers presented during 
2009 by the department of cardiology of CHTMAD which were based 
on patients with this disease. Let me also mention that, in the same 
year the service has presented 20 research papers in national medical 
congresses (prize for the best communication in the national congress 
of atherosclerosis) and 5 papers in international conferences (inclu- 
ding 3, in the major medical conference in the world, the European 
Congress of Cardiology, with 30,000 participants).
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Introdução
O tromboembolismo pulmonar (TEP) pode apresentar diferentes 
manifestações iniciais, acarretando grande dificuldade diagnóstica.
 
Caso clínico
Mulher de 81 anos, com factores de risco vascular (Hipertensão Arte- 
rial (HTA), dislipidemia, obesidade e DM2) e história de Insuficiência 
Cardíaca (ICC) não sistematizada. Refere episódios de lipotímia e 
dispneia de esforço agravada, com 1 mês de evolução. Recorreu ao 
Serviço Urgência por dispneia em repouso de inicio súbito associado 
a diaforese e mal-estar abdominal, sem dor torácica. Na admissão: 
Electrocardiograma (ECG) com alterações da repolarização ventricu- 
lar nas precordiais direitas, onda Q + supra de ST na parede inferior 
e marcadores de necrose miocardica (MNM) positivos. Transferida 
para a UCIC deste hospital. Na admissão referia dor abdominal, 
intolerância alimentar, taquipneia, saturações baixas com O2, turges- 
cência venosa jugular e sopro sistolico grau II/VI no Bordo External 
Esquerdo (BEE). Da investigação: ECG sem alterações evolutivas, 
MNM em perfil crescente, D-dimeros+(1175ug/L) e subida da lipase 
(478UI/L) e amilase (174UI/L). GSA:IR tipo1+hipocapnemia. Ecocar- 
diograma: dilatação das câmaras direitas, acinesia do VD, IT III/IV 
com PSAP 43 mmHg, hipocinesia diafragmatica com Função Ventri- 
cular Esquerda (FVE) conservada. O quadro foi interpretado como 
Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) inferior com extensão ao Ventrí- 
culo Direito (VD), associado a pancreatite aguda. Proposta para 
cateterismo cardíaco (CC) que mostrou boa FVE, hipocinesia diafra- 
gmatica, sem evidência de doença significativa nas 3 coronárias 
principais. Realizou CC direito para angiografia pulmonar que eviden- 
ciou imagem de TEP no lobo superior direito.
 
Conclusão
Os autores apresentam o caso de uma doente com perfil de risco 
vascular elevado e clínica sugestiva de síndrome coronário agudo 
cuja investigação revelou tratar-se de TEP. Advertem para o desafio 
que constitui o diagnóstico diferencial do TEP e para a utilidade do 
CC direito quando as alterações no CC esquerdo não justificam o 
quadro clínico. Alertam para a possível associação entre pancreatite 
aguda e TEP, pelo estado de hipercoaguabilidade que esta condiciona.

01. tromboembolismo pulmonar vs enfarte
agudo do miocárdio: diagnóstico diferencial
por vezes difícil de estabelecer2

Autores do Estudo: Hélder Ribeiro, Renato Margato, Sofia Carvalho, 
Pedro Mateus, José Paulo Fontes, Saudade Vieira, Policarpo Rosa, 
Alberto Ferreira, J. Ilídio Moreira

2 Trabalho apresentado no Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna 2009 e publicado no Supl. da Revista Portuguesa de Medicina Interna, 
vol 16, nº1, Jan-Março 2009 

Introdução
O zolmitriptano é um fármaco usado no tratamento agudo da enxa- 
queca, que pelo potencial de induzir vasoespasmo não deve ser 
utilizado em indivíduos com doença cardíaca isquémica (DCI) e 
vasoespasmo coronário. 
 
Caso clínico
Homem de 73 anos, com factores de risco vascular (FRV) (idade, 
sexo, hipertensão arterial e dislipidemia) e história de AVC há 14 anos 
com sequelas minor. Medicado habitualmente com ácido acetilsalicí- 
lico (AAS) 150 mg/dia. Recorreu ao Serviço Urgência por cefaleias, 
tendo-lhe sido medicado AAS e zolmitriptano. Trinta minutos após a 
toma dos fármacos, foi acometido por dor retroesternal opressiva. 
Recorreu ao SU ainda sintomático e realizou ECG que mostrou 
supradesnivelamento de ST de V1-V6. Transferido para este hospital 
por síndrome coronária aguda com elevação de ST (SCACST) com 4 
horas de evolução para angioplastia directa. A coronariografia 
mostrou doença coronária de 3 vasos associando: estenoses sub-   
- oclusivas da desdendente anterior (DA) proximal (lesão culprit) e 
distal, estenose crítica da DA média, estenoses significativas da 
coronária direita (CD) e da circunflexa (Cx). Submetido a intervenção 
na DA com implantação de 3 stents metálicos e bom resultado final. 
Durante o internamento permaneceu sem recorrência de angor, man- 
tendo estabilidade eléctrica, hemodinâmica e classe de Killip 1. 
Evoluiu com ondas Q anteroseptais, pico de troponina I>100ng/ml, 
Ckmassa 105,6 ng/ml e BNP máximo de 2490pg/ml. Transferido 
para o Hospital de origem com o diagnóstico de EAM precipitado 
pelo uso de zolmitriptano.
 
Conclusão
Os autores apresentam um caso raro de EAM precipitado pela toma 
de zolmitriptano. Alertam para a não utilização deste fármaco em 
doentes com cardiopatia isquémica conhecida e advertem para a 
necessidade de realizar uma avaliação cardiovascular prévia em 
indivíduos com factores de risco para DCI.

02. enfarte agudo do miocárdio associado ao 
uso de zolmitriptano3

Autores do Estudo: Hélder Ribeiro, Renato Margato, Sofia Carvalho, 
Fernanda Linhares, Manuel Carneiro, Pedro Mateus, José Paulo Fontes, 
Saudade Vieira, Policarpo Rosa, Alberto Ferreira, J. Ilídio Moreira

3 Trabalho apresentado no Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna 2009 e publicado no Supl. da Revista Portuguesa de Medicina Interna, 
vol 16, nº1, Jan-Março 2009  
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Introdução
A síndrome de Takotsubo, caracteriza-se por curso clínico semelhante 
ao enfarte do miocárdio, movimento discinético transitório da parede 
anterior do ventrículo esquerdo e coronárias sem doença significativa.
 
Caso clínico
Caso Clínico 1: Homem de 54 anos, diabético tipo2 e história de Poli- 
citemia vera. Recorreu ao SU por angor em repouso com <3 horas 
de evolução. ECG:QS em V1-V2 e supra de ST V3-V6. Cateterismo car- 
díaco (CC) revelou:depressão moderada da FVE (FE 32%), acinésia 
antero-lateral e apical, hipercinésia dos segmentos basais e coroná- 
rias normais. Evoluíu sem angor, killip 1, pico TnI de 1,73ng/ml, BNP 
de 364pg/ml e ondas T invertidas de V2-V6, DI e AVL. 
Caso Clínico 2: Homem de 52 anos, sem factores de risco vascular. 
Recorreu ao SU por angor em repouso de início após stress emocio- 
nal intenso com 12 horas de evolução. ECG: inversão de T de V3-V6, 
DI e AVL. CC mostrou acinésia antero-apical e coronárias sem lesões 
significativas. Evoluiu sem angor, Killip1, pico TnI de 1,15 ng/ml, BNP 
de 730 pg/ml e ECG com inversão de T V3-V6, DII, DIII e AVF. 
Caso Clínico 3: Homem de 37 anos, com hábitos tabágicos e etílicos 
pesados. Recorreu ao SU por desconforto epigástrico e retroesternal 
em repouso de início após stress emocional intenso e intoxicação 
etanólica aguda, com 14 horas de evolução. ECG: inversão de T de 
V1-V6. CC revelou depressão moderada da FVE (FE 38%), acinésia/hi- 
pocinésia anterolateral e apical, sem evidência de doença coronária. 
Evoluíu sem angor, Killip1, pico de TnI de 14,66 ng/ml, BNP de   
1646 pg/ml e ECG sobreponível.

Conclusão
Os autores apresentam 3 casos de uma patologia pouco frequente, 
cada vez mais diagnosticada. Alertam que apesar de mais comum 
em mulheres deverá ser considerada no diagnóstico diferencial de 
síndromes coronárias agudas em homens. Advertem que apesar de 
o factor desencadeante mais frequente ser o stress emocional ou 
físico, pode ser precipitada por factores bastante variáveis, sendo 
que nalguns casos a causa não é encontrada.

03. miocardiopatia de stress ou síndrome de 
takotsubo no sexo masculino4

Autores do Estudo: Hélder Ribeiro, Renato Margato, Sofia Carvalho, 
Pedro Mateus, José Paulo Fontes, Saudade Vieira, Policarpo Rosa, 
Alberto Ferreira, J. Ilídio Moreira.

4 Trabalho apresentado no Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna 2009 e publicado no Supl. da Revista Portuguesa de Medicina Interna, 
vol 16, nº1, Jan-Março 2009 

Introdução
As alterações do metabolismo lipídico têm um papel relevante na 
evolução da aterosclerose e vários estudos epidemiológicos pros- 
pectivos e de meta-análise, demonstraram que a lipoproteína Lp(a) 
é um factor de risco independente para a doença arterial coronária 
(DAC) constituindo uma importante ferramenta na avaliação destes 
pacientes. Entretanto, o desenvolvimento e a extensão da lesão da 
DAC estabelecida por angiografia e a sua correlação com a Lp(a), é 
mais controversa.
 
Objectivos
Determinar os níveis plasmáticos de lipoproteína LP(a) de um grupo 
de doentes admitidos por síndrome coronário agudo, submetidos a 
angiografia coronária procurando estabelecer a possível correlação 
entre parâmetro e a extensão/severidade de Doença Coronária (DC).

Métodos
Foram incluídos no estudo 49 doentes admitidos na UCIC do Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes a Alto Douro (CHTMAD) com o diagnós- 
tico de Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) propostos para cateteris- 
mo cardíaco, com idade media de 69,3±14,2 anos e predominante-
mente do sexo masculino (65,3%). 
Foram avaliados dados demográficos (idade e sexo), factores de risco 
vascular (HTA, DM2, dislipidemia, obesidade, tabagismo, história fami- 
liar de doença coronária), antecedentes de enfarte agudo do miocár- 
dio, medicação prévia com estatina e valores máximos de troponina I. 
Todos os doentes efectuaram colheita de sangue venoso à admissão 
para determinação dos valores de LP(a). Com base nos resultados 
da angiografia coronária, os doentes foram divididos em grupos tendo 
em conta o número de vasos com doença crítica e significativa (gru- 
po 1 – sem doença coronária, grupo 2 – doença de 1 ou 2 vasos, 
grupo 3 - doença de 3 vasos ou tronco comum) e posteriormente 
comparados relativamente as diferentes variáveis em estudo. Os 
resultados obtidos foram submetidos a análise estatística pelos testes 
do qui-quadrado e Mann-Whitney considerando-se significativo esta- 
tísticamente um valor de p<0,05.

Resultados
Não se encontraram diferenças com significado estatístico entre os 
grupos nos que diz respeito a dados demográficos, factores de risco 
vascular, antecedentes de EAM e uso prévio de estatina (tabela 1). A 
presença de Lp(a) elevada (Lp(a)>30) foi significativamente superior 
nos indivíduos com DC e aqueles com doença mais severa apresen- 
taram valores médios de Lp(a) significativamente superiores.

Conclusões
A presença de Lpa elevada e o seu grau de elevação correlacionaram-se 
de forma significativa com a presença e severidade de doença coronária.

04. correlação entre os níveis plasmáticos de lp(a)
e a extensão/severidade de doença coronária5

Autores do Estudo: Hélder Ribeiro, Renato Margato, Catarina Ferreira, 
Sofia Carvalho, Pedro Mateus, Alberto Ferreira, J. Ilídio Moreira.

5 Trabalho apresentado no Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de 
Aterosclerose 2009
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Introdução
A Miocardiopatia de stress (MS) é caracterizada por alterações transi- 
tórias da contractilidade segmentar envolvendo os segmentos médios 
e apicais do ventrículo esquerdo (VE), assim como por alterações no 
electrocardiograma (ECG) que mimetizam o enfarte agudo do miocár- 
dio (EAM), na ausência de doença coronária significativa.
 
Objectivo
Avaliar a incidência e determinar as características clínicas e o pro- 
gnóstico dos doentes com MS.

Métodos
Análise retrospectiva dos doentes (dts) admitidos inicialmente por 
EAM num período em que houve disponibilidade para intervenção 
coronária 24/24horas (entre Abril e Dezembro de 2008). Foi determi- 
nada a incidência da MS (critérios da Mayo Clinic) e avaliadas as 
características destes dts no que diz respeito aos parâmetros demo- 
gráficos, clínicos e de prognóstico.

Resultados
De um total de 370 dts foram identificados 9 com o diagnóstico de 
MS (incidência = 2,4%), com idade média de 63,9±16,5 anos e maiori- 
tariamente do sexo feminino (6 dts). Todos referiram dor torácica típica. 
O início dos sintomas esteve relacionado com stress emocional inten- 
so em 6 dts (66,7%) e com stress físico em 2. Killip 1 à admissão foi 
observado em 88,9% dos dts e Killip 2 em 11,1%. O ECG evidenciou 
infra de ST/inversão T em 55,6% dos casos e supra ST nos restantes 
44,4%. Em 88,9% dos dts verificou-se acinesia apical do VE no ecocar- 
diograma e em 11,1% acinesia médio-ventricular. Houve elevação 
discreta dos marcadores de necrose miocárdica (pico médio de TnI 
= 5,6ng/ml e CKmassa = 24ng/dl) e subida considerável do BNP 
(pico médio = 901,7ng/dL). Durante o internamento não se regista- 
ram complicações mecânicas ou eléctricas e a mortalidade foi nula. 
A regressão completa das alterações segmentares ocorreu ao fim de 
30 ±15 dias. Após um seguimento médio de 3,5 meses, 8 dts (88,9%) 
estão vivos, 2 (22,2%) mantêm episódios de dor torácica, nenhum 
apresentou recorrência da doença e um doente sofreu Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) isquémico.

Conclusões
A MS é uma patologia considerada rara mas cada vez mais diagnosti- 
cada, à medida que aumenta o número de dts cateterizados. É mais 
frequente em mulheres em idade pós-menopausa, mas não exclusiva, 
pelo que deve ser considerada no diagnóstico diferencial de EAM em 
ambos os sexos, sobretudo quando associado a stress intenso. A 
disfunção do VE é geralmente importante mas reversível, com um 
prognóstico a curto e médio prazo favorável.

05. miocardiopatia de stress ou síndrome de 
takotsubo: incidência, caracteristicas clínicas e
prognóstico6

Autores do Estudo: Hélder Ribeiro; Renato Margato; Sofia Carvalho; 
Catarina Ferreira; Alberto Ferreira; Pedro Mateus; Paulino Sousa; 
Henrique Carvalho; J.Ilídio Moreira

6 Trabalho apresentado no XXX CPC em Abril de 2009 e publicado como 
resumo na Revista da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Vol. 28, 
Suplemento I, Abril 2009, pag. 31

Introdução
Os idosos constituem um subgrupo com importância crescente no 
conjunto de doentes internados por enfarte agudo do miocárdio, 
mas continuam a estar pouco representados na maioria dos grandes 
estudos clínicos.
 
Objectivo
Avaliar o perfil clínico, abordagem terapêutica, complicações e pro- 
gnóstico dos doentes muito idosos admitidos por enfarte agudo do 
miocárdio com elevação de ST (EMCST), por comparação com os 
menos idosos.
 
Métodos
Análise retrospectiva de doentes admitidos consecutivamente numa 
Unidade Coronária por EMCST (n=146) durante um período de 12 
meses. Constituíram-se dois grupos de acordo com a idade: Grupo 
A - idade inferior a 80 anos e Grupo B - idade igual ou superior a 80 
anos. Os resultados foram submetidos a análise estatística pelos 
testes do qui-quadrado e t de student. 
 
Resultados
Da totalidade dos doentes (dts), 82,2% (n=120) pertenciam ao 
grupo A (idade média de 62,4± 10,8anos) e os restantes 17,8% 
(n=26) ao grupo B (idade média de 85,3 ± 3,7 anos). O grupo A 
apresentou maior percentagem de dts do sexo masculino (75,8 vs 
50%, p< 0,01) e  maior prevalência de obesidade e tabagismo (20 vs 
0% e 31,9 vs 0 %, p < 0,05).  Os dois grupos não diferiram significa- 
tivamente (p=NS) quanto ao tempo médio de reperfusão (304 vs 
367 minutos), pico médio de elevação da troponina (52 vs 64 ng/mL), 
função ventricular esquerda (fracção ejecção média= 47% vs 42,4%) 
ou quanto ao número complicações hemorrágicas (minor- 5 vs 7,6%; 
major- 1,7 vs 0%). Os dts muito idosos (grupo B) apresentaram na 
admissão frequência cardíaca e classe de Killip superiores (95 vs 
73,2 bpm; Killip III-IV: 46,2% vs 16,7%, p< 0,05), clearance de crea- 
tinina mais baixa (51,5 vs 79,7 mL/min, p<0,05), valores de BNP 
mais elevados (916 vs 511 pg/mL, p< 0,05); tiveram menor taxa de 
reperfusão (53,8 vs 77,3% p<0,05)  maior prevalência de doença do 
tronco comum (23,8 vs 6,3%, p< 0,01) , maior utilização de aminas  
(30 vs 12,9%, p<0,01) e morta- lidade superior (23% vs 4,2 %, 
p<0,05). 

Conclusão
A taxa de reperfusão foi significativamente mais baixa no grupo dos 
doentes muito idosos, que como seria de esperar apresentaram mais 
critérios de gravidade e mortalidade superior. 

06. enfarte agudo do miocárdio com elevação 
de st em doentes muito idosos7

Autores do Estudo: Renato Margato, Sofia Carvalho, Hélder Ribeiro, 
Pedro Mateus, José Paulo Fontes, Pedro Mateus, J. Ilídio Moreira.

7 Trabalho apresentado no congresso Português de Cardiologia e publicado 
como resumo na Revista Portuguesa de Cardiologia - Rev. Port. Cardiol.2009; 
28: 1 – 188 (Suplemento I)
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Introdução
Os doentes (dts) com Tromboembolismo Pulmonar Agudo (TEP) com 
estabilidade hemodinâmica e evidência de disfunção/sobrecarga 
ventricular direita (SVD) podem apresentar um pior prognóstico. As 
alterações electrocardiográficas (ECG) presentes no contexto de TEP 
são frequentes, diversas e podem estar associadas à gravidade do 
evento tromboembólico.
 
Objectivo
Avaliar as alterações ECG mais frequentes nos dts com TEP e esta- 
bilidade hemodinâmica na admissão hospitalar e determinar a sua 
importância na estratificação de risco.
 
Métodos
Estudo retrospectivo de 94 dts admitidos consecutivamente neste 
Centro Hospitalar com diagnóstico de TEP suportado por tomografia 
computorizada helicoidal, cintigrafia de ventilação-perfusão ou eco- 
cardiograma. Seleccionaram-se os dts com pressão arterial sistólica
�������	�
�������������������������������������	�����������
����������������������#�������������'�\^��������`�����{�||��
�#��������}~��������������������}�������������������������������
�}�������	�������#���������}~�������������|�|�����������������
������������\���#����������#���������#�������������������{~���� 
e desvio direito/rotação horária eixo eléctrico (DDE). Os resultados 
���������������������#����������������#������������������������
do e T student.
 
 
����#�����
As alterações ECG encontradas no grupo A foram: 
����������|�|����������������������������������\�\��^���
{~�����|��������������������������`�����������#�������|��\�� 
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�
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���^\������������������������#������������� ������ � �������������
����\�������\��\������������|�����������������¡���������������
������¢#����|����^���������������������������������������\�������
Outros dados comparativos são apresentados na tabela.

07. alterações elctrocardiográficas em doentes 
com tromboembolismo pulmonar agudo não
maciço - importância na estratificação do risco8

Autores do Estudo: �������£��	����������~����#`�����#�����������
������£�������¤�������#����������������£�������¤���#����£������

 �Trabalho apresentado no congresso Português de Cardiologia e publicado 
���������������������������	��������~����#�	���������������~����#�������
� ����¥��  �����#���������

��������#��������������#�£������#���������������#������������
�����������������������������������������������#����������

Conclusão
�������#���������������������#¡��������#���������}~������������-
ticas de TEP e a sua frequência relativa está de acordo com os valo- 
res encontrados na literatura. Apesar da mortalidade intra-hospitalar 
entre os dois grupos ser semelhante, a presença destas alterações 
correlacionou-se com dois dos principais marcadores de risco no TEP: 
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Introdução
A derivação aVR é frequentemente ignorada, dada a convicção de que 
fornece apenas informação recíproca da superfície lateral esquerda 
cardíaca, já abordada por outras derivações. Apesar de estudos real- 
çarem a sua importância na estratificação de risco dos doentes com 
síndrome coronário agudo e a sua utilidade na localização da doença 
coronária (DC) e área em risco no enfarte agudo do miocárdio com 
elevação de ST (EAMST), permanece algum cepticismo quanto à sua 
importância.
 
Objectivo
Avaliar a utilidade da elevação do segmento ST em aVR (ESTaVR) na es- 
tratificação de risco e localização da DC em doentes (dts) com EAMST.

Material e Métodos
Foram estudados 142 dts admitidos em 12 meses com EAMST e defi- 
nidos dois grupos de acordo com a presença (Grupo A, n=7) ou 
���¡�����������{����|������}�������������'������������������
ambos foi feita com os testes T e Qui quadrado.

Resultados
Não houve diferenças significativas quanto a sexo, factores de risco 
vascular e localização do EAM. A idade média do grupo A foi superior 
à do Grupo B (76 vs 69 anos, p=0,005). Na admissão o Grupo A tinha 
frequência cardíaca média (94 vs 74 bpm, p=0,02) e classe Killip su- 
periores (2,43 vs 1,41, p=0,03) e clearance de creatinina média menor 
(52,16 vs 79,52 ml/min/1,73m2, p=0,016), tendo desenvolvido mais 
insuficiência renal aguda (IRA) (71,4 vs 13,3%, p=0,01) durante o 
internamento. Fizeram cateterismo cardíaco 5 dts do grupo A (71%) e 
124 dts do grupo B (92%) (p=NS) tendo havido mais DC multivaso 
(100% vs 48,4%, p=0,024) e doença do tronco comum (Tc) no grupo 
A (80 vs 33,9%, p <0,001), sem diferença significativa na função 
ventricular esquerda. A incidência de insuficiên- cia cardíaca (IC) foi 
superior no Grupo A (57,1 vs 20%, p=0,04) com BNP médio (1639 vs 
535 pg/ml, p=0,001) e Killip máximo superiores (3,29 vs 1,64, p<0,001). 
O choque cardiogénico (57% vs 13%,p=0,02) e a taxa de mortalidade 
intra-hospitalar foram superiores no Grupo A (43 vs 6,7%, p=0,01).

Conclusões
A ESTaVR foi um marcador fidedigno de gravidade, estando presente 
nos dts com DC mais grave, mais IC e compromisso de função renal. 
A ESTaVR correlacionou-se com maior incidência de doença do Tc, 
permitindo localizar a DC de forma não invasiva. Revelou-se também 
um forte marcador prognóstico, associando-se a uma maior taxa de 
complicações e de mortalidade. A ESTaVR é um método útil na estra- 
tificação de risco e localização da DC em dts com EAMST, não 
devendo ser ignorada.

08. valor da elevação do segmento st em avr na 
estratificação de risco dos doentes com enfarte 
agudo do miocárdio9

Autores do Estudo: Sofia Carvalho; Renato Margato; Hélder Ribeiro; 
Pedro Mateus; José Paulo Fontes; J. Ilídio Moreira

9 Trabalho apresentado no XXX CPC em Abril de 2009 e publicado como resumo 
na Revista da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Vol. 28, Suplemento I, 
Abril 2009, pag. I-72 

Introdução
A anemia (AN) é frequente no síndrome coronário agudo e as co-mor- 
bilidades a que está associada são parcialmente responsáveis pelo 
pior prognóstico dos doentes (dts) com este diagnóstico. Parece 
haver também uma relação causal directa entre AN e risco de com- 
plicações cardio-vasculares.
 
Objectivo
Avaliar o impacto da anemia na evolução dos dts com EAM com 
elevação de ST (EAMST). 

Material e Métodos
Foram estudados 146 dts admitidos com EAMST e definidos 2 grupos 
de acordo com a presença (Grupo A, n=49) ou ausência (Grupo B, 
n=91) de AN durante o internamento (Hb <12 nas mulheres e <13 
g/dL nos homens). Os grupos foram comparados com o teste t e 
Qui quadrado.

Resultados
O grupo A era constituído por mais mulheres (63% vs 11%, p<0,0001) 
e por dts mais velhos (74 vs 61 anos, p<0,0001) que o Grupo B. A hi- 
pertensão arterial foi mais frequente no Grupo A (67% vs 44%, p=0,011) 
e a dislipidemia no grupo B (36,7% vs 59,3%, p=0,01). O Grupo A 
encontrava-se mais medicado com aspirina (AAS) em ambulatório 
(31 vs 13%, p=0,013). A localização do EAMST à admissão foi sobre- 
ponível entre os grupos e a estratégia de reperfusão também (trombó- 
lise em 43% vs 52% e cateterismo cardíaco nas primeiras 12 horas 
em 65% vs 77%, Grupo A e B, respectivamente, p= Não Significati- 
vo (NS)). Os dts do grupo A fizeram menos carga de clopidogrel (80 
vs 93%, p=0,01) e necessitaram de mais terapêutica de suporte 
com aminas (22,4% vs 6,6%, p=0,0006). A doença multivaso (DMV) 
����������������������quente no grupo A (61 vs 44%, p=0,07) sem 
diferenças na função ventricular esquerda. A incidência de hemorra-
gia foi semelhante entre os grupos. Durante o internamento os dts do 
grupo A tiveram mais �~��¨##���������|����\�������������������
B, p<0,0001) e mais insuficiência renal aguda (IRA) (31% vs 9%, 
p=0,001). Não houve diferença na taxa de mortalidade intra-hospi- 
talar (Grupo A-10,2%, Grupo B-6,6%, p=NS).

Conclusões
A AN foi mais frequente no sexo feminino, nos mais idosos e nos pre- 
viamente medicados com AAS, não explicadas por hemorragia intra- 
-hospitalar. A AN teve um impacto negativo na evolução destes dts 
associando-se a uma maior gravidade, maior incidência de IC, choque 
cardiogénico, IRA e também a uma maior prevalência de DMV. A sua 
associação com idade mais avançada, para além da diminuição do 
aporte de O2 ao miocárdio, poderá explicar o seu impacto no pro- 
gnóstico destes dts. 

09. impacto da anemia nos doentes com 
enfarte agudo do miocárdio com elevação do 
segmento st10

Autores do Estudo: Sofia Carvalho; Renato Margato; Hélder Ribeiro; 
José Paulo Fontes; Pedro Mateus; J. Ilídio Moreira

10 Trabalho apresentado no XXX CPC em Abril de 2009 e publicado como 
resumo na Revista da Sociedade Portuguesa de Cardiologia pag. I-111 
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Introdução
A patência da artéria epicárdica responsável pelo enfarte agudo do 
miocárdio com elevação de ST (EAMST) após reperfusão mecânica 
não resulta necessariamente em reperfusão tecidular distal. Este 
compromisso da integridade microvascular e perfusão miocárdica, 
também conhecido como no-reflow, correlaciona-se com extensão 
da lesão miocárdica, insuficiência cardíaca e pior prognóstico. A 
avaliação da reperfusão óptima deve incluir métodos para além do 
fluxo epicárdico. Um dos métodos propostos é a análise da resolu- 
ção do segmento ST (RST).

Objectivo
Analisar a eficácia da RST como método não invasivo de avaliação 
de reperfusão celular em doentes (dts) com EAMST submetidos a 
Intervenção Coronária Percutânea (ICP) primária e de recurso.

Material e Métodos
Num período de 6 meses foram analisados 44 dts consecutivos com 
EAMST e submetidos a ICP primária e/ou de recurso da culprit lesion 
(CuL) com bom resultado final (fluxo TIMI 3). A evolução do segmen- 
to ST foi avaliada na derivação onde a elevação de ST era máxima, 
desde o ECG pré-ICP até 4 horas após. Foi considerado marcador 
�������������������#�������������������������������������������� 
���'�����\��������������������������{���������'��#��������������
com teste t e Qui quadrado.

Resultados
Não houve diferença quanto às características basais (sexo, idade e 
factores de risco vascular). O grupo A encontrava-se mais medicado 
�����#����	��#������������������������}�������'	�������£������
����}'£������������������������������������{��^�����\�����������
Apesar de não haver diferenças quanto à CuL, verificou-se maior 
envolvimento concomitante da descendente anterior (DA) no Grupo 
{���������^|�����������������������������#���������������}������
frequentemente comprometida��\�����������#¡�����������������
�����������������������}����������{����������������'�������|���
A taxa de complicações cardio- vasculares (morte, reenfarte e 
���������������������#��©���������||�����������'����������
������{�������^��

10. utilidade da resolução do segmento st na
avaliação dos doentes com “artéria aberta”
após intervenção coronária percutânea no 
enfarte agudo do miocárdio11

autores do estudo: Sofia Carvalho; Renato Margato; Hélder Ribeiro; 
José Paulo Fontes; Pedro Mateus; J. Ilídio Moreira

11 �����#`������������������~�~����'��#��������������#����������
resumo na Revista da Sociedade Portuguesa de Cardiologia pag. I-141

Conclusões
Apesar de todos os dts apresentarem fluxo TIMI 3 pós-PCI houve 
diferenças na RST. Parte das diferenças verificadas entre os grupos 
com e sem RST, apesar de marcadas, não foram estatisticamente 
significativas, o que poderá dever-se ao número reduzido de dts e ao 
curto período de follow-up. Os dts sem RST tiveram doença mais 
	������������������#�����������'������������������}��}�����
resultados sugerem que a RST poderá ser utilizada como um indica- 
dor de reperfusão tecidular útil na avaliação dos dts com EAMST.
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fimose fisiológica: tratamento
médico conservador

05.

Resumo

O processo embriológico explica porque é que a maioria dos meninos 
nasce com a pele prepucial aderida à glande, sendo essas aderên-
cias fisiológicas, elas vão-se desfazendo com o tempo. Em todo caso, 
10 a 20%  dos meninos apresentam fimose fisiológica (fimose primária) 
aos 3 anos de idade, no entanto as manobras de retração prepuciais 
devem ser evitadas na criança, sobretudo quando intempestivas, pois 
podem produzir microtaumatismos com consequente fibrose do pre- 
púcio (fimose secundária). A indicação de circuncisão é formal na 
presença de complicações (balanopostites, parafimose, infecções 
urinárias repetição - ITUs), e nas crianças maiores de 7 anos com 
fimose secundária ou fimose primária resistente à aplicação de corti- 
coesteróides. O tratamento conservador com lise de aderências bala- 
noprepuciais é um procedimento exequível e bem tolerado sob anes- 
tesia local nomeadamente com creme 5% de lidocaína + prilocaína 
colocado cerca de 40 minutos antes do respectivo procedimento e 
após tratamento prévio com aplicação diária durante 2 meses de 
corticóide.
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Abstract

The embryological process explains why the majority of boys is born 
with the foreskin attached to the gland, being those physiological adhe- 
rences they disappear upon time. In any case, 10 to 20 % of boys 
present physiological phimosis at 3 (primary phimosis), but forceful 
retraction of the foreskin should be avoided in childhood once they 
can cause micro-traumatism and a cicatrix may form in the tip of the 
foreskin (secondary phimosis). The indication of ciruncision is formal 
when complications occur (balanoposthitis, paraphimosis, urinary tract 
infections) and also in children older than 7 with secondary phimosis 
or primary phimosis resistant to corticosteroids. The conservative treat- 
ment with lysis of adhesion is a possible procedure and well tolerated 
under local anaesthesia namely with application of 5% of lidocaine + 
prilocaine cream 40 minutes before the procedure and after the pre- 
vious treatment with daily application of a topical steroid cream for 2 
months. 

Introdução

Fimose é definida como a incapacidade de exteriorização da glande 
[1]. É habitual a aderência fisiológica das mucosas prepúciais e 
balânica à nascença, porém o descolamento tenderá a ocorrer até 
ao 4º, 5º anos de vida condicionado pelo acumular de esmegma 
que disseca naturalmente aquela interface. Esta fimose fisiológica 
não deve ser contrariada intempestivamente pois podem recorrer 
aderências secundárias entre a glande despitelizada e o prepúcio 
condicionando o aparecimento de cicatrizes que resultam numa 
fimose secundária. A fimose facilita a acumulação de esmegma e 
secreções que podem condicionar infecções urinárias, balanopos-
tites, e em casos mais graves de fimose cerrada podem mesmo 
obstruir o fluxo urinário com ureterohidronefrose [2]. A indicação de 
tratamento da fimose é formal nas crianças com complicações como 
ITUs repetição e balanopostites, podendo iniciar-se o tratamento 
médico conservador com aplicação tópica de corticóides e ginástica 
balanoprepucial, diferindo a circuncisão para os doentes com fimo- 
se secundária cicatricial ou nas crianças com fimose persistentes 
apesar do tratamento tópico [2,3].  

Objectivo

Tratar de forma conservadora as crianças com fimose fisiológica 
enviados pelo pediatra/médico de família à consulta de urologia do 
CHTMAD. 

Método

Entre Maio de 2005 e Abril de 2008 foram observadas na nossa con- 
sulta por fimose, 46 crianças com idades compreendidas entre o 
ano e meio e os 16 anos (média 7 anos), destas, 19 foram directa-
mente submetidas a circuncisão. As restantes 27, por apresentarem 
fimose primária (fig.1) foram submetidas a tratamento durante dois 
meses com aplicação diária no prepúcio de Dexametasona 0,1% + 
Nupercainal ao deitar ou após o banho (fig.2), e posteriormente orien- 
tadas para durante o banho e com o pénis submerso em àgua morna 
efectuar ginástica prepucial progressiva. Na consulta subsequente 
é-lhes efectuada lise das aderências balanoprepuciais com total re- 
tracção prepucial sob anestesia local com creme a 5% de lidocaína 
+ prilocaína colocado cerca de 40 minutos antes do respectivo 
procedimento (fig3).

Resultados

Praticamente todas as 27 crianças com fimose primária conseguiram 
manter boa retracção prepucial permitindo melhores condições de 
higiene, apenas 2 repetiram o tratamento com 6 meses de intervalo. 
Com este procedimento 100% dos doentes evitaram ou pelo menos 
protelaram a necessidade de eventual circuncisão, intervenção 
cirúrgica que a ser efectuada após a puberdade é exequível com 
anestesia local.
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Fig 2: Manobra de retração prepucial após 
2 meses de tratamento com corticóide tópico.

Fig. 3: Retração prepucial após lise de 
aderências balanoprepuciais.

Figura1:Fimose primária.
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Conclusão

A lise de aderências balanoprepuciais é um procedimento exequível 
e bem tolerado sob anestesia local nomeadamente com creme 5% 
de lidocaína + prilocaína colocado cerca de 40 minutos antes do 
respectivo procedimento e após tratamento prévio com aplicação 
diária durante dois meses de Dexametasona 0,1% + Nupercainal 
nomeadamente nos doentes com fimose concomitante. Esta atitude 
mais conservadora com base numa melhor higiene peniana, oferecen- 
do as vantagens da circuncisão, evita os inconvenientes da opção 
cirúrgica. 
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Resumo

Introdução: A actividade de doação de órgãos no CHTMAD, que até 
ao ano de 2008 contava com um número reduzido de colheitas/ano, 
sofreu um verdadeiro impulso com a formação de um médico do SCICI 
(Serviço de Cuidados Intensivos e Cuidados Intermédios) como coor- 
denador hospitalar de doação (em Dezembro de 2008) por iniciativa 
Nacional da ASST (Autoridade para os Serviços de Sangue e Transplan- 
tação), reforçada no ano seguinte com a formação de um segundo 
elemento do Serviço, traduzido pelo aumento exponencial de doações 
na nossa Instituição durante o ano de 2009. A actividade da equipa 
de coordenação hospitalar de doação incidiu a nível de todos os cam- 
pos que permitiram aumentar a detecção e identificação de possíveis 
dadores, assim como na actualização de técnicas de manutenção 
do dador, no diagnóstico de morte cerebral e no refinar de estratégia 
de comunicação com as famílias sobre a doação. Objectivos: Estudo 
e reflexão do perfil clínico dos doentes internados no SCICI no ano 
de 2009 cuja evolução clínica culminou em morte cerebral e doação 
de órgãos. Material e métodos: Estudo retrospectivo sobre a doação 
de órgãos para transplante durante o  ano de 2009 no SCICI. Avaliamos 
os dados epidemiológicos comuns,  diagnóstico etiológico, demora 
média no serviço, scores de gravidade (SAPS II, APACHE II, MPM0 II), 
scores de disfunção orgânica  e técnicas de manutenção do dador.
Resultados: foram estudados 9 doentes cuja evolução clínica no 
SCICI culminou no diagnóstico de morte cerebral, tendo sido dadores 
de órgãos. Todos os dadores eram do sexo masculino. A idade média 
calculada foi de 57 anos, com variação entre os 17 e os 75 anos, 
sendo que 44% tinham mais de 60 anos de idade. As comorbilidades 
mais frequentes foram a hipertensão arterial e a dislipidémia (55,5% 
dos dadores). Os scores de gravidade médios calculados foram: SAPS II 
de 66,3; APACHE II de 32,6; MPM 0 II de 84,5. Avaliação de disfunção 
orgânica pelo Score SOFA, com valores médios na admissão de 11,2 
e de saída de 13,1. Demora média no SCICI cifrou-se no 1,5 dias de 
internamento. Necessidade de suporte ventilatório mecânico em 100% 
dos dadores.  A maioria dos doentes foi referenciada pelo Serviço de 
Urgência (89%). A categoria médica mais frequente foi a médica (8 
dadores - 89%), prevalencendo o acidente vascular cerebral (5 dos 8 
dadores) como a principal entidade nosológica. A avaliação das restan- 
tes técnicas de suporte orgânico demonstraram uso de suporte vaso- 
pressor em 8 dadores, uso de desmopressina em todos, técnicas de 
aquecimento corporal em 6. Um dos dadores evolui para Paragem 
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cardio-respiratória (PCR) em assistolia, revertida com sucesso. A 
hiperglicemia foi frequente. Foram colhidos 36 orgãos/tecidos (média 
de 4 orgãos e/ou tecidos/dador). Conclusão: A Medicina do Transplan- 
te desenvolveu-se de modo transversal a nível hospitalar, desde a sala 
de Emergência e Serviço de Urgência, até ao SCICI, que pela sua 
especificidade de know-how no tratamento do doente crítico, se reve- 
lou como a engrenagem fulcral da complexa tarefa de tornar um 
cadáver num potencial dador de órgãos. Os números da actividade 
da doação do CHTMAD em 2009 reflectem o intenso labor de toda a 
equipa de profissionais do SCICI, que colocaram o nosso Hospital ao 
nível dos melhores Centros Nacionais no campo da Medicina de 
Transplante.

 

Keywords 

Organ Donation, Hospital Donation Coordination, 2009 Activity, Donor 
Maintenance Technics

Abstract

Introduction: The organ donation activity in the CHTMAD, which until 
the year 2008 counted with a reduced number of harvests/year, suffe- 
red a real impulse with the formation of a doctor of the SCICI (Intensive 
and Intermediate Care Unit) as hospital donor coordinator (in December 
of 2008) by national initiative of the ASST (Authority for the Blood and 
Trans- plantation Services), strengthened in the following year with the 
formation of a second element of the Unit, translated by the exponen-
tial increase of donations in our Institution during the year 2009. The 
activity of the hospital donation coordination team focused on all fields 
that allowed an increase in the detection and identification of possible 
donors, as well as in the update of donor maintenance technics, in 
the brain death diagnosis and in the refinement of the communication 
strategies with the families about the donation. Objectives: Study and 
reflection of the clinical profile of the patients admitted in the SCICI in 
the year 2009 whose clinical outcome culminated in brain death and 
organ donation. Material and Methods: Retrospective study about the 
organ donation for transplantation during the year 2009 in the SCICI. 
We evaluated the common epidemiologic data, etiological diagnosis, 
average stay in the service, severity scores (SAPS II, APACHE II, MPM0 II) 
organ dysfunction scores and donor maintenance technics. Results: 
We studied 9 patients, whose clinical outcome in the SCICI culminated 
in the diagnosis of brain death, becoming organ donors. All donors 
were male. The average age was of 57 years, with variation between 
17 and 75 years, being that 44% were more than 60 years of age. The 
more frequent comorbidities were arterial hypertension and dyslipi-
demia (55,5% of donors). The average severity scores were: SAPS II 
of 66,3; APACHE II of 32,6; MPM0 II of 84,5. Evaluation of organ dysfun- 
ction by the SOFA score, with average values of 11,2 at admittance 
and 13,1 at leave. The average stay in the SCICI was of 1,5 days. The 
need of mechanical ventilator support was of 100% in the donors. The 
majority of the patients were referenced from the Emergency Depart- 
ment (89%). The more frequent medical category was medical (8 do- 
nors – 89%), with brain stroke prevailing as the main etiological entity. 
Evaluation of the remaining organic support technics demonstrated 
the use of vasopressor support in 8 donors, desmopressin use in all, 
body heating technics in 6. One of the donors progressed to cardio- 
pulmonary arrest in asystole, which was reverted with success. Hyper- 
glycemia was frequent. A total of 36 organ/tissues were collected 
(average of 4 organs and/or tissues per donor). Conclusion: Transplant 
Medicine developed in a transversal manner at a hospital level, from 
the Emergency Room and Emergency Department, to the SCICI, that, 
due to its know-how specificity in the treatment of critical patients, re- 
vealed itself as the central gear in the complex task of making a corpse 
a potential organ donor. The donation activity numbers in 2009 reflect 
the intense work of the whole team of professionals of the SCICI, which 
put up our Hospital at the level of the best National Centers in the field 
of Transplant Medicine.    
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Introdução

De acordo com os dados da ASST, o ano de 2009 traduziu-se por 
um acréscimo do número de dadores na ordem dos 16,96% compa- 
rativamente com o ano transacto, tendo-se atingido 31,17 dadores/mi- 
lhão de habitante, o que coloca Portugal como uma referência mundial 
na Medicina de Transplante - Figura 1. A nível da zona Norte do país, 
considerando a actividade dos Gabinetes Coordenadores do Hospital 
Geral de Santo António e do Hospital de S. João nos anos de 2008 
e 2009, houve um acréscimo de 6,4% do número de dadores, colo- 
cando-se o CHTMAD como o centro com o maior crescimento quer 
em percentagem quer em número absoluto de doações de órgãos - 
figura 2.
 
Para este acréscimo nacional da actividade de doação de órgãos 
muito contribuiu a constituição de uma rede de coordenadores hos- 
pitalares de doação, tendo como base dois cursos de formação de 
TPM (Transplant Procurement Manager), promovidos pela ASST e 
contando com o apoio da IL3 (Institute for LifeLong Learning – Univer- 
sitat de Barcelona) realizados em Dezembro de 2008 e Novembro 
de 2009; actualmente contam-se cerca de 100 médicos especial-
mente envolvidos na detecção de potenciais dadores em Portugal. 
Segundo as directivas da Portaria n.º 357/2008 de 9 de Maio, todos 
estes profissionais exercem a actividade de TPM em acumulação de 
funções, têm conhecimentos sólidos no processo de doação de 
órgãos, têm fácil relacionamento inter-pessoal, são profissionais de 
reconhecida competência, são combativos e persistentes.

No campo da doação de órgãos, poder-se-á dizer que em 2008 ini- 
ciou-se um novo ciclo no CHTMAD, com a intensificação da detecção 
de potenciais dadores, quer a nível da sala de Emergência, áreas de 
internamento, Unidade de Cuidados Intensivos e mesmo no pré-hos- 
pitalar. Na subida exponencial do número de dadores no CHTMAD é 
determinante a motivação do coordenador hospitalar de doação, a 
melhor organização de detecção do potencial dador, a formação do 
staff do SCICI nas técnicas de manutenção do dador, a formação 
intra-hospitalar no âmbito da transplantação e motivos socioculturais. 

Objectivos

Estudo e reflexão do perfil clínico dos doentes internados no SCICI 
durante o  ano de 2009, em que a evolução clínica culminou em 
morte cerebral e doação de órgãos.  

Material e métodos
 
Foi efectuada a revisão dos processos clínicos dos doentes falecidos 
no SCICI durante o ano de 2009, com o diagnóstico de morte cere- 
bral, tendo sido analisados os dados demográficos – idade e sexo, 
diagnóstico etiológico (causa de morte), demora média no serviço, 
scores de gravidade – simplified Acute Physiology (SAPS II), APACHEII 
(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) e MPM 0 II (Morta- 
lity Probability Model), scores de disfunção orgânica (SOFA - Sequen- 
tial Organ Failure Assessment score) e técnicas de manutenção do 
dador – equilíbrio hidroelectrolítico, metabólico e temperatura corporal, 
suporte vasopressor, correcção da coagulopatia, tratamento de infec- 
ções e suporte ventilatório.  

Resultados

Durante o ano de 2009 identificamos 15 doentes como potenciais 
dadores (4% dos doentes admitidos no SCICI), cuja evolução clínica 
culminou em morte cerebral. Todos os indivíduos eram do sexo mas- 
culino. O diagnóstico mais frequente foi a encefalopatia anóxica - 
status pós-PCR (Paragem cardio-respiratória), verificada em 7 doen- 
tes, seguida do Acidente Vascular Cerebral (AVC) (6 doentes), 
neoplasia cerebral (1 doente) e politraumatizado (1 doente) – tabela 
I. Destes doentes, nove (60%) foram dadores de órgãos (mais sete 
����������������� ���'��������������������������®��������������
44% dos dadores tinham mais de 60 anos – tabela II, figura 3. 
Calculou-se os scores de gravidade, SAPS II médio de 66,3 (na 
amostra total de doentes do SCICI foi de 40,5), APACHE II de 32,6 
(19,4 na população total do SCICI) e MPM 0  II de 84,5 (40,3 na 
população geral do SCICI). O SOFA médio de admissão foi de 11,2 
������������|����'����������������������������®����������¥�����#��
III. No que concerne à proveniência, oito foram referenciados pelo 
Serviço de Urgência e um foi transferido da Unidade Coronária – 
figura 4. Os meses de maior movimento foram Junho (4 dadores) e 
Novembro (3 dadores). A categoria diagnóstica mais frequente foi a 
médica (8 dadores), estando o trauma representado em menor 
percentagem (1 dador – 11%). Da categoria médica predominou a 
doença vascular cerebral (5 dos 8 dadores), e neste subgrupo o 
mais prevalente foram as hemorragias cerebrais (4 dos 5 dadores). 
Os restantes três dadores tiveram como causa de morte a encefa-
lopatia anóxica secundária a PCR (2 doentes) e neoplasia cerebral 
(1 doente) – figura 5. Exceptuando dois dadores, todos apresenta-
vam comorbilidades major (duas ou mais), sendo a hipertensão 
arterial e a dislipidemia as mais frequentes – tabela IV. Sete dadores 
apresentaram infecções adquiridas na comunidade (cinco traqueo-
bronquites purulentas e duas pneumonias), sendo que um apresen- 
tava critérios de sépsis e outro de choque séptico. Todos foram 
tratados com antibióticos ß-lactâmicos (cefalosporinas ou penicilinas). 
A percentagem de infecção nosocomial foi nula. Em todos os dadores 
foi usado acesso venoso central, cateter vesical e monitorização 
bispectral. Todos foram ventilados de modo invasivo; o modo venti- 
latório de eleição foi A/C (Assistido-Controlado), em cinco dadores 
em modo adaptativo por pressão (VCPVG – ventilação controlada 
por pressão com volume garantido) e nos restantes quatro em volume 
(VCV – ventilação controlada por volume). Um dos dadores apresen- 
tava critérios de ARDS (síndrome de dificuldade respiratória aguda). 
A PEEP (positive end-expiratory pressure) média utilizada foi de 7,7  
�®����^���'�����������#������������������������������������
����®��� ����\���
���\�`��������������®���^�|���������©�����������
pêutica com corticóide. Cinco dadores foram nutridos artificialmente, 
todos por via gastroentérica. Nenhum necessitou de suporte trans- 
fusional. Todos os dadores desenvolveram diabetes insípida e foram 
tratados com desmopressina. Durante a permanência no SCICI oito 
doentes evoluíram com choque, tendo sido submetidos a suporte 
vasopressor com dopamina ou noradrenalina; um dos doentes 
apresentou sinais de disfunção ventricular esquerda pelo que foi 
tratado com dobutamina. Seis dadores (67%) tiveram a qualquer 
momento da sua permanência no SCICI um ou mais episódios de 
hipotermia. Efectuou-se terapêutica substitutiva hormonal com insu- 
lina em 7 doentes e com hidrocortisona em 4 doentes. 
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de órgãos, devem ser tomadas várias medidas para optimização do 
funcionamento dos vários órgãos, isto envolve um conjunto de medi- 
das de índole técnica, quase sempre consumidoras de múltiplos 
recursos, muitas vezes numa perspectiva mais intensiva do que se 
verificou até aquele momento, sem nunca esquecer a questão huma- 
na, explicando à família de forma genérica os procedimentos em 
curso, até ao momento da colheita de órgãos. No SCICI, durante o 
processo de manutenção do dador, adoptamos as medidas recomen- 
dadas pela ASST no que concerne ao equilíbrio hidroelelectrolítico, 
suporte hemodinâmico e ventilatório, controlo da temperatura corpo- 
ral e função endócrina, com a finalidade de obter um estado de 
homeostasia ao nível dos diferentes sistemas de órgãos. Em relação 
à ventilação, todos os dadores necessitaram de suporte mecânico 
invasivo, com níveis de PEEP variáveis para manter a SpO2> 92%; 
apenas um apresentou critérios de ARDS tendo sido ventilado 
segundo uma estratégia de lung protective ventilation com PEEP 
adequada e pressão de plateau inferior a 30 cmH2O. A hipertensão 
arterial foi comum numa fase inicial após o diagnóstico de morte 
cerebral; trata-se de um fenómeno comum nestas situações e deve- 
-se à libertação de catecolaminas endógenas (“tempestade de cate- 
colaminas”), com consequente aumento das resistências vasculares 
periféricas, numa tentativa fisiológica de manter uma perfusão cerebral 
adequada para reverter a isquemia. Numa segunda fase segue-se a 
hipotensão, secundária ao comprometimento do centro vasomotor 
com vasoplegia reflexa, exacerbada pela diurese excessiva secundária 
à diabetes insípida e à hiperglicemia, assim como pelo eventual uso 
de manitol no tratamento do edema cerebral. Esta fase deve ser rapi- 
damente reconhecida para evitar o agravamento da isquemia de 
órgãos; trata-se com recurso a fluidos administrados por via endo- 
venosa e em caso de refractariedade com aminas vasopressoras. A 
diabetes insípida deve-se à falência do lobo posterior da hipófise em 
secretar hormona anti-diurética (ADH), traduzindo-se por poliúria e 
consequente desidratação se não corrigida adequadamente com 
zreposição hídrica vigorosa e em casos de maior gravidade com 
terapia hormonal substitutiva com desmopressina; na nossa experiên- 
cia todos os dadores evoluíram com diabetes insípida, traduzida por 
hiperosmolaridade com hipernatremia, prontamente e intensivamente 
corrigida com reposição hídrica e desmopressina. Após a morte cere- 
bral, muitos dadores evoluem para um estado de poiquilotermia, que 
em termos práticos se traduz por hipotermia; deve-se à ausência de 
contracção muscular espontânea e atingimento do tronco cerebral 
(centro regulador da temperatura); na nossa experiência tratou-se 
de um fenómeno frequente, corrigido com medidas físicas de aque- 
cimento corporal, tendo-se conseguido evitar os efeitos deletérios 
deste fenómeno, nomeadamente a instabilidade hemodinâmica, dis- 
ritmias cardíacas, disfunção renal e a coagulopatia. A terapêutica 
hormonal substitutiva com corticóides, insulina e hormona tiroideia 
não é consensual e na nossa experiência foi avaliada caso a caso. 
Em concordância com a literatura existente, o nosso grupo de dado- 
res apresentou hiperglicemia, tal facto é classicamente explicado 
pelo aumento da libertação de catecolaminas (endógena e adminis- 
tração endovenosa de aminas vasoactivas), redução dos níveis de 
insulina e administração prévia de fluidos contendo glicose. Salienta- 
mos que em termos de rentabilidade da colheita de órgãos todos os 
nossos dadores tiveram pelo menos um dos seus órgãos usados 
em transplantação, o que nos indica, indirectamente, que as técnicas 

Um doente teve episódio de PCR em assistolia no SCICI, tendo sido 
revertida a circulação espontânea com sucesso. O controlo glicémico 
revelou-se difícil e a maioria dos dadores (67%) registou valores de 
glicemia capilar superior a 150 mg/dl em mais de 50% das pesquisas 
efectuadas – tabela V. Foram colhidos 36 órgãos/tecidos diversos, 
salientando-se 14 colheitas de rins e 12 córneas – tabela VI. 

Discussão
 
Durante o ano de 2009 verificou-se um crescimento exponencial do 
número de doações de órgãos para transplante no CHTMAD, o que 
traduziu o continuar de um ciclo iniciado no ano transacto, altura em 
que se estabeleceu um modelo organizativo institucional que agilizou 
o processo de detecção e doação de órgãos. Tal modelo foi impulsio- 
nado pelo Coordenador Hospitalar de Doação, com o apoio de todo 
o staff do SCICI e em harmonia com os serviços a montante deste, 
salientando-se a Sala de Emergência, o serviço de Neurologia/Uni- 
dade de AVC e a actividade da VMER no pré-hospitalar. Toda esta 
articulação de esforços permitiu a detecção de 15 potenciais dadores, 
dos quais nove o foram efectivamente. Do grupo de 6 doentes que 
não foram dadores, um foi excluído pelo Gabinete Coordenador de 
Doação e os restantes evoluíram no SCICI para um estado de disfun- 
ção multi-orgânico que impossibilitou o acto de doação de órgãos. 
Salienta-se que a maior contingência dos não dadores eram estados 
de encefalopatia anóxica secundária a PCR e como tal apresentavam 
já na admissão ao SCICI disfunção severa de múltiplos órgãos secun- 
dário à isquemia orgânica generalizada. Os conhecimentos actuais 
dizem-nos que o dador de órgãos ideal é o indivíduo jovem que 
sofreu um traumatismo craniano fatal, mas com a função cardiovas-
cular intacta. Na nossa experiência a pool de doentes seleccionada 
para doação de órgãos apresentou uma idade média ligeiramente 
inferior à população geral de doentes admitidos no SCICI, no entanto 
44% já se encontrava em idade geriátrica e era portadora de múltiplas 
comorbilidades, pelo que a maioria foi seleccionada como dadores 
de critérios expandidos. Apesar de não estar perfeitamente definido, 
o conceito de dador de critério expandido ou dador “marginal” englo- 
ba os indivíduos idosos, que padecem de diabetes mellitus, hiper- 
tensão arterial, insuficiência renal ou, em casos seleccionados, são 
portadores de doenças infecciosas crónicas por HIV e hepatites. Em 
concordância com as séries de outros centros, pela impossibilidade 
técnica de colheita em cadáver de coração parado e pela ausência 
de um serviço de Neurocirurgia no nosso Centro Hospitalar, a maioria 
dos dadores tiveram como causa de morte cerebral um evento cere- 
brovascular major, o que na nossa perspectiva reflecte o problema 
de saúde pública que assola a região Transmontana, colocando-a 
como uma das regiões da Europa com maior incidência de novos 
episódios de AVC. Actualmente são poucas as contra-indicações 
para a doação de órgãos, com a excepção de determinadas infec- 
ções (crónicas ou agudas incontroláveis) e algumas doenças mali- 
gnas. A infecção adquirida na comunidade foi diagnosticada em 7 
dos 9 dadores, em todos os casos com ponto de partida respiratório, 
sendo que um dos doentes apresentava critérios de sépsis e outro 
de choque séptico, o que não inviabilizou o processo de doação, 
porque se estabeleceu o diagnóstico precocemente e iniciou-se 
antibioterapia adequada. Assim que um doente é declarado como 
em estado de morte cerebral e apresenta potencialidade para doação 
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de manutenção de órgãos e todo o processo que decorreu desde a 
identificação do potencial dador até ao momento da transplantação 
decorreu de forma exemplar. 

Conclusões 

Apesar da Medicina moderna permitir ultrapassar a insuficiência cró- 
nica orgânica através das técnicas de transplantação, mantém-se um 
grande hiato, com tendência a aumentar, entre a oferta de órgãos e 
as necessidades reais. Perante estes dados é do consenso geral que 
todo o individuo que no decurso da sua doença evolui para morte 
cerebral deve ser considerado como um dador em potencial, mas 
deve ser exaustivamente investigado para garantir que a função dos 
seus órgãos é aceitável numa perspectiva de serem transplantados. 
É com base nestes conceitos que analisamos a nossa experiência, 
sabendo que o CHTMAD serve uma região com a população enve- 
lhecida, portadora de múltiplas comorbilidades, em que a aplicação 
do conceito de dador de critério expandido permitiu obter um número 
de doações que até há alguns anos era impensável. Procuramos com 
base nesta experiência cimentar os alicerces lançados em 2008, para 
tornar o CHTMAD uma referência nacional no âmbito da Medicina de 
Transplantação. 
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Morte cerebral (nº)      Dadores (nº) 

AVC               6               5

Status pós-PCR              7               2

Neoplasia cerebral               1               1

Politraumatizado              1               1

Total               15               9

        

Dadores                População geral  

idade   56,9 ± 19,1 (60)        63,5 ± 16,2 (67) 

sexo masculino    n=9  (100%)              n=214 (56,8%)

Sexo feminino            n=0                    n=163 (43,2%)

Resultados em média ± desvio padrão (mediana)

Figura 1

Figura 2

Fonte: ASST 2009

Fonte ASST 2009

Tabela I – Diagnósticos

Tabela II – caracterização demográfica
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Dadores                População geral  

SAPS II                 66,3 ± 8,8 (67)             40,5 ± 19,8 (36)

APACHE II                 32,6 ± 4,5 (33)                19,4 ± 10 (17)

MPM 0 II                  84,5 ± 16,9 (93)   40,3 ± 31 (29)

SOFA admissão                        11,2 ± 1,3 (11)         7 ± 4,4 (6)

SOFA alta                 13,1 ± 1,8 (12)      4,5 ± 4,4 (6)

Resultados em média ± desvio padrão (mediana)

        

n 

Hipertensão arterial    5

Dislipidémia    5                

Bronquite crónica     4                

Obesidade         3                   

Doença cerebrovascular   2                 

Cirrose hepática    2

Insuficiência cardíaca    2

Diabetes mellitus    1

        

 Doente          Nº pesquisas          80-150 mg/dl          >150 mg/dl

    1               20     20(100%)            0

    2               19      18(95%)      1(5%)               

    3               14       2(14%)                    12(86%)              

    4                   12                           0                 12 (100%)

    5               19       7(29%)                   12 (71%)             

    6               11       8(73%)                     3 (27%)

    7                9        3(33%)                     6 (67%)

    8                7        3(43%)                     4 (57%)

    9               11          0                 11 (100%)

Total             122      61(50%)                 61 (50%)

        

n 

 Rins   14

 Córneas   12                

 Figado    6                

 Vasos        2                   

 Coração    1                 

 Pâncreas    1

Figura 3 - Escalão etário

Tabela III – scores de gravidade e de disfunção orgânica

Tabela IV - Comorbilidades

Figura 4 - Proveniência

Figura 5 - Categorias diagnósticas

Tabela V – Controlo glicémico

Tabela VI – órgãos/tecidos colhidos
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Resumo

Introdução: Com uma prevalência hospitalar crescente e uma incidên- 
cia que ultrapassa já a da doença coronária, a sepsis representa 
actualmente um verdadeiro problema de saúde pública. A sua elevada 
morbimortalidade conduziu à implementação por parte da European 
Society of Intensive Care, Society of Critical Care e International Sepsis 
Forum, no final de 2002, de duas iniciativas, a “Early Goal-Directed 
Therapy” e “Surviving Sepsis Campaign, com objectivo de reduzir a 
sua mortalidade hospitalar em 25% num período de 5 anos. Objecti- 
vos: Avaliar o impacto da introdução destas medidas na Unidade de 
Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) do nosso hospital, relativa-
mente à evolução da mortalidade por sepsis e choque séptico. 
Material e métodos: Avaliação retrospectiva da mortalidade (UCIP vs 
hospitalar) dos doentes admitidos consecutivamente à UCIP, por 
sepsis e choque séptico, desde 1 de Janeiro de 2003 a 31 Dezembro 
de 2009. Os resultados foram analisados levando em conta as caracte- 
rísticas epidemiológicas comuns, diagnósticos e etiologia da sepsis, 
índices de gravidade (SAPS II, APACHE II, MPM0II, SOFA). A análise 
comparativa dos resultados foi levada a cabo através do T-test de 
Student considerando-se um nível de significância de p <0,05. 
Resultados: Identificaram-se 1017 doentes, dos quais 455 doentes 
(45.8%) em sepsis e 552 (54,2%) em choque séptico, o que corres- 
pondeu a 58,4% do número total de admissões neste período. 
Predominaram os doentes do género masculino, 62% (n=631). A 
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média em UCIP foi de 9,9±10,6 (7) dias e a hospitalar de 27,1±18,2 
(26) dias. Os scores de gravidade calculados foram: APACHE II 
23,7±9,3 (22); SAPS II 47,4±19,2 (44), MPMOII 61,8±28,2 (75,4) e 
SOFA com um valor médio na admissão de 8,9 ±4,2 (9) e na alta de 
5,6 ±4,8 (4). Institui-se ventilação mecânica invasiva (VMI) em 88,8% 
dos casos (N=903) e não invasiva (VNI) em 14,8% (N=146). Em 32 
doentes (3,1%) foram praticadas ambas as modalidades ventilatórias. 
A mortalidade global associada à sepsis foi de 9,6% em UCIP e 20,9% 
em meio hospitalar. O choque séptico teve uma mortalidade global de 
29,7% em UCIP e hospitalar de 48,3%. Assistiu-se a um decréscimo 
da mortalidade hospitalar na ordem de 12,7% relativamente à sepsis 
(18,1% em 2003 para 5,4% em 2009) e de 26,3% no que respeita ao 
choque séptico (65,7% em 2003 para 39,4% em 2009). Conclusões: 
Confirma-se neste estudo a elevada prevalência hospitalar da sepsis. 
A introdução das medidas preconizadas pela Surviving Sepsis Cam- 
paign na UCIP traduziu-se numa significativa redução mortalidade 
hospitalar associada sobretudo ao choque séptico.

 

Francisco Esteves
Director do Serviço de Cuidados Intensivos  
e Cuidados Intermédios
Director Clínico
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Abstract

Introduction: With increasing hospital prevalence, sepsis has even 
exceeded the incidence of coronary heart disease, causing it to be 
considered as a real public health problem. The high morbility and 
mortality associated, has led to the implementation by the “European 
Society of Intensive Care, Society of Critical Care and the International 
Sepsis Forum”, at the end of 2002, of two initiatives known as “Early 
Goal-Directed Therapy" and "Surviving Sepsis Campaign”, with the aim 
of reducing in-hospital septic shock mortality by 25% within 5 years.
Objectives: Evaluate the effect due to the introduction of these initiati- 
ves in the Intensive Care Unit (ICU) in our hospital over mortality rate 
associated to sepsis and septic shock. Methods: Retrospective morta- 
lity evaluation (ICU and in-hospital) of patients consecutively admitted 
to the ICU for sepsis and septic shock, since 1 January 2003 to De- 
cember 31, 2009. The results were analyzed taking into account the 
common epidemiological characteristics, diagnosis and etiology of 
sepsis and severity scores (SAPS II, APACHE II, MPM0II, SOFA). A 
comparative analysis of results was carried out by Student`s T-test con- 
sidering a significance level of p <0.05. Results: We identified 1017 
patients, of whom 455 patients with sepsis (45.8%) and 552 (54.2%) 
with septic shock, which accounted for 58.4% of the entire patients 
admission inside this period. Prevail of male gender, 62% (n=631). 
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The average delay in the ICU was 9.9±10.6 (7) days and hospital 
27.1±18.2 (26) days. The severity scores calculated were: APACHE II 
23.7±9.3 (22), SAPS II 47.4±9.2 (44), MPMOII 61.8±28.2 (75.4) and 
SOFA with an average value at admission of 8.9±4.2 (9) and at dis- 
charge 5.6±4.8 (4). Needed invasive mechanical ventilation on 88.8% 
of cases (n=903) and non-invasive on 14.8% (n=146). On 32 patients 
(3.1%) both ventilation modes were adopted. The overall mortality asso- 
ciated with sepsis was 9.6% in ICU and 20.9% in hospital. Septic shock 
had a mortality rate of 29.7% in ICU and in-hospital of 48.3%. There has 
been a decrease in hospital mortality by 12.7% for sepsis (18.1 in 2003 
to 5.4% in 2009) and 26.3% for septic shock (65.7% in 2003 to 39.4% 
in 2009). Conclusions: It has been established by this study a high 
prevalence of sepsis within ICU. The introduction of initiatives recom- 
mended by the “Early Goal-Directed Therapy” and “Surviving Sepsis 
Campaign” conducted to an important and significant reduction in 
hospital mortality rate associated mainly to septic shock.

Introdução

A sepsis é uma entidade com prevalência crescente em meio hospita- 
lar, segundo estudos recentes, com maior incidência que a doença 
coronária1. A utilização de vários recursos, os seus enormes custos1, 
a elevada mortalidade e morbilidade5, transformaram a sepsis num 
verdadeiro problema de saúde pública2. Em Outubro de 2002, com 
a preocupação crescente da mortalidade associada à sepsis, a qual 
se situava entre 30 e 50% podendo atingir os 60% se associado o 
choque séptico12,13, realizou-se uma conferência de consenso entre 
várias sociedades científicas, incluindo três das principais organiza-
ções mundiais na área da sepsis - European Society of Intensive Care, 
Society of Critical Care e International Sepsis Forum 10,11. Desta reunião, 
surgiu como principal objectivo a redução da mortalidade hospitalar 
em 25% num período de 5 anos através da adopção de medidas 
organizativas adequadas tendentes a um diagnóstico e intervenções 
terapêuticas precoces e padronizadas tais como “Early Goal-Directed 
Therapy” e “Surviving Sepsis Campaign”. Após a implementação des- 
tas estratégias em 2003, seria esperada uma melhoria da abordagem, 
sistematização e tratamento da sepsis. 

Objectivos

Estudo e reflexão do perfil epidemiológico dos doentes com diagnós- 
tico de sepsis e choque séptico (critérios das conferências de consen- 
so) admitidos na UCIP - CHTMAD, EPE, e a avaliação do impacto da 
introdução da “Surviving Sepsis Campaign” na taxa de mortalidade 
no SCICI e a nível hospitalar.

Material e métodos

Estudo retrospectivo dos doentes admitidos consecutivamente com 
diagnóstico de sepsis/choque séptico desde 1 de Janeiro de 2003 a 
31 Dezembro de 2009.
Para além dos dados epidemiológicos comuns, foram analisados os 
diagnósticos de alta segundo Knaus, os resultados da incidência e 
comportamento epidemiológico da sepsis e choque séptico (SCS) 
no movimento assistencial do serviço, estudados os índices de gravi- 
dade (SAPS II, APACHE II, MPM0II, SOFA), as demoras (UCIP e Hos- 
pitalar) e efectuadas análises das mortalidades.
Também são estudados os pontos de partida da sepsis e apresentado 
o perfil microbiológico encontrado.
São revelados diversos estudos comparativos sendo os resultados 
apresentados em média, desvio padrão e mediana com T-test de 
Student significativo para p <0,05.

Resultados

Foram avaliados 1017 doentes, o que representou 58,4% do número 
total de admissões, com predomínio de indivíduos do sexo masculino 
62% (n=631), idade média 63,6±16,3 (68), com idades compreen-
didas entre os 12 e os 97 anos, sendo os indivíduos nas 7ª e 8ª déca- 
das de vida responsáveis pelo maior número de admissões (n=557). 
A demora média na UCIP estimou-se em 9,9±10,6 (7) dias enquan- 
to a demora média hospitalar foi de 27,1±18,2 (26) dias.
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Houve necessidade de ventilação mecânica invasiva (VMI) em 88,8% 
dos doentes (n=903), com tempo médio de 8,1±9,9 (5) dias e venti- 
lação não invasiva (VNI) instituída em 14,8% (n=146). Em 32 doentes 
(3,1%) foram praticadas ambas as modalidades ventilatórias.

Os scores de gravidade calculados foram: APACHE II 23,7±9,3 (22); 
SAPS II 47,4±19,2 (44), MPMOII 61,8±28,2 (75,4) e SOFA (Sepsis-
related Organ Failure Assessment) com um valor médio na admissão 
de 8,9 ±4,2 (9) e na alta de 5,6 ±4,8 (4).

A mortalidade global no choque séptico foi de 48,3% comparativa-
mente com uma mortalidade de 20,9% observada na sépsis.

A tabela I apresenta a comparação entre os scores de gravidade da 
amostra e o controlo e a significância estatística utilizando o T-test 
de Student para p <0,05.

Tabela I: scores de gravidade SCICI

Ao longo dos anos houve um aumento do número de doentes admi- 
tidos, a qual é justificada pela abertura de duas novas camas de inter- 
namento (num total de 8) durante o ano de 2006 (gráfico 1).

Gráfico 1: evolução anual de admissões SCICI

Neste estudo, 552 doentes (54,2%), apresentaram critérios de choque 
séptico (CS), verificando-se dentro deste grupo uma mortalidade 
global na UCIP de 29,7%, comparativamente com a sepsis obser- 
vada em 455 indivíduos (45,8%) na qual a mortalidade global 
observada na UCIP foi de 9,6%.

O gráfico 2 apresenta a mortalidade anual no Serviço de Cuidados 
Intensivos e Cuidados Intermédios (SCICI) associada à sepsis, 
choque séptico e bruta. Pode-se verificar uma marcada diminuição 
da mortalidade no choque séptico.

        Amostra         Controlo   p

APACHE II     23,7±9,3(22)   16,5±9,2 (15) sig

SAPS II   47,4±19,2 (44)   33,4±18,5 (30) sig

MPMO II  61,8±28,2 (75,4) 42,1±29,2 (34,8) sig

SOFA e      8,9±4,2 (9)      5,1±3,8 (4)  sig

SOFA s      5,6±4,8 (4)      3,4±3,8 (2)  sig

Gráfico 2: mortalidade SCICI

Verificou-se também uma redução da mortalidade hospitalar sobre- 
tudo no choque séptico, que se estimava em 65,7% em 2003 e sendo 
este valor de 39,4% em 2009, o que contribuiu para reduzir essa mor- 
talidade em 26,3%. A mortalidade bruta hospitalar também sofreu 
uma redução de 28,9% em 2003 para 19,7% em 2009.

Foi realizado um estudo comparativo (tabela II) entre os indivíduos 
que sobreviveram e os falecidos durante a sua estadia na UCIP, no 
qual se destaca idade média superior, scores de gravidade mais altos 
e menor tempo médio de internamento nos doentes que faleceram.

A proveniência dos doentes admitidos na UCIP foi na sua grande 
maioria do Serviço de Urgência, Serviço de Cirurgia e Serviço de 
Medicina, como se constata no gráfico 3.

Não se verificou um predomínio claro do número de admissões de 
doentes relacionável com os meses ou as estações do ano.

Como antecedentes patológicos mais frequentemente encontrados, 
a insuficiência cardíaca congestiva (ICC) teve expressão em 37,6% 
dos doentes, seguida da doença pulmonar obstrutiva crónica em 
29,6%, a doença hepática crónica alcoólica em 25,5%, a diabetes 
mellitus em 15,4%, neoplasias em 12,1%), sequelas de acidente 
vascular cerebral (AVC) em 8,7%, a insuficiência renal crónica em 
6,3% e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana em 0,7%. 
Na maioria da amostra, estavam presentes dois antecedentes asso- 
ciados.

Os doentes estudados foram subdivididos em dois grupos - médico 
e cirúrgico - sendo os doentes politraumatizados sem necessidade 
cirúrgica incluídos no primeiro grupo. Os diagnósticos de sepsis/cho- 
que séptico (SCS) ocorreram na sua maioria em doentes com dia- 
gnóstico do foro médico n= 707 (69,5%). Nos cirúrgicos, n=310 
(30,5%) verificou-se que a cirurgia de urgência foi responsável por 
90,6% das admissões (n=281). Predomínio de indivíduos do sexo 
masculino em ambos os grupos.

Efectuada comparação entre a idade média, sendo esta superior 
nos doentes cirúrgicos, demora na UCIP e scores de gravidade, os 
quais foram superiores nos doentes do foro médico (tabela III).

A mortalidade na UCIP foi superior nos doentes do grupo médico, 
sendo esta de 27,3% vs mortalidade hospitalar de 37,1%, comparati-
vamente aos doentes cirúrgicos com mortalidade UCIP 19,4% vs 
Hospitalar de 32,9%.
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N          Idade (anos)      Demora (dias)    VM (dias)             Apache II               SAPS II                 MPMO II              SOFA 0

Sobrev       764                  62,7±16,6                    10,5±10,5                   8,2±9,8               21,6±8,1             42,6±15,1            55,9±28,3             8,2±4,1

                       (75,1%)                   (67)              (7)                              (5)                        (21)                      (42)                       (59,3)                         (8)

  

Falec       253                  66,3±14,9                     8,1±10,8                    7,7±10,1             30,6±9,4             63,1±22,3            72,8±24,5           11,3±3,7

                       (24,9%)                   (70)              (4)                              (4)                        (31)                      (59)                        (81)                         (11)

Total       834                  63,6±16,3                     9,9±10,6                    8,1±9,9               23,7±9,3             47,3±19,2             61,8±28,1            8,9±4,2

                        (100%)                   (68)              (7)                              (5)                        (22)                       (44)                      (75,4)                         (9)

p                 sig                                  sig                             ns                  sig       sig                 sig                          sig 

 

 

 

 

 

 

         

N          Idade (anos)           Demora UCIP (dias)    VM (dias)             Apache II               SAPS II                MPMO II            SOFA 0           SOFA s                

Méd       707                  61,4±16,7                    10,4±10,3                   8,5±9,7               24,6±9,6             48,2±20,4           62,4±26,6           9,3±4,0          5,8±5,0

                       (69,5%)                   (65)              (7)                              (5)                        (23)                       (45)                    (69,7)                   (9)                        (4)

  

Cir       310                  68,8±14,2                     8,7±11,2                    7,1±10,2             21,7±8,2             45,5±16,4           54,9±31,5          8,2±4,5              4±3,6

                       (30,5%)                   (72)             (5)                               (4)                       (21)                       (44)                     (60,6)                  (8)                         (2)

 

p                 sig                                 sig                             ns                 sig      sig                ns                     sig                      sig 

 

 

 

 

 

 

Tabela II: estudo comparativo SCICI - Vivos vs Falecidos

Tabela III: estudo comparativo - Médicos vs Cirúrgicos - SCICI

Do ponto de vista infeccioso, observamos que 80,6% (n=820) dos 
doentes apresentava infecção adquirida na comunidade (IAC) sendo 
o tracto respiratório a via de entrada preferencial, como podemos 
observar no gráfico 4.

O perfil microbiológico encontrado foi o predomínio nas infecções 
do tracto respiratório (ITR) de infecção por S. pneumoniae e S. aureus 
meticilino-sensível (MSSA) enquanto nas infecções do tracto urinário 
(ITU) os microorganismos mais frequentemente identificados foram 
a E.coli e fungos (gráfico 5). De referir ainda a presença de uma nova 
entidade já no decorrer 2009 - a infecção pelo vírus H1N1 - conhecida 
como gripe A.

A taxa de mortalidade na UCIP observada nos indivíduos com infec- 
ções adquiridas na comunidade foi de 24% vs mortalidade hospitalar 
de 33%. A percentagem de choque séptico foi de 54,1%. 

Verificamos também que em 47,6% (n=484) dos doentes estudados 
foi diagnosticada infecção nosocomial (IN), mantendo-se o predomí- 
nio das infecções do tracto respiratório, apresentado no gráfico 6.

O perfil microbiológico encontrado diferiu (como seria esperado) do 
encontrado nas infecções adquiridas na comunidade, sendo o micro- 
organismo mais identificado o S. aureus meticilino-resistente (MRSA) 
seguido das infecções fúngicas (gráfico 7).

Neste grupo, a taxa de mortalidade na UCIP foi de 22,5% sendo a 
percentagem de choque séptico associado de 59,7%. A mortalidade 
hospitalar foi de 38,6%

Gráfico 3: proveniência das admissões ao SCICI

119

o chtmad em revista



Conclusões/Discussão 

Nesta experiência a SCS é uma entidade de elevada prevalência, 
responsável por 58,4% do número total de admissões em UCIP.
Houve um predomínio de indivíduos do sexo masculino. A maior 
parte da nossa amostra apresentava-se entre a 7ª e 8ª décadas de 
vida, o que contribuiu para a existência de várias co-morbillidades, 
das quais se destacam a insuficiência cardíaca e a doença pulmonar 
obstrutiva. O serviço de urgência foi o principal local de proveniência 
das admissões à UCIP.

Destaca-se o diagnóstico não cirúrgico para a maioria dos indivíduos, 
sendo o sistema respiratório o ponto de partida mais frequentemente 
encontrado, mais marcado não só nos doentes com infecção adqui- 
rida na comunidade mas também na infecção nosocomial.

O perfil microbiológico encontrado foi de acordo com outras séries 
estudadas. Nas infecções adquiridas na comunidade os agentes 
mais frequentemente identificados foram o S. pneumoniae e E. coli. 
A nível da infecção nosocomial salienta-se o S. aureus meticilino-
resistente (MRSA) seguido das infecções fúngicas. Este estudo per- 
mitiu avaliar a mortalidade da sépsis e choque séptico ao longo dos 
anos, na UCIP e a nível hospitalar, verificando-se uma descida signifi- 
cativa sobretudo na mortalidade hospitalar do choque séptico, esti- 
mado em 65,7% em 2003 e sendo este valor de 39,4% em 2009, o 
que correspondeu a uma descida na mortalidade hospitalar em 26,3%.

Perante este dados, podemos concluir que a introdução das medidas 
preconizadas pela “Surviving Sepsis Campaign” teve relação com a 
diminuição da mortalidade hospitalar verificada sobretudo no choque 
séptico.

Parece inequívoco que a admissão precoce de doentes com sepsis 
em ambiente de UCIP (mortalidade sépsis vs choque séptico) só por 
si representa um passo importante no sentido da melhoria da 
prestação de cuidados a estes doentes, legitimando também a 
implementação de modelos organizados no pré-UCIP, como por 
exemplo a Via Verde da Sepsis.

Gráfico 4: infecções adquiridas na comunidade

Gráfico 5: perfil microbiológico IAC

Gráfico 6: infecções Nosocomiais

Gráfico 7: perfil microbiológico IN
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“prone position”, uma técnica de 
recrutamento alveolar no ards - 
experiência do scici em 2009

08.

Palavras - Chave

Síndrome de Dificuldade Respiratória no Adulto (ARDS); “Prone 
Position”; Oxigenação

Resumo

Objectivo: Estudo e reflexão acerca do perfil epidemiológico dos doen- 
tes com ALI/ARDS (Acute Lung Injury/Acute Respiratory Distress Syn- 
drome)e, inseridos nesta amostra, descrever a experiência do Serviço 
de Cuidados Intensivos e Cuidados Intermédios (SCICI) na aplicação 
da técnica de ventilação em decúbito ventral (”prone position”; “pro- 
ne”), a altura (timing) em que foi utilizada, tipo e gravidade dos doentes, 
perfil gasimétrico (PaO2/FiO2, PaO2, PaCO2, pH e SO2), intercorrên-
cias e prognóstico. Material e métodos: Foi efectuado um estudo trans- 
versal sobre aplicação da técnica de “prone position” em doentes 
críticos, com ventilação mecânica invasiva (VM) todos com critérios 
de ALI/ARDS no SCICI no ano 2009. Foram recolhidos os dados através 
de consulta dos processos clínicos dos doentes admitidos consecuti-
vamente no SCICI no ano de 2009. Foi efectuada uma posterior se- 
riação dos doentes com critérios de ALI/ARDS e, dentro destes, co- 
lhidos os dados disponíveis de todos aqueles em que foi aplicada a 
técnica de “prone position”. As variáveis incluídas no estudo foram: 
demográficas - sexo e idade, as categorias diagnósticas (classificação 
de Knaus), a demora média, a média de dias de ventilação mecânica 
(VM), determinados os índices de gravidade (Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation II - APACHE II, Mortality Probability Model II - 
MPM0II, Simplified Acute Physiology Score II - SAPS II, Sequencial 
Organ Failure Assessment – SOFA, à admissão e alta. Foram estuda- 
das as mortalidades, determinados os critérios de sepsis/choque 
séptico segundo as conferencias de consenso2, avaliados os seus 
pontos de partida, e sistematizadas as infecções adquiridas na comu- 
nidade. Avaliou-se a incidência de técnicas de suporte vital comuns 
em cuidados intensivos. Estudaram-se os valores da gasimetria do 
sangue arterial (PaO2, PaCO2, pH) e a sua variação após optimiza-
ção de técnica ventilatória, antes e após introdução da técnica de 
“prone position”, avaliando-se ainda o “timing” de introdução da mes- 
ma. Foram estudados os valores médios de PEEP (pressão positiva no 
final da expiração), utilizados na técnica ventilatória, a duração da prone 
em horas, a as intercorrências do posicionamento. Na análise estatís- 
tica efectuada foram utilizados os testes de correlação de Spearman, 
Mann-Whitney, T-Test e Qui-Quadrado. Os resultados são apresenta-
dos em percentagem, média e desvio padrão, considerando-se com 
significado estatístico valores de p <0,05. Resultados: Dos 377 doen- 
tes 100 (26,5%) preenchiam critérios2 de ALI/ARDS, o que traduz uma  

 

Francisco Esteves
Director do Serviço de Cuidados Intensivos  
e Cuidados Intermédios
Director Clínico

 

Carla Teixeira
Enfermeira do Serviço de Cuidados 
Intensivos e Cuidados Intermédios
Unidade Hospitalar de Vila Real

 

Jandira Carneiro
Enfermeira Chefe do Serviço de Cuidados 
Intensivos e Cuidados Intermédios
Unidade Hospitalar de Vila Real

artigos científicos

122



elevada incidência, de acordo com o histórico do serviço, predomi-
nando na amostra os indivíduos do sexo masculino (59%); a idade 
média encontrada foi 63,54±14,6 anos (mínimo 29 e máximo 97). Os 
doentes não cirúrgicos constituíram a categoria diagnóstica predomi- 
nante (72%) seguidos de pós-operatórios de cirurgia não programada 
(27%). Dez por cento dos doentes tinham diagnóstico de trauma 
associado. A mortalidade bruta encontrada foi de 36% e hospitalar de 
43%. O estudo dos doentes falecidos revelou diferenças significativas 
em parâmetros estudados como a demora (Quadro II), os dias de 
ventilação mecânica, com os índices de gravidade a revelarem boa 
correlação prognóstica. Também se verificou uma tendência desfavo- 
rável no sexo feminino e em doentes novas (62,95±16,5 anos), embora 
sem diferenças estatisticamente significativas. Na esmagadora maio- 
ria dos doentes, (85%), o ALI/ARDS tinha quadros sépticos subjacen- 
tes, a maioria (73%) com choque séptico, com infecções adquiridas 
na comunidade, predominantemente com ponto de partida pulmonar 
(46%: pneumonia 35% e traqueobronquite purulenta em 11%), incluin- 
do infecção por H1N1 (7 doentes), seguido da sepsis com ponto de 
partida abdominal (peritonite – 14%). Em metade dos doentes (50%) 
foram diagnosticadas infecções nosocomiais, predominando o ponto 
de partida respiratório (60%). Outras etiologias encontradas foram a 
pancreatite aguda severa e o trauma. Do ponto de vista das técnicas 
habituais em ambiente de UCI, 24% dos doentes foram traqueosomi-
zados, 12% submetidos a técnicas dialíticas contínuas, a ventilação 
mecânica não invasiva (VNI) foi utilizada em 19% dos doentes facto 
que teve repercussão prognóstica (sobrevida de 89,5% - p <0,001). 
Na amostra analisada de doentes com ALI/ARDS, 24 doentes (24%) 
foram submetidos a “prone position”. Comparativamente aos doentes 
com ALI/ARDS que não efectuaram a técnica a idade média apurada 
foi de 54,8±15,2 anos (p <0,0007), a maioria (54,2%) do sexo mas- 
culino, com predomínio de doentes não cirúrgicos (95,8% - p <0,002). 
A demora média e os dias de VM foram significativamente maiores  
(p <0,01), com SAPS II significativamente maior (p <0,03) sem igual 
resultado para Apache II, MPM0II e SOFA na admissão, mas existiu 
correlação prognóstica com SOFA de alta, relevando a existência de 
maior disfunção de órgãos. A mortalidade bruta e hospitalar encon- 
tradas foi de 45,8%, ligeiramente maior que nos doentes sem “prone” 
embora não significativa. De realçar nos doentes com “prone”, a 
maior incidência de sepsis/choque séptico (91,7% - p <0,002), de 
infecção adquirida na comunidade (83%) sendo o ponto de partida 
respiratório (75%) uma vez mais predominante. O diagnóstico era, na 
maioria dos doentes (95,8%) não cirúrgico (p <0,04). Não existem di- 
ferenças estatisticamente significativas nas trocas gasosas de ambos 
os grupos, excepto às 24 horas de evolução, altura em que nos doen- 
tes sob “prone” se verifica agravamento significativo da relação 
PaO2/FiO2 (p <0,02). O nível médio de PEEP utilizado foi maior nos 
doentes sob “prone” (PEEP – 15,1±2,8) contra 12,6±4,9 nos restan- 
tes doentes. O “timing” médio de introdução da técnica ocorreu após 
4,9±3,5 dias de admissão no SCICI. A introdução da “prone position” 
provocou um aumento significativo da PaO2/FiO2. Nestes doentes 
observamos que os sobreviventes tiveram valores significativamente 
maiores e sustentados no aumento da PaO2. Como factores correla- 
cionáveis com mau prognóstico encontramos os valores de MPM0II, 
o SOFA de alta (p <0,001) e a introdução mais tardia da técnica de 
“prone” (falecidos no dia 6,3±4 contra 3,8±2,7 – p <0,04 nos doentes 
falecidos). A PaO2/FiO2 obtida no momento da admissão hospitalar, 

na admissão ao SCICI e obtida após optimização das técnicas de VM 
foram sempre significativamente superiores (p <0,0005) nos doentes 
falecidos e sem diferenças apreciáveis às 24h de evolução com os 
doentes sobreviventes. As intercorrências mais comuns foram: edema 
facial (n=24/100%); drenagem abundante de secreções (n=24/100%); 
lesões cutâneas superficiais – perda da integridade cutânea – região 
torácica (n=3/12,5%) e região abdominal (n=1/4,7%).
Discussão e conclusões: O perfil epidemiológico dos doentes com 
ALI/ARDS no ano de 2009, no SCICI do CHTAMD EPE, é caracterizado 
por doentes do sexo masculino, com pico de incidência na 6ª década 
de vida, com categoria diagnóstica não cirúrgica, a maioria com crité- 
rios de Sepsis (Surviving Sepsis Campaign14), sobretudo com ponto 
de partida na sua maioria pulmonar, logo seguido do abdominal. Pre- 
dominaram as infecções adquiridas na comunidade, com uma percen- 
tagem não desprezível e igualmente significativa de doentes com 
infecções nosocomiais. Na população da ALI/ARDS, a mortalidade 
bruta encontrada foi de 36% e 43% hospitalar. A maioria dos doentes 
com ARDS não foi submetida a “prone position”. No grupo de doente 
com “prone” verificamos uma mortalidade mais elevada, uma idade 
média mais baixa (5ª década de vida), a PaO2/FiO2 24 horas após 
início de ventilação mecânica foi menor, com dias de VM, PEEP e 
demora média no serviço mais elevadas. O género, a categoria dia- 
gnóstica não diferiram da população total de ALI/ARDS. Verificou-se 
uma elevada prevalência de sepsis/choque séptico, aspecto eventual- 
mente relevante na mortalidade encontrada, a maioria com ponto de 
partida pulmonar (adquirida na comunidade). Os índices de prognós- 
tico na admissão (APACHE II, MPM0II, SAPS II), índice de disfunção 
de órgãos à admissão (SOFA), mostraram tendência de maior gravi- 
dade nos doentes falecidos. O SOFA à alta foi mais baixo em relação 
aos que efectuaram a técnica. Após colocação dos doentes em 
“prone” verificamos: significativa melhoria da PaO2 e SO2, mas sem 
diferenças da PaCO2 e pH entre falecidos e melhorados. Nos valores 
de pH o “timing” de colocação em “prone” foi em média ao 4º dia 
mas o início da técnica foi mais tardio nos doentes falecidos. As com- 
plicações da técnica encontradas tiveram escasso significado clínico 
e consistiram em edema facial (100%), e lesões cutâneas considera-
das ligeiras. Concluímos que a “prone position” é uma técnica utilizada 
em doentes com ARDS com maior gravidade clínica em termos de 
trocas gasosas, por vezes como “rescue therapy”, mas que conduziu 
a uma rápida melhoria nas trocas gasosas dos doentes. Salienta-se o 
facto de que, a introdução precoce da técnica se associou a melhoria 
do prognóstico dos doentes, facto que está igualmente referenciado 
em publicações científicas.
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Abstract

Objective: Study and discussion on the epidemiological profile of pa- 
tients with ALI/ARDS and included in this sample, describe the expe- 
rience of SCICI in the technique of ventilation in prone position (prone 
position, prone), time when (timing) it was used, type and severity of 
patients, blood gas profile (PaO2/FiO2, PaO2, PaCO2, pH and SpO2), 
complications and prognosis. Methods: A study on cross-application 
of the technique of prone position in critically ill patients with invasive 
mechanical ventilation (MV) with all criteria for ALI/ARDS in the SCICI 
in 2009. Data were collected through consultation of medical files of 
patients consecutively admitted to the SCICI in 2009. It was later made 
a ranking of criteria for patients with ALI/ARDS, and within these, colle- 
cted the data available to all those that did apply the technique of prone 
position. The variables included in the study were: demographic - age 
and sex, diagnostic categories (Knaus classification), the average delay, 
the average days of mechanical ventilation (MV) determined the severity 
scores (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II - APACHE 
II, Mortality Probability Model II - MPM0II, Simplified Acute Physiology 
Score II - SAPS II, Sequential Organ Failure Assessment - SOFA, admis- 
sion and discharge. Mortalities were studied, certain criteria for sepsis 
/septic shock according to the conferences of consensus evaluated 
their starting points, and the systematic community-acquired infections. 
Evaluated the incidence of life support techniques common in intensive 
care. We studied the values of arterial blood gas analysis (PaO2, PaCO2, 
pH) and its variation technique after optimization of ventilation before 
and after introduction of the technique of prone position, is still evalua- 
ting the timing of introduction of the same. We studied the values of 
PEEP (positive end-expiration pressure), the technique used ventilatory 
the duration of prone for hours, and the complications of the placement. 
Statistical analyses carried out tests were used Spearman correlation, 
Mann-Whitney, T-test and chi-square. The results are expressed as 
percentage, mean and standard deviation, considering the statistical 
significance (p<0,05). Results: Of 377 patients 100 (26.5%) met criteria  
of ALI/ARDS, which indicates a high incidence, according to the his- 
tory of the service, predominantly in the sample of males (59%), the 
mean age found was 63.54 ± 14.6 years (minimum 29 and maximum 
97). The medical patients were the predominant diagnostic category 
(72%) followed by post-operative surgery unscheduled (27%). Ten 
percent of patients had a diagnosis of associated trauma. The crude 
mortality was found to be 36% and 43% hospital. The study of patients 
who died revealed significant differences in studied parameters such 
as delay (Table II), days of mechanical ventilation, with the severity 
indices show good correlation to prognosis. There was also an unfavo- 
rable trend in female patients and in new (62.95 ± 16.5 years), although 
no statistically significant differences. In the overwhelming majority of 
patients (85%), the ALI/ARDS had underlying sepsis, most (73%) with 
septic shock, with community-acquired infections, predominantly with 
pulmonary starting point (46% pneumonia and 35% purulent trache- 
obronchitis 11%), including H1N1 infection (7 patients), followed by 
sepsis with starting point abdomen (peritonitis - 14%) in half of 

patients (50%) were diagnosed infections, predominantly the starting 
point respiratory (60%). Other etiologies were acute pancreatitis and 
severe trauma. From the standpoint of the usual techniques in an envi- 
ronment of ICU, 24% of patients had undergone tracheostomy, 12% 
underwent continuous dialysis techniques, the noninvasive ventilation 
(NIV) was used in 19% of patients that resonated prognosis (survival 
89.5% - p <0.001). In the analyzed sample of patients with ALI/ARDS, 
24 patients (24%) underwent a prone position. Compared to patients 
with ALI/ARDS who failed to make the technique found the average 
age was 54.8 ± 15.2 years (p <0.0007), the majority (54.2%) were 
male, with a predominance of patients Non-surgical (95.8% - p <0.002). 
The average delay and the days of mechanical ventilation were signi- 
ficantly higher (p <0.01) and the SAPS II was higher (p <0.03) without 
the same result for Apache II, SOFA and MPM0II on admission, but 
there prognostic correlation with SOFA high, revealing the existence of 
more organ dysfunction. The crude mortality and hospital found was 
45.8%, slightly higher than in patients without prone although not signi- 
ficant. It should be noted in patients prone to higher incidence of se- 
psis/septic shock (91.7% - p <0.002) of community-acquired infection 
(83%) as the starting point of respiratory (75%) as most prevalent. The 
diagnosis was, in most patients (95.8%) no surgery (p <0.04). No sta- 
tistically significant differences in gas exchange in both groups except 
at 24 hours of onset, when we are sick or there is prone to significant 
worsening of PaO2/FiO2 (p <0.02). The average level of PEEP used 
was higher in patients prone under pressure (- 15.1 ± 2.8) versus 
12.6 ± 4.9 in the remaining patients. The timing of introduction of 
medium technique occurred after 4.9 ± 3.5 days of admission to the 
SCICI. The introduction of the prone position caused a significant 
increase PaO2/FiO2. In these patients we observed that the survivors 
had significantly higher and sustained increase in PaO2. The factors 
correlated with poor prognosis found values MPM0II the high SOFA (p 
<0.001) and later introduced the technique of prone (deceased in 4 
± 6.3 days vs. 3.8 ± 2.7 - p <0,04 patients died). The PaO2/FiO2 
obtained at the time of admission, on admission to the SCICI and 
obtained after optimization of the techniques of MV were always signi- 
ficantly higher (p <0.0005) patients died and no significant differences 
in the 24 hours of development with the surviving patients. The findings 
were edema (n = 24/100%); abundant drainage of secretions           
(n = 24/100%), superficial skin injuries - loss of skin integrity - the 
thoracic region (n = 3 / 12, 5%) and abdominal (n = 1 / 4, 7%). 
Discussion and Conclusions: The epidemiological profile of patients 
with ALI/ARDS in 2009 in the SCICI CHTMAD EPE, is characterized by 
male patients, with peak incidence in the 6th decade of life with 
non-surgical diagnostic category, most criteria for sepsis (Surviving 
Sepsis Campaign14), especially with starting point in lung, followed 
by the abdomen. Predominance of community-acquired infections, 
with a not insignificant percentage and also significant in patients with 
nosocomial infections. In the population of ALI/ARDS, we found that 
the crude mortality was 36% and 43% hospital’s mortality. Most patients 
with ARDS were not submitted to prone position. In the group of pati- 
ents prone to found a higher mortality, a lower mean age (5th decade), 
the PaO2/FiO2 24 hours after initiation of mechanical ventilation was 
lower, with days of mechanical ventilation, PEEP and average delay in 
the latest service high. The gender, diagnostic category did not differ 
from the population of ALI/ARDS. There was a high prevalence of 
sepsis/septic shock, possibly relevant aspect found in mortality, 
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most initial point, lung (community acquired). The indices of prognosis 
on admission (APACHE II, MPM0II, SAPS II), index of organ dysfunction 
on admission (SOFA), showed a trend of greater severity in patients 
who died. The SOFA was highest for the lowest compared to those 
who carried out the technique. After placing the patient in prone found: 
significant improvement in PaO2 and SO2, but no differences in PaCO2 
and pH between the deceased and improved. pH values in the timing 
of placement in prone were on average 4 days but the beginning of 
the technique was later in patients who died. Complications of the 
technique have found little clinical significance and consisted of facial 
edema (100%), and skin lesions considered mild. We conclude that 
the prone position is a technique used in patients with ARDS with grea- 
ter clinical severity in terms of gas exchange, sometimes as "rescue 
therapy", but that led to a rapid improvement in gas exchange of pati- 
ents. It emphasizes the fact that the early introduction of the technique 
was associated with improved prognosis of patients, which is also 
referenced in scientific publications. 

Introdução

A primeira descrição de ARDS é publicada em 1967 quando Ashbaugh 
e os seus colaboradores descreveram 12 doentes com “stress” respi- 
ratório agudo, cianose refractária à oxigenoterapia, diminuição da 
“compliance” pulmonar e infiltrados difusos evidentes nas radiogra-
fias (Rx) torácicas.1 Desde então têm sido feitas várias tentativas de 
classificação e sistematização do ARDS. Em 1994, a American-Euro- 
pean Consensus Conference on ARDS, reconhece que a gravidade 
da lesão pulmonar aguda pode variar. Define Lesão Pulmonar Aguda 
(ALI) pela relação pressão arterial de oxigénio/fracção inspiratória de 
��	�������������¯�|�����ARDS como insuficiência respiratória 
aguda, caracterizada por infiltrados pulmonares bilaterais ao Rx, 
compatível com edema pulmonar; hipoxémia grave, caracterizada 
��#�����������¯�����¥�independentemente do nível de pressão 
positiva no fim da expiração, excluindo a possibilidade de edema 
pulmonar cardiogénico (pressão de oclusão da artéria pulmonar 
���'���~°���¯� ����	�������¡�cia de sinais clínicos ou ecocar- 
diográficos de insuficiência cardíaca esquerda2. Do ponto de vista 
fisiopatológico o ALI, parece constituir uma etapa inicial na evolução 
clínica para ARDS.

'����������������������������������'����������������������
factor de risco identificado. Dado o número de estudos com adultos, 
os principais factores de risco associados ao desenvolvimento da 
ARDS incluem: doença pulmonar primária e doença pulmonar secun- 
dária. As bacteriémias, a sepsis, o trauma (com ou sem contusão 
pulmonar), as fracturas, particularmente fracturas múltiplas e de ossos 
longos, os grandes queimados, as transfusões maciças, a pneumo-
nia, a aspiração de conteúdo gástrico, a pancreatite, a embolia gorda, 
entre outras situações|, estão inequivocamente associadas à etiolo- 
gia do ALI/ARDS.

Um estudo efectuado no King County (Washington, de Abril 1999 
����¤�#`�������������#������������¡�������������������������
�����������|�^�����������������������������������������¥� \�
����������������#�������������������������������������������\��
�����^�����������������������≥� �������4 Para além da idade, a 
sepsis, os grandes traumatizados e as situações que cursam com 
síndrome de resposta inflamatória sistémica grave, estão associados 
ao desenvolvimento de ARDS. Um estudo efectuado nos Estados 
Unidos da América estima que os custos económicos do serviço de 
saúde, associados com ALI/ARDS, rondam os cinco biliões de 
dólares por ano.�

A abordagem do tratamento da ARDS passa por diversas estratégias, 
entre as quais, a técnica de VM assume um carácter primordial. So- 
bressaem pela sua evidência clínica a ventilação mecânica protectiva 
������#©����������������#���������������¥�²#�³����#���#��������#�� 
tion”6, pelo papel que tem na prevenção do VILI (ventilated induced 
lung injury), do baro/volumotrauma, pela ausência de complicações 
significativas e pela melhoria prognóstica dos doentes. Salienta-se o 
papel da PEEP, cujo nível óptimo tem sido objecto de estudo, e que 
deve ser equacionado caso a caso, e como medida de recrutamento 
alveolar a colocação do doente em “prone position”. 
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O primeiro registo sobre “prone position” ocorreu em 1976, quando 
Piehl e Brown afirmaram que a oxigenação dos doentes sob VM inva- 
siva, melhorava quando colocados em decúbito ventral. Desde essa 
data, os estudos científicos têm vindo a demonstrar que é uma técnica 
terapêutica eficaz para melhorar a oxigenação dos doentes com ARDS, 
sem induzir complicações significativas. Contudo, estudos efectua-
dos sugerem que a mortalidade hospitalar nos doentes submetidos 
a esta técnica, não difere significativamente dos doentes tratados 
convencionalmente em posição supina.7 O momento, a duração, a 
etiologia e o tipo de lesão pulmonar parecem ser aspectos importan- 
tes em investigação, de uma técnica conceptualmente interessante. 
A prone é um componente da estratégia protectora da ventilação 
pulmonar e uma opção no tratamento dos doentes com ARDS se- 
vera.8,9,10,11,12 Outros estudos sugerem que este posicionamento tam- 
bém favorece a mobilização e drenagem de secreções pulmonares, 
ajudando a ventilação7. No entanto, colocar estes doentes em “prone 
position” requer treino por parte do staff médico e de enfermagem, 
sendo um posicionamento que requer ambiente controlado de uni- 
dade de cuidados intensivos (UCI).

As complicações associadas a esta técnica, descritas na literatura, 
são: exteriorização acidental de tubos endotraqueais, de drenos 
torácicos, de cateteres venosos centrais/periféricos/arteriais, poten- 
cia eventuais lesões de nervos periféricos, úlceras de pressão da pele 
e córneas, deiscência de feridas operatórias abdominais e edema 
facial, entre outros.13

Tendo em linha de conta todos os dados e literatura consultada, os 
objectivos do nosso estudo consistiram: efectuar uma reflexão acerca 
do perfil clínico dos doentes com ALI/ARDS e, nesta amostra, descre- 
ver a nossa experiência na aplicação da técnica de prone position, a 
altura (timing) em que foi utilizada, o tipo e gravidade dos doentes, o 
perfil gasimétrico (PaO2/FiO2, PaO2, PaCO2, pH e SO2), as inter- 
corrências e o prognóstico encontrados.

Material e Métodos

Foi efectuado um estudo transversal sobre aplicação da técnica de 
“prone position” em doentes críticos com VM, todos com critérios de 
ALI/ARDS, no SCICI no ano 2009. 

Foram recolhidos dados através de consulta dos processos clínicos 
dos doentes admitidos consecutivamente no SCICI no ano de 2009. 
Efectuada posterior seriação dos doentes com critérios de ALI/ARDS 
e, dentro destes, colhidos os dados disponíveis de todos aqueles 
em que foi aplicada a técnica de “prone position”.

As variáveis incluídas no estudo foram: demográficas - sexo e idade; 
categorias diagnósticas (classificação de Knaus), demora média, a 
média de dias VM, determinados os índices de gravidade (Acute Phy- 
siology and Chronic Health Evaluation II – APACHE II, Mortality Proba- 
bility Model II – MPM0II, Simplified Acute Physiology Score II – SAPS II, 
Sequencial Organ Failure Assessment – SOFA, à admissão e alta). 
Foram estudadas as mortalidades, determinados os critérios de 
sepsis/choque séptico segundo as conferências de consenso2, 
avaliados os seus pontos de partida e sistematizadas as infecções 

adquiridas na comunidade. Avaliou-se a incidência de técnicas de 
suporte vital comuns em cuidados intensivos. Estudaram-se os 
valores da gasimetria do sangue arterial (PaO2, PaCO2, pH, SO2), e 
sua variação após optimização de técnica ventilatória, antes e após 
introdução da técnica de “prone position”, avaliando-se ainda o 
“timing” de introdução da mesma. Foram estudados os valores mé- 
dios de PEEP utilizados na técnica ventilatória, duração da “prone” 
em horas, e as intercorrências do posicionamento.

O tratamento estatístico dos dados foi efectuado com recurso ao 
programa informático Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 15.0 para o Windows (Statistical Product Service 
Solutions, Inc., Chicago, EUA), com estatísticas uni e multivariadas 
(análise de componentes principais), utilizados testes de correlação 
de Spearman, Mann-Whitney, T-Test e Qui-Quadrado. Os resultados 
apresentados em média e desvio padrão, considerando-se com 
significado estatístico valores de p <0,05.

Resultados

Dos 377 doentes admitidos em 2009, preenchiam critérios2 de 
ALI/ARDS 100 (26,5%) doentes, o que traduz uma elevada incidência, 
facto de acordo com o histórico do serviço. Nestes predominam os 
indivíduos do sexo masculino (59%) (Gráfico 1), a idade média encon- 
trada foi 63,54±14,6 anos (mínimo 29 e máximo 97). Os doentes não 
cirúrgicos constituíram a categoria diagnóstica predominante (72%), 
seguidos de pós-operatórios de cirurgia não programada (27%) (Grá- 
fico 2). Dez por cento dos doentes tinham diagnóstico de trauma asso- 
ciado. A mortalidade bruta encontrada foi de 36% e hospitalar de 43%.

Gráfico 1 – Distribuição por sexo

O estudo dos doentes falecidos revelou diferenças significativas em 
parâmetros estudados como a demora, os dias de ventilação, com 
os índices de gravidade a revelarem boa correlação prognóstica 
(Quadro I). 

Também se verificou uma tendência desfavorável no sexo feminino e 
em doentes mais jovens que a média da amostra (62,95±16,5 anos), 
embora sem diferenças estatisticamente significativas (Quadro II).

masculinofeminino
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   Melhorados(64)  Falecidos(36)  Total (100)   p

Idade   61,7±15,6  66,14±14,6   63,3±15,6  ns

Sexo masc.  67,8%(40)   32,2%(19)   59%(59)   0,01*

Demora UCI  14,97±11,14  7,31±9,03  12,21±11,02  0,01*

VM (dias)   12,56±10,96  7,25±8,9   10,65±10,5  0,02*

PEEP   10,19±4,9  12,08±4,43  10,87±4,8  ns

PaO2/FiO2adm.  133,42±80,42  139,44±101,01  135,59±87,93  ns

Quad. Pulmon.  2,98±0,92  3,44±0,97  3,15±0,97  0,02*

APACHEII   21,12±7,10  31,64±10,6  24,91±10,17  0,000*

SAPSII   43,42±15,98  65,5±23,9  51,36±21,8  0,000*

MPM0II   47,68±28,7  74,26±25,82  57,25±30,4  0,000*

SOFA adm  9,09±3,77  11,89±4,55  10,10±4,27  0,003*

SOFA alta   3,58±2,5   13±4,62   6,97±5,67  0,000*

Quadro I – Estudo comparativo dos doentes com ALI/ARDS vs resultado.

Gráfico 2 – Distribuição por diagnóstico

Na esmagadora maioria (85%) dos doentes, o ALI/ARDS tinha quadros 
sépticos subjacentes, a maioria (73%) com choque séptico (Quadro 
III) sobretudo associadas a infecções adquiridas na comunidade, cujo 
ponto de partida era predominantemente pulmonar (46%: pneumonia 
35% e traqueobronquite purulenta em 11%), incluindo infecção por 
H1N1 (7 doentes), seguido da sepsis com ponto de partida abdomi-
nal (peritonite – 14). De facto, verificamos uma associação inequívoca 
de ARDS com quadros de sepsis/choque séptico, como expressão 
da disfunção respiratória.

Na metade dos doentes foram diagnosticadas infecções nosoco-
miais (na esmagadora maioria adquiridas pré-UCI), predominando 
igualmente o ponto de partida respiratório (60%). Existe uma associa- 
ção clara entre a mortalidade e a existência de choque séptico, com 
impacto epidemiológico nos doentes com ALI/ARDS. Outras etiolo- 
gias encontradas foram a pancreatite aguda e severa e o trauma.

Do ponto de vista das técnicas habituais em ambiente de UCI, foram 
traqueostomizados 24% dos doentes, submetidos a técnicas dialíticas 
contínuas 12%, a ventilação mecânica não invasiva (VNI) foi utilizada 
em 19% dos doentes aspecto que teve repercussão prognóstica muito 
significativa (sobrevida de 89,5% - p <0,001). 

Na amostra analisada de doentes com ALI/ARDS, 24 doentes (24%) 
foram submetidos a “prone position”. Comparativamente aos 
doentes com ALI/ARDS que não efectuaram a técnica, a idade média 
apurada foi de 54±15,2 anos (p <0,0007), a maioria (54,2%) do 
sexo mascu- lino (Quadro V), com predomínio de doentes não 
cirúrgicos (95,8% - p <0,002).

A demora média e os dias de VM foram significativamente maiores 
(p <0,001) com SAPS II significativamente maior (p <0,03) sem igual 
resultado para APACHE II, MPM0II e SOFA na admissão, mas existiu 
correlação prognóstica com SOFA de alta, revelando a existência de 
maior disfunção de órgãos (Quadro VI).

A mortalidade bruta e hospitalar encontradas foi 45,8%, ligeiramente 
maior que nos doentes sem “prone” embora não significativa. De 
realçar nos doentes com “prone”, a maior incidência de sepsis/cho- 
que séptico (91,7% - p <0,002), de infecção adquirida na comunidade 
(83%) sendo o ponto de partida respiratório (75%) uma vez mais 
predominante (Gráfico 3).

médico

cir.
programada

cir. urgente/
trauma
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Sexo        Idade  Falecidos  Melhorados

Feminino     62,95±16,5 47,2% (17) 37,5% (24)

Masculino     63,54±14,6 52,8% (19) 62,5% (40)

Total       63,3±15,3    36% (36)  64% (64)

p   ns  p<0,005*

Quadro II – Média de idades e % falecidos vs melhorados/sexo.

Critérios de Sepsis                 Choque Septico                 Sepsis                Não                Total                 p

Falecidos                            35,6%                                    8,3%                        60%                           36%
                           (26)                                       (1)                 (9)                (36)             
                                     0,000*
Melhorados                        64,4%                                   91,7%                      40%                            64%         
                          (47)                                    (11)                (6)                (64) 

Totais parciais (n)                          73                                     12                15                100
 
Quadro III – Critérios Surviving Sepsis Campaign nos doentes com ALI/ARDS.

                              TÉCNICAS

Traqueostomias   24%(24)

Hemofiltração   12%(12)

    19%(19)

VNI                  Falecidos=10,5%(2)

            Melhorados=89,5%(17)

     P<0,01*

Prone position   24%(24)

Total    79%(79)

Quadro IV – Técnicas de suporte vital nos doentes com ALI/ARDS.

   Falecidos  Melhorados Total

Prone  45,8% (11)  54,2% (13)   24

Não Prone 32,9% (25)  67,1% (51)   76

Total  36% (36)  64% (64)  100%

p  0,005*        ns  0,000*

Quadro V - Mortalidade nos doentes vs Técnica

que os sobreviventes tiveram valores significativamente maiores e 
sustentados no aumento da PaO2. Como factores correlacionáveis 
com mau prognóstico encontramos os valores de MPM0II, o SOFA 
de alta (p <0,001) e a introdução mais tardia da técnica (falecidos 
no dia 6,3±4 contra 3,8±2,7 – p <0,04 nos doentes falecidos) (Qua- 
dro VII). A PaO2/FiO2 obtida no momento da admissão hospitalar, 
na admissão ao SCICI e obtida após optimização das técnicas de VM, 
foram sempre significativamente superiores (p <0,0005) nos doentes 
falecidos e sem diferenças apreciáveis às 24 horas de evolução com 
os doentes sobreviventes.

As intercorrências mais comuns foram: edema facial (n = 24 / 100%); 
drenagem abundante de secreções (n=24 / 100%); lesões cutâneas 
superficiais – perda da integridade cutânea – região torácica (n=3/ 
12,5%) e região abdominal (n=1/ 4,7%).

O diagnóstico era, na maioria dos doentes (95,8%) não cirúrgico     
(p <0,04). Não existem diferenças estatísticamente significativas nas 
trocas gasosas de ambos os grupos, excepto às 24 horas de evolu- 
ção, altura em que nos doentes sob “prone” se verifica agravamento 
significativo da relação PaO2/FiO2 (p <0,02). O nível médio de PEEP 
utilizado foi maior nos doentes sob “prone” (PEEP – 15,1±2,8) contra 
12,6±4,9 nos restantes doentes. O timing médio de introdução da 
técnica ocorreu após 4,9±3,5 dias de admissão no SCICI, por perío- 
dos de 18 a 20 horas. A introdução da “prone position” provocou um 
aumento significativo da PaO2/FiO2. Nestes doentes observamos 



129

o chtmad em revista

            Melhorados (13)   Falecidos (11)        Total (24)     p

Idade              51,15±13,68                                    59,09±16,36                     54,79±15,17                   ns

Sexo (M)                 69,2%.(9)       36,4% (4)                       54,2% (13)                   ns

Demora SCICI              19,08±9,4                                     13,09±6,44                     16,33±8,57             0,001*

PaO2/FiO2          130,46±78,08                                   114,91±34,03                    123,33±61,21               0,03*
24h p/VM 

VM (dias)               16,69±9,34      12,91±6,32                      14,96±8,16               0,02*

PEEP                                15,38±2,1                                      14,82±3,57                      15,12±2,81                   ns

Quad. Pulmon.                3,08±0,95                                       3,64±0,67                       3,33±0,87                   ns

APACHEII                                20,92±6,85                                      25,09±9,46                      22,83±8,23                   ns

MPM0II                               44,73±25,49                    60,65±32,11                     52,03±29,21                   ns

SAPSII                               41,46±15,19                    47,55±17,51                     44,25±16,23                   ns

SOFA adm                8,46±2,85                                     10,08±3,94                       9,21±3,41                   ns

SOFA alta                                  2,54±2,1                                      11,36±4,25                        6,58±5,5             0,000*

Quadro VI – Estudo comparativo Falecidos vs Melhorados, dos doentes submetidos a “Prone Position” 

Gráfico 3 – Infecções adquiridas na comunidade vs “Prone Position”.
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      Melhorados (13)  Falecidos (11)   Total (24)   p

Timing       3,85±2,67                  6,27±4   4,96±3,5                  ns

(dia início)                                     (0,08)

PaO2      65,77±13,14               61,45±9,66                  63,79±11,63                  ns

Antes prone    

PaO2    140,08±55,34              92,64±59,29                 118,33±60,9                0,01*

Pós prone    

PaCO2     56,69±17,18               50,73±7,8                 53,96±13,78                  ns

Antes prone    

PaCO2     56,77±39,02               59,64±26,9                 58,08±33,4                  ns

Pós prone 

pH      7,41±0,09               7,38±0,09                  7,39±0,09                  ns

Antes prone    

pH      7,43±0,08               7,34±0,2                  7,39±0,15                  ns

Pós prone    

SO2      93,08±3,3               89,27±5,1                  91,33±4,6                0,05*

Antes prone    

SO2      98,98±11,1               88,73±18,7                94,25±13,38                0,04*

Pós prone 

Quadro VI – Estudo comparativo Falecidos vs Melhorados antes e após “Prone Position”   

Discussão e Conclusões

O perfil epidemiológico dos doentes com ALI/ARDS no ano de 2009, 
no SCICI do CHTMAD EPE, é caracterizado por doentes do sexo 
masculino, com pico de incidência na 6ª década de vida, com cate- 
goria diagnóstica não cirúrgica, a maioria com critérios de Sepsis 
(Surviving Sepsis Campaign14), sobretudo com ponto de partida na 
sua maioria pulmonar, logo seguido do abdominal. Predominaram 
as infecções adquiridas na comunidade, com uma percentagem 
igualmente significativa de doentes com infecções nosocomiais. Na 
população da ALI/ARDS, a mortalidade bruta encontrada foi de 36% 
e 43% hospitalar. Uma referência especial para a VNI – técnica de 
utilização crescente em doentes com insuficiência respiratória, que 
não tendo no ARDS a sua indicação major, não deixa de ser uma 
possibilidade técnica de suporte de função respiratória a considerar 
em determinados subgrupos de doentes, que na nossa experiência 
permitiu (doentes com resposta clínica a VNI) uma melhoria signifi- 
cativa da mortalidade. A maioria dos doentes com ARDS não foi 
submetida a “prone position”. No grupo de doente com “prone” veri- 
ficamos uma mortalidade mais elevada, uma idade média mais baixa 
(5ª década de vida), a PaO2/FiO2 24 horas após início de ventilação 
mecânica foi menor, com dias de VM, PEEP e demora média no 

serviço mais elevadas. O género, a categoria diagnóstica não dife- 
riram da população total de ALI/ARDS. Verificou-se uma elevada 
prevalência de sepsis/choque séptico, aspecto eventualmente rele- 
vante na mortalidade encontrada, a maioria com ponto de partida 
pulmonar (adquirida na comunidade). Os índices de prognóstico na 
admissão (APACHE II, MPM0II, SAPS II), índice de disfunção de 
órgãos à admissão (SOFA), mostraram tendência de maior gravidade 
nos doentes falecidos. O SOFA à alta foi mais baixo em relação aos 
que efectuaram a técnica. Após colocação dos doentes em “prone” 
verificamos significativa melhoria da PaO2 e SO2, mas sem diferen- 
ças da PaCO2 e pH entre falecidos e melhorados. Nos valores de 
pH o “timing” de colocação em “prone” foi em média ao 4º dia mas 
o início da técnica foi mais tardio nos doentes falecidos que, para- 
doxalmente, exibiam melhores trocas gasosas na admissão ao SCICI 
e após optimização da VM. Este aspecto pode ter significado clínico, 
embora a dimensão da amostra seja relativamente pequena para dela 
serem extraídas conclusões peremptórias. As complicações da té- 
cnica encontradas tiveram escasso significado clínico e consistiram 
em edema facial (100%), e lesões cutâneas consideradas ligeiras. A  
“prone position” surge como terapêutica no ARDS grave com níveis 
de evidência científica categoria C15, e tem sido objecto de múltiplos 
estudos científicos, com resultados muitas vezes contraditórios em 
função da randomização dos doentes, timing de introdução, da 
recrutabilidade pulmonar do doente e duração da técnica. A nossa 
experiência em “prone position” no ano de 2009 permite afirmar que 
se trata de técnica utilizada em doentes com ARDS de maior gravi- 
dade clínica, que têm quadros clínicos de choque séptico mais 
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grave, sendo assumida, por vezes, como “rescue therapy”, mas que 
conduziu em todos os doentes a uma melhoria rápida das trocas 
gasosas. Em doentes com ARDS grave, onde a dessaturação/hipoxia 
é uma ameaça constante à vida do doente, a melhoria e estabilização 
da PaO2 constituem factores cruciais no tratamento do doente crítico. 
Salienta-se que, a introdução precoce da técnica associou-se à 
melhoria do prognóstico dos doentes, facto que está igualmente 
referenciado em publicações científicas.

A evidência dos estudos consultados, sugerem a necessidade de se 
desenvolverem protocolos na área da aplicação da “prone position”, 
nos doentes com ARDS, que descriminem indicações para o uso da 
“prone”, duração, frequência da técnica e parâmetros ventilatórios.13
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Resumo

A interrupção voluntária da gravidez (IVG) foi legalizada por referendo 
em 2007, é permitida até às 10 semanas de gestação a pedido da 
grávida podendo ser realizada no Serviço Nacional de Saúde, ou, em 
alternativa, em estabelecimentos de saúde privados autorizados. A 
Lei nº 16/2007 de 17 Abril estabelece obrigatoriamente um período 
mínimo de 3 dias de reflexão, tendo de ser garantido à mulher acom- 
panhamento psicológico e social durante o referido período. A mulher 
tem de ser informada da metodologia utilizada na IVG, consequências 
para a saúde da mulher e condições de apoio providenciadas pelo 
Estado à prossecução da gravidez e maternidade. É igualmente 
obrigatório que seja providenciado encaminhamento para consulta 
de planeamento familiar.
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Abstract

The voluntary termination of pregnancy (IVG) was legalised by referen- 
dum in 2007, is allowed up to 10 weeks of gestation at the request of 
pregnant it  may be performed on the National Health Service, or, alter- 
natively, in approved private health establishments. The law nº 16/2007 
of 17 April establishes a minimum period of 3 days of reflection, having 
been guaranteed women counselling and social support during that 
period. Women must be informed of the methodology used in IVG, 
consequences for women's health and conditions of support provided 
by the State for pregnancy and maternity. It is also required that forwar- 
ding is provided for family planning.
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Introdução

Desde a despenalização do aborto em Portugal (Lei nº 16/2007, de 
17 de Abril), várias instituições públicas de saúde iniciaram esta 
prática por todo o país, entre elas o CHTMAD.

A prática destes procedimentos num meio hospitalar controlado, evi- 
tando os riscos bem conhecidos da sua realização na clandestidade, 
veio permitir o conhecimento de dados previamente apenas estima- 
dos, como a sua frequência e características deste grupo específico 
de mulheres. 

A IVG foi implementada neste hospital após a publicação da Lei (Julho 
de 2007). Foi criada uma consulta para a IVG, que é efectuada quatro 
dias por semana, tendo sido disponibilizadas duas vagas diárias, re- 
partidas equitativamente pelos três Obstetras que não são objectores. 

Objectivos

Caracterizar o contexto epidemiológico do universo de mulheres que 
optaram por interromper voluntariamente a gravidez no CHTMAD – 
Unidade de Vila Real, no período de 1 Julho 2007 a 30 Abril 2009.

Utentes e Métodos

O universo em estudo, refere-se a 302 mulheres que realizaram IVG, 
sendo 279 por opção da mulher e 23 por malformação fetal.

Foram avaliados os seguintes parâmetros: Idade; proveniência; resi- 
dência; nacionalidade; estado civil; vivência em casal; escolaridade; 
profissão; profissão do companheiro e antecedentes (história obsté- 
trica, vigilância ginecológica e método contraceptivo de eleição).

Resultados

Durante o período de estudo verificou-se uma maior afluência nos 
períodos de Janeiro a Abril de 2008 e em igual período de 2009. A 
média mensal de utentes foi de aproximadamente 13.

O procedimento medicamentoso foi o mais utilizado, em 97% dos 
casos, sendo necessário recorrer a método cirúrgico (raspagem 
uterina) em 2,3% dos casos e a outros métodos (aspiração uterina) 
em 0,7 % dos casos.

A média de idades situa-se nos 28,62 anos (fig.1).

O acesso à consulta de IVG no CHTMAD – Vila Real; foi em 54,1% 
dos casos por iniciativa própria, 20,6% foram referenciadas pelos 
Centros de Saúde, 11,5% por clínica ou médico particular, 11,1% 
referenciadas por outra instituição hospitalar e em 2,7% dos casos 
tiveram outra orientação.

Relativamente à nacionalidade, 95,4% eram de nacionalidade 
portuguesa e 4,6% de nacionalidade estrangeira.
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Quanto ao estado civil, 49,5% eram solteiras, 45,8% casadas, 3% 
viúvas e 1,7% separadas (fig.2). Destas 55,6% vivem em casal e 
44,4% não (fig.3).

No que se refere à proveniência das utentes maioritariamente são 
do distrito de Vila Real, seguido do distrito de Viseu e em terceiro 
lugar do distrito do Porto.

Em 48,5% dos casos o nível de escolaridade corresponde ao ensino 
secundário e/ou superior. Em 25,9% dos casos verifica-se o 2ºciclo 
de escolaridade, em 17,6%  o  1ºciclo e em 7% o 3º ciclo (fig.4).

Quanto à condição laboral, 24,5% são trabalhadores não qualifica-
dos, 18,5% estavam desempregadas, 17% eram estudantes, 10,9% 
domésticas, 0,08% exerciam actividades administrativas e 0,07% 
pertenciam ao grupo ”especialista das profissões” (fig. 5).

Quanto à condição laboral do companheiro, 28,5% eram trabalhadores 
não qualificados, 13,2% enquadravam-se em actividades agrícolas, 
artífices ou operários, 6,6% eram desempregados e 6,2% eram técni- 
cos e profissionais de nível superior (fig.5).

Relativamente à paridade, 44% não tinham filhos, 26,8% tinham dois 
filhos e 19,9% um filho.

Das mulheres com filhos anteriores, verificou-se que a maioria tinha 
filhos com idades compreendidas entre os três e os cinco anos.

Relativamente à realização de consulta de planeamento familiar prévia 
à IVG, 29,1% tinham tido consulta há menos de um ano e 70,9% ti- 
nham tido consulta há mais de um ano ou nunca tinha tido este tipo 
de consulta (fig.6).

Após ter realizado a IVG, 70,5% optaram pelo método contraceptivo 
hormonal oral, 9,3% preferiram laqueação tubária bilateral, 14,2% 
optaram por dispositivo intra-uterino, 4% pelo implante intra-dérmico, 
1% optaram por outros métodos e 0,7% recusaram qualquer método.

Conclusões

Uma vigilância pré-concepcional adequada garantida a todas as mu- 
lheres, e em particular às que reúnem estes factores de risco, é o 
meio ao alcance dos profissionais de saúde no sentido de reduzir a 
prática de interrupção voluntária da gravidez.

- As mulheres que optaram por fazer IVG têm maioritariamente uma 
idade superior a 25 anos. A maioria recorreu a esta consulta por 
iniciativa própria (54,1%) e vive em casal (55,6%); 45,8% são casadas 
e possuem um nível secundário ou superior de instrução (48,5%). As 
mulheres que realizaram IVG optam mais frequentemente por usar 
métodos contraceptivos hormonais orais (70,5%), verificando-se 
preferência pelos métodos de longa duração em 27,4% da população 
estudada. Apenas 29,1% das mulheres tinham tido consulta de planea- 
mento familiar há menos de 1 ano.

- Bom funcionamento da consulta, com tempo de espera nunca 
superior a 4 dias, para a 1ª consulta, com cerca de 20 % de utentes 
fora da área de influência do hospital;

- Boa aceitação do método medicamentoso, com alta taxa de 
eficácia. Nunca foi solicitada pela utente o método cirúrgico para 
interrupção imediata;

- Elevada taxa de falha do método contraceptivo, nomeadamente: 
DIU, CO e preservativo, que levaram à IVG;

- Regista-se que 33% das utentes solicitaram a IVG em 2007. Poste- 
riormente, podemos afirmar que se verifica uma baixa para cerca de 
11%, denotando uma procura precoce dos serviços para a IVG por 
parte das utentes, provavelmente devido a uma melhor informação.

- Os resultados obtidos, com recurso a medicamentos têm sido 
eficazes. 
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Resumo

A Liderança e a Motivação são dois aspectos essenciais para o suces- 
so das organizações. Motivar equipas pressupõe liderar com eficácia 
e eficiência no sentido de as conduzir numa determinada direcção ou 
rumo e alcançar determinados objectivos previamente acordados e 
específicos. Trata-se, pois, de um processo de influência social, mobi- 
lizador e enérgico. Um bom líder conhece profundamente as pessoas 
com quem trabalha, as suas motivações e aspirações. Reconhece 
também que uma equipa passa por diversas fases de evolução até 
atingir a sua maturidade e o seu pico de produtividade. Sabe também 
como intervir nessas fases, actuando como mecanismo regulador e 
catalisador dos processos comunicacionais e relacionais. O enfermeiro 
chefe, enquanto líder de uma equipa, tem um papel de enorme impor- 
tância na gestão de recursos humanos, uma vez que o bom ou mau 
funcionamento dos serviços, o nível de produtividade, o grau de 
motivação e satisfação dos enfermeiros são, na maior parte dos casos, 
determinados essencialmente pela sua postura e atitudes enquanto 
líder. Este estudo pretendeu analisar a percepção de liderança dos 
enfermeiros colaboradores, a sua possível relação com a motivação 
e a relação entre esta e algumas variáveis sócio-profissionais. Trata-se 
de um estudo descritivo/analítico de abordagem quantitativa, desen- 
volvido através da aplicação de questionários a uma amostra de 420 
enfermeiros de grau I e II a trabalhar nas quatro unidades do 
CHTMAD, EPE. As escalas aplicadas (Motivation Questionnaire e 
Leader Behavior Description Questionnaire) pretenderam avaliar a mo- 
tivação dos enfermeiros colaboradores e a percepção destes sobre o 
comportamento dos seus enfermeiros chefes. O estudo demonstrou 
que os enfermeiros chefes, dos quais dependem os enfermeiros da 
amostra, adoptam um estilo de liderança compatível com a satisfação 
das necessidades mais elevadas da teoria de Maslow, respeitando e 
valorizando os seus colaboradores, favorecendo assim a eficácia da 
liderança e a motivação. Os inquiridos do género masculino demons- 
traram níveis de motivação mais elevados que os do género feminino. 
Verificou-se também que os enfermeiros contratados e os que traba- 
lhavam no serviço que escolheram apresentavam, em média, valores 
mais elevados na percepção do comportamento dos enfermeiros 
chefes.
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Resumo

Leadership and Motivation are two essential aspects for the success 
of an organization. Motivating teams means leading effectively and 
efficiently in order to guide co-workers towards a certain direction, as 
well as to achieve specific previously agreed on objectives. It is about 
a mobilizing and energetic process of social influence. A good leader 
knows the people he/she works with very well, their motivations and 
aspirations. He/she also realizes that a team goes through several dif- 
ferent phases of evolution until reaching its maturity and the peak of 
its productivity. He/she must also know how to intervene in these pha- 
ses, acting as a regulating mechanism and a catalyst for communica-
tion and relationship processes. The head nurse, as a team leader, plays 
an extremely important role in the management of human resources, 
since the well functioning or not of the services, the level of productivi- 
ty, the degree of motivation and satisfaction of the nurses are, for the 
most part, essentially determined by his/her posture and attitude as a 
leader. This study attempted to analyze the perception of leadership 
among nurses, its possible relationship with the motivation and the rela- 
tionship between this and certain socio-professional variables. This is 
a descriptive/analytical study within a quantitative approach, developed 
through the use of questionnaires with a sample of 420 nurses, working 
at the four units of CHTMAD, EPE. The instruments that were used (Mo- 
tivation Questionnaire and Leader Behavior Description Questionnaire) 
intended to assess the motivation of nurses and their perception con- 
cerning the behavior of the head nurses. The study revealed that the 
head nurses, of whom the nurses in the sample are dependent on, 
adopt a leadership style compatible with satisfying the highest needs 
according to Maslow's theory, respecting and valuing their co-workers, 
thus facilitating the effectiveness of their leadership and motivation. 
The male respondents showed higher motivational levels than the 
female ones. The hired nurses and those working in their service of 
their own choice showed higher points on average concerning their 
perception of the head nurses' behavior.

Introdução

A preocupação em saber porque os homens apresentam determina-
dos comportamentos tem conduzido a inúmeras pesquisas, desde 
os tempos mais remotos. Grande parte dos temas da literatura e da 
arte referem-se à busca de objectivos, à ambição, ao ciúme, ao sacri- 
fício, ao heroísmo, ao amor e à hostilidade, isto é, ao comportamento 
humano intensamente motivado.

A motivação profissional é um assunto a que, hoje em dia, é dedicada 
muita atenção por ser vulgarmente aceite que os indivíduos levam 
para as organizações os seus padrões individuais de necessidades 
e objectivos que influenciam a sua resposta às necessidades organi- 
zacionais, a essência do seu comportamento e a motivação para o 
trabalho. No que concerne à área específica da saúde, particularmen- 
te a nível da enfermagem, é reconhecido que o nível de motivação 
dos profissionais se reflecte nas relações e interacções com a equipa 
multiprofissional, com os utentes e com a comunidade. 

Para Herzberg, como refere Chiavenato (1999)1, por mais simples que 
seja, o ambiente em que as pessoas trabalham relaciona-se directa- 
mente com o grau de motivação de uma equipa. Um grupo motivado 
pela e na cultura organizacional consegue fazer a sinergia da inter- 
disciplinaridade e da multidisciplinaridade das competências exibidas 
pelos seus membros, promovendo, desse modo, a saúde mental e 
funcional do grupo, elevando o nível de desempenho, aumentando 
a produtividade e os padrões de qualidade (Chiavenato, 1999)1. 
Para este autor, motivar significa colocar o combustível mais potente 
dentro do cérebro das pessoas que fazem parte de uma equipa. 

Para Neves (2002)2, a motivação para o trabalho é uma questão 
fundamental na gestão de recursos humanos e uma função prioritária 
dos gestores. “Com efeito, focalizando o conceito à luz do compor-
tamento organizacional, nomeadamente a intensidade e a qualidade 
do esforço com vista ao alcance dos objectivos organizacionais, a 
gestão do binómio trabalho/pessoas é essencialmente a intervenção 
ao nível das motivações” (Neves, 20022, p. 7).

Não é exagero afirmar que nada muda sem as pessoas, as quais são 
fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. No entanto, se 
não se sentirem envolvidas em todo o processo organizacional, a 
energia será dispersa e ocasional. Neste contexto, falar de motivação 
humana é, de uma forma genérica, interpretá-la como “um processo 
psicológico que, através de estímulos internos e ou contextuais, con- 
duz à alteração de alguns comportamentos do indivíduo por forma a 
satisfazer necessidades” (Martins, 19953, p. 8).

Se é um facto que os factores contextuais, nomeadamente de ordem 
física, estrutural, ambiental e monetária, interferem na satisfação do 
indivíduo e consequentemente na sua motivação, Chiavenato (1999)1, 
citando Herzberg, afirma que não menos importante é reconhecer-se 
o papel vital que cabe ao factor humano neste processo. Prova disso 
é a forma como o papel do gestor, e logicamente o tipo de gestão a 
que recorre, tem sido realçado como expressão máxima da optimi- 
zação dos recursos humanos, atendendo a que as pessoas 
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funcionam como os pilares de uma organização, como as principais 
causas da sua viabilidade e do seu sucesso, uma vez que, parafra- 
seando Almeida (1995)4, “quem produz excelência são as pessoas” 
(p. ix).

A liderança é um assunto recorrente e importante que remete à dis- 
cussão de temas variados, como tipos de poder e autoridade, cara- 
cterísticas pessoais de líderes e liderados, inter-relações sociais, 
poderes atribuídos aos cargos, necessidade de alcançar objectivos 
corporativos e conjuntos de competências desejadas e necessárias 
ao seu exercício. De acordo com Stoner e Freeman (1995)5, na abor- 
dagem clássica da administração, a função do líder era estabelecer 
e fazer cumprir critérios de desempenho para atingir objectivos orga- 
nizacionais. A atenção principal do líder focava-se na necessidade 
da organização e não nas necessidades do indivíduo. Já para a 
Teoria das Relações Humanas, a função do líder era facilitar o alcance 
dos objectivos, mediante a cooperação entre os liderados e, ao mes- 
mo tempo, proporcionar oportunidades para o seu desenvolvimento 
e aperfeiçoamento pessoal. A atenção principal, ao contrário da 
Escola da Administração Científica, centrava-se nas necessidades 
individuais e não nas necessidades da organização.

O líder organizacional, proposto pela Teoria Estruturalista, deve ter 
personalidade flexível, alta resistência à frustração, capacidade de 
adiar as recompensas e um permanente desejo de realização. Já na 
Teoria Contingencial, o líder deve identificar que atitude, procedimento 
ou técnica administrativa poderá, numa situação específica, sob cir- 
cunstâncias específicas e em um momento específico, contribuir 
melhor para a obtenção dos objectivos da organização.

De acordo com Simões e Fávero (2003)6, o líder contemporâneo in- 
veste na promoção do capital humano, explora as suas potencialida- 
des, incentiva à criatividade e à qualidade, tenta atrair e reter pessoas 
devidamente qualificadas e dotadas de conhecimento. Liderar é 
sinónimo de capacidade, e perante os problemas, o grupo de cola- 
boradores precisa sentir segurança no líder que, por sua vez, deve 
ser firme, decidido e capaz de transmitir confiança. Para garantir 
excelência e contribuir para óptimos resultados organizacionais, como 
já se afirmou, é necessário que as pessoas encontrem satisfação e 
motivação no trabalho. 

Na carreira de enfermagem existem várias hierarquias, nomeadamente 
enfermeiro director, enfermeiro supervisor e enfermeiro chefe, estando 
este ao nível da gestão operacional, tendo como missão principal 
gerir pessoas e cuidados. O enfermeiro chefe como gestor de cuida- 
dos de saúde deve ter características que o tornem aceite pelos seus 
colaboradores, nomeadamente possuir competências técnicas, con- 
ceptuais e relacionais, uma vez que a utilização adequada e a boa 
articulação destas competências determina, em grande parte, o seu 
sucesso como gestor, mas também a eficácia do trabalho da equipa 
que lidera, o qual é essencialmente relacionar-se com pessoas 
cuidando delas.

Cabe ao enfermeiro chefe gerir não apenas os problemas inerentes 
à profissão mas também os que resultam do seu posicionamento na 
hierarquia do hospital, os que advêm das suas responsabilidades 

funcionais e da sua competência, e ainda os que emanam da coor- 
denação das equipas que lideram, pois como afirmam Marquís e 
Huston (1999)7, todo o enfermeiro é um líder e um administrador. 
É neste enquadramento que surge a problemática desta investigação, 
que se pode enunciar como a relação entre a motivação dos enfer- 
meiros e o comportamento dos enfermeiros chefes.

Deste modo, traçaram-se como objectivos do estudo:    
- Identificar o nível de motivação dos enfermeiros que trabalham nas 
quatro unidades (Vila Real, Chaves, Lamego e Régua) do Centro Hos- 
pitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), Empresa Pública 
Empresarial (EPE);
- Analisar a relação entre os factores relativos ao comportamento dos 
enfermeiros chefes percepcionado pelos enfermeiros colaboradores 
e a motivação dos mesmos;
- Analisar diferencialmente a satisfação e motivação dos enfermeiros 
colaboradores, em função de factores socio-profissionais.

Optou-se por um estudo descritivo e analítico, por se pretender des- 
crever a percepção dos sujeitos que vivenciam a experiência, pois 
segundo Selltiz e colaboradores, cit. por Lakatos e Marconi (1996)8, 
este tipo de estudos “descreve um fenómeno ou situação, mediante 
um estudo realizado em determinado espaço-tempo” (p. 19-20) , 
permitindo assim conhecer as características de uma determinada 
realidade. Trata-se de um estudo transversal, dentro de um modelo 
quantitativo, porque fornece informação numa situação determinada, 
num determinado ponto de tempo e porque os objectivos podem ser 
atingidos com apenas uma colheita de dados. 

Com este trabalho esperamos poder contribuir para o conhecimento 
das características dos enfermeiros chefes no CHTMAD, EPE e da 
sua relação com a motivação dos enfermeiros seus colaboradores, 
reflectindo sobre a importância dos cargos de chefia para a eficiência 
do trabalho do enfermeiro. 

Metodologia

O problema que se equaciona neste estudo é a relação entre factores 
relativos ao comportamento dos enfermeiros chefes e a motivação 
dos enfermeiros colaboradores. Desta forma, para se responder 
adequadamente às questões de investigação, optou-se por um estu- 
do descritivo/analítico, procurando analisar e interpretar os factores 
que motivam os enfermeiros, relacionando-os com alguns aspectos 
referentes ao comportamento da chefia e variáveis sócio-profissionais. 
Para isso, foi utilizada uma abordagem quantitativa, tendo sido aplica- 
do um questionário aos enfermeiros de Grau I e II, do CHTMAD, EPE. 
O recurso ao modelo quantitativo permitiu quantificar a percepção 
dos enfermeiros colaboradores relativamente ao comportamento dos 
enfermeiros chefes, e de que forma esse comportamento se relaciona 
com a sua motivação, numa amostra que, embora limitada em núme- 
ro, pretendeu ser representativa da população dos enfermeiros do 
CHTMAD. 

Assim, e consideradas a problemática e a finalidade deste estudo, 
oportunamente apresentadas (cf. introdução), a questão fundamental 
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desta investigação é: em que medida o comportamento dos enfer- 
meiros chefes está relacionado com a motivação dos enfermeiros 
colaboradores?

Para além desta questão, outras pareceram pertinentes no âmbito 
desta pesquisa, nomeadamente: (a) Estará o comportamento dos 
enfermeiros chefes, percepcionado pelos enfermeiros colaboradores, 
relacionado com a motivação nos níveis hierárquicos mais elevados? 
(b) Qual a relação entre as variáveis sociais e profissionais e a motiva- 
ção dos enfermeiros colaboradores? 

Assim, no sentido de contribuir para o esclarecimento do problema 
de investigação e enquadradas dentro dos objectivos propostos para 
esta investigação, as hipóteses colocadas no âmbito desta pesquisa 
foram:

H1 – O comportamento dos enfermeiros chefes, na percepção dos 
enfermeiros colaboradores, está relacionado com a motivação dos 
mesmos; 

H2 – O comportamento dos enfermeiros chefes, percepcionado pelos 
enfermeiros colaboradores, está relacionado com a motivação nos 
níveis hierárquicos mais elevados da hierarquia de Maslow; 

H3 – Existem diferenças na motivação dos enfermeiros colaboradores 
em função do sexo;

H4 – Existem diferenças na motivação dos enfermeiros colaboradores 
em função da idade dos mesmos;

H5 – Os enfermeiros especialistas demonstram motivação no trabalho 
mais elevada, em média, do que os enfermeiros e os enfermeiros 
graduados;

H6 – O tempo de exercício profissional está relacionado com a moti- 
vação dos enfermeiros colaboradores;

H7 – A motivação é mais elevada no grupo dos enfermeiros que têm 
vínculo à função pública;

H8 – A percepção do comportamento dos enfermeiros chefes é mais 
elevada no grupo dos enfermeiros que têm vínculo à função pública;

H9 – Trabalhar no serviço desejado está relacionado com a motivação 
dos enfermeiros colaboradores;

H10 – Existem diferenças no comportamento dos enfermeiros chefes, 
na percepção dos enfermeiros colaboradores, em função de estes 
trabalharem ou não no serviço de que gostam.

As variáveis em estudo, no âmbito desta pesquisa, podem classificar- 
-se em diversas categorias. Por um lado, variáveis dependentes e 
independentes, mas por outro, variáveis interdependentes. A motiva- 
ção e o comportamento dos enfermeiros chefes na percepção dos 
enfermeiros colaboradores, se relacionadas, são variáveis interde-

pendentes, uma vez que não é possível estabelecer, com base nos 
estudos de natureza correlacional, uma relação de causa efeito. Além 
disso, de acordo com a definição de variáveis “dependente” e “inde- 
pendente” e segundo Ribeiro (1999)9, seria difícil dizer qual das duas 
variáveis atrás mencionadas é conhecida e controlada pelo investigador.

A variável motivação dos enfermeiros colaboradores é medida através 
do “Motivation Questionnaire” de Jones & William Pfeiffer (1973), 
aferido e validado para a população portuguesa por Dias (2001)10. 
Esta escala operacionaliza a variável em cinco dimensões (necessi- 
dades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de 
pertença, necessidades de estima e necessidades de realização). 

A variável Comportamento dos enfermeiros chefes é medida através 
do “Leader Behavior Description Questionnaire”, forma XII de Stogdill 
(1963), traduzido e adaptado para português por Jesuíno (2005)11. 
Esta escala operacionaliza a variável em duas dimensões (estrutura- 
ção e consideração).

Relativamente às variáveis sócio-profissionais, (idade, género, tempo 
de exercício profissional, categoria profissional, tempo de exercício 
profissional na actual categoria, área da especialidade do serviço 
onde trabalha actualmente, tempo neste serviço em que trabalha, 
habilitações académicas e profissionais, tipo de curso de especiali-
dade, natureza do vínculo e colocação no serviço que gostava), 
estas são claramente variáveis independentes, e nas hipóteses em 
que é equacionada a relação entre estas e a motivação ou a perce- 
pção do comportamento dos chefes, são estas últimas as variáveis 
dependentes. 

O instrumento de medida consiste num questionário que, após 
cumpridas as formalidades ético-legais foi distribuído em envelope a 
todos os enfermeiros que não ocupassem cargos de gestão no 
CHTMAD, EPE, o que totalizou 693 questionários. 

Motivation Questionnaire, este questionário tem como objectivo 
recolher informação sobre a motivação percepcionada pelos enfer- 
meiros no seu ambiente de trabalho. É constituído por 20 questões 
de resposta fechada, com escala de concordância tipo Likert com 
quantificação de -3 a + 3 (em que -3 corresponde a “discordo plena- 
mente”, -2 a “discordo”, -1 a “discordo mais ou menos”, 0 a “não sei”, 
1 a “concordo mais ou menos”, 2 a “concordo” e 3 a “concordo plena- 
mente”). A pontuação máxima é de 75 pontos.

Leader Behavior Discription Questionnaire, forma XII (LBDQ), descreve 
o comportamento do líder através da percepção dos colaboradores 
em relação à liderança demonstrada. É uma escala tipo “Likert”, 
constituída por 25 itens de resposta fechada, com escala de concor- 
dância de 1 a 5, (em que 1 corresponde a “nunca”, 2 a “raramente”, 
3 a “por vezes”, 4 a “com frequência” e 5 a “sempre”). Os itens 1 a 
10 correspondem à dimensão estruturação e os itens 11 a 25 à di- 
mensão consideração, sendo a pontuação máxima de 125 pontos, 
destes, 50 pontos correspondem à dimensão “estruturação” (itens 1 
a 10) e 75 à dimensão “consideração” (itens 11 a 25).
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A dimensão “estruturação”, reflecte a amplitude com que o 
enfermeiro chefe faculta a interacção do grupo no sentido de atingir 
os objectivos. Quanto mais elevada a pontuação nesta dimensão, 
maior é a orientação do enfermeiro chefe para actividades relaciona-
das com a tarefa.

A dimensão “consideração”, reflecte a amplitude com que o enfer- 
meiro chefe considera os sentimentos e emoções dos seus colabora- 
dores. Quanto mais elevada a pontuação nesta dimensão, maior é a 
orientação do enfermeiro chefe para actividades relacionadas com o 
bem-estar dos colaboradores.

No sentido de se verificar o grau de homogeneidade existente entre 
as respostas aos diversos itens que constituem os instrumentos 
utilizados nesta pesquisa, escolheu-se aferir as qualidades psico- 
métricas dos mesmos pela análise do poder discriminativo dos itens 
e pela análise de consistência interna através do cálculo do coeficiente 
alpha de Cronbach, por ser considerada uma das medidas mais 
usadas para verificar a consistência interna em escalas de tipo Likert 
(Ribeiro, 1999)9. 

A fiabilidade é uma propriedade fundamental dos instrumentos de 
medida. Significa, na opinião de Almeida e Freire (2007)12, que “os 
itens que compõem o teste apresentam-se como um todo homogé-
neo” (p. 177). Foi testada a fiabilidade dos instrumentos utilizados 
pelo método ou índice alpha de Cronbach. O instrumento motivação 
dos enfermeiros, na sua globalidade, apresentou um alpha excelente, 
de magnitude r=.808. As sub-escalas apresentaram, no entanto, 
valores de alpha não satisfatórios, o que inibe a sua utilização como 
escalas independentes (necessidades de realização r=.44; neces- 
sidades de estima r=.69; necessidades de pertença r=.39; neces- 
sidades de segurança r=.43 e necessidades fisiológicas r=.46).

Relativamente ao comportamento dos enfermeiros chefes o instru- 
mento, na sua globalidade, apresentou um alpha excelente, de ma- 
gnitude r=.953. As sub-escalas apresentaram, também, valores de 
alpha bastante bons (r=.903 e r=.941 para as sub-escalas estrutu- 
ração e consideração, respectivamente). Este valor é superior ao 
obtido por Jesuíno (2005)11, que obteve um alpha de Cronbach de 
.776 com um n=110. O valor de alpha não varia com a remoção de 
qualquer dos itens, pelo que não foi eliminado nenhum item.

Em suma, considerando as suas características psicométricas, as 
duas escalas escolhidas para este trabalho, apresentam uma boa 
consistência interna (Escala da motivação – alpha de Cronback total 
de .808; Escala LBDQ – alpha de Cronback total de .953), pelo que 
se reafirma a confiança na sua utilização numa  área ainda pouco 
estudada como é a da motivação e liderança em enfermagem. 

A validade de um instrumento de medida significa que os resultados 
no teste medem aquilo que se pretende medir, ou seja, “corresponde 
ao grau de precisão com que os conceitos em estudo são represen-
tados pelos enunciados específicos de um instrumento de medida” 
(Fortin & Nadeau, 200313, p. 229). Neste estudo, a validade das esca- 
las foi aferida em termos de validade facial e concorrente. Validade 
facial, na medida em que foram construídas visando estimar os 

constructos a que se dirigem, nomeadamente, a motivação dos 
enfermeiros colaboradores e o comportamento dos enfermeiros che- 
fes. Os seus autores adaptaram-nas, realizando os passos necessá- 
rios à construção de um instrumento de avaliação das características 
que se propõem estimar, mediante, nomeadamente, o processo de 
reflexão falada acerca dos itens que a compõem. Validade concor- 
rente, porque ela é reconhecida se os constructos se relacionam com 
outros, “expressa os critérios que foram escolhidos para determinar 
a sua validade e que se relacionam com o teste” (Ribeiro, 19999, p. 114). 
Determinar a validade dos constructos equivale ao facto de autenticar 
a estrutura teórica subjacente ao instrumento de medida e verificar 
hipóteses de associação.

Apresentação dos Resultados Descritivos

A amostra final constituiu-se por 420 enfermeiros de nível 1 (enfer- 
meiros e enfermeiros graduados) e nível 2 (enfermeiros especialis-
tas). Destes, 155 (36,9%) exerciam a sua actividade profissional na 
unidade de Chaves, 84 (20,0%) na unidade de Lamego, 168 (40,0%) 
na unidade de Vila Real e 13 (3,1%) na unidade da Régua.

 O valor obtido para a taxa global de resposta é de 60,61%. Salienta- 
-se que a maior taxa de resposta ocorre na unidade de Chaves 
(82,45%) e a menor na unidade de Vila Real (46,03%) (quadro I).

Quadro I. Taxa de respostas na amostra global e por unidades 
hospitalares

No âmbito das variáveis socio-profissionais, é de destacar que foram 
entregues 693 questionários aos enfermeiros colaboradores das 
quatro unidades do CHTMAD, EPE, tendo a amostra final sido consti- 
tuída por 420 enfermeiros colaboradores, ou seja, 60,61% da amostra 
inicial (sendo 168 da unidade de Vila Real, 155 da unidade de Chaves, 
84 da unidade de Lamego e 13 da unidade da Régua). A média da 
idade dos enfermeiros participantes situa-se nos 36,9 anos (idade 
modal: 34 anos), o que reflecte um grupo profissional com um nível 
etário tendente para o elevado, apresentando uma acentuada dis- 
crepância entre o mínimo e o máximo de idades (22 a 60 anos).  

Relativamente ao género, apurou-se que 78,8% era do sexo feminino, 
o que traduz ainda a tendência histórica da profissão de enfermagem 
em relação ao género, sendo esta ainda marcadamente feminina 
(Ferreira, Caetano & Neves, 1996)14. Pereira e colaboradores (2008)15, 
no seu estudo sobre “Percepção de liderança de enfermeiros presta- 
dores de cuidados”, obtiveram números semelhantes. Este predomí- 
nio do sexo feminino é explicado por Colliére (1989)16, quando refere 
que a identificação da prática de cuidados esteve associada à mulher 
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    Vila Real       Chaves         Lamego         Régua Total

Entregues       365         188            118                 22 693

Recebidos       168         155             84                 13 420

Taxa de       46,03%       82,45%          71,19%          59,10%           60,61%
respostas
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desde a idade média até à actualidade e somente no século XX 
surge o enfermeiro que começa a ganhar relevo, posicionando-se 
gradualmente na enfermagem. De acordo com os dados divulgados 
pela Ordem dos Enfermeiros (OE) (2009)17, verifica-se que dos 56859 
enfermeiros inscritos no ano de 2008, a maioria (46229; 81,30%) era 
do sexo feminino e só 10630 (18,70%) eram do sexo masculino.

Também, em relação ao tempo de experiência profissional, média de 
13,64 anos, verificou-se que varia num intervalo de grande ampli- 
tude (entre 3 meses e 36 anos). Os elementos da amostra possuíam 
em média, 8,03 anos na categoria e 7,25 anos de desempenho no 
serviço actual. Quanto às habilitações académicas, a maioria dos 
enfermeiros da amostra era licenciada (95,95%), dos quais só 0,7% 
possuía o mestrado. Relativamente à categoria profissional, evidencia- 
-se a categoria de enfermeiro graduado (66,39%), a que se segue a 
categoria de enfermeiro (24,58%) e apenas 10,02% era especialista, 
sendo as especialidades mais representativas, a médico-cirúrgica e 
a saúde materna e obstétrica com igual percentagem (5%). A eleva- 
da percentagem de enfermeiros graduados poder-se-á justificar pela 
publicação do Decreto-Lei nº 412/98 de 30 de Dezembro18, que prevê 
a passagem à categoria de enfermeiro graduado após a permanên-
cia de um período de seis anos de exercício na categoria de enfer- 
meiro. A percentagem de enfermeiros e enfermeiros graduados 
(91,97) da amostra era superior à média nacional (85,11%), sendo a 
percentagem de enfermeiros especialistas (10,02%) inferior a essa 
média (14,89%) (OE, 2009)17. Os resultados deste estudo também 
são diferentes dos verificados por Rosa e Oliveira (2004)19, no seu 
estudo relativo às condições de trabalho dos enfermeiros portugue- 
ses, no qual concluíram que 77,7% dos enfermeiros inquiridos eram 
enfermeiros generalistas e 9,2% possuía o curso de estudos supe- 
riores de especializados em enfermagem. No que diz respeito à 
natureza do vínculo à função pública, relativamente às tendências 
actuais de precarização do emprego, é possível constatar que a 
maioria dos inquiridos (72,62%) tinha vínculo à função pública, o 
que pode, por um lado, ser indicador de uma segurança contratual 
(fenómeno cada vez menos usual hoje em dia), garante de bem- 
-estar dos trabalhadores, o que poderia perversamente induzir a 
alguma estagnação ao longo da carreira profissional e, a médio ou 
longo prazo, diminuir a satisfação e a motivação no trabalho, o que, 
no entanto, não se observou nesta investigação. 

De acordo com a teoria de Maslow, as organizações têm de procurar 
incentivos que assegurem permanentemente a motivação dos seus 
colaboradores, nomeadamente através de condições de segurança 
no emprego, organização do trabalho e condições agradáveis, de 
modo a permitir interacções com as chefias e restante equipa, favo- 
recendo a progressão, a autonomia e a responsabilidade. 

Nesta investigação, verificou-se que 82,38% dos enfermeiros exercia 
a actividade profissional no serviço que escolheram. De salientar que, 
embora os enfermeiros, na sua maioria, estivessem colocados nos 
serviços da sua preferência, a percentagem dos que não tiveram 
oportunidade de escolher o serviço onde exerciam funções era consi- 
derável (17,26), o que poderá ter consequências na motivação, pois, 
tal como foi evidenciado neste trabalho, a motivação na dimensão 
segurança é em média mais baixa no grupo dos que não trabalham 
no serviço desejado.

Apresentação dos Resultados Inferênciais

No âmbito desta investigação recorremos à estatística inferencial 
para testar as hipóteses colocadas. Tal como referem Almeida e 
Freire (2007), “a estatística inferencial analisa, sobretudo, relações 
entre variáveis ou estuda diferenças entre grupos ou momentos de 
avaliação” (p. 222)12. Por sua vez, Ribeiro (1999) diz que “a estatís- 
tica inferencial propõe-se, com base na teoria da probabilidade, 
decidir o nível de confiança a partir do qual se pode generalizar 
resultados obtidos à população em geral” (p. 61)9. 

Para o tratamento dos dados, utilizou-se uma técnica estatística 
adequada a cada situação, nomeadamente o teste de variância 
(ANOVA�������������#�����	���µ��������¯������������������Student 
não emparelhado para amostras independentes com um nível de 
�	���µ��������¯��������������������������������������������
lação de “Pearson¶�����������������������	���µ���������¯����
Para o tratamento estatístico, foi utilizado o programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS 13.0 para Windows).

Os resultados são apresentados seguindo a ordem das hipóteses 
enunciadas, explicitando-se o método escolhido para a sua testagem 
e os resultados observados.

H1 – O comportamento dos enfermeiros chefes na percepção dos 
enfermeiros colaboradores está relacionado com a motivação.

O estudo da correlação entre a percepção do comportamento (total) 
e a motivação (total) confirma a hipótese colocada, tendo sido 
�������������������#������������\����¯�������������\�����·�����
(tabela 2). Deste modo, pode concluir-se que o comportamento dos 
enfermeiros chefes percepcionado pelos enfermeiros colaboradores 
está relacionado com a motivação destes.

H2 – O comportamento dos enfermeiros chefes percepcionado 
pelos enfermeiros colaboradores está relacionado com a motivação 
nos níveis hierárquicos mais elevados.

Aplicando o cálculo do coeficiente de correlação de “Pearson”, pode 
concluir-se que a hipótese 2 não se confirma cabalmente, embora 
se observem correlações significativas. Verifica-se uma correlação 
muito significativa entre a percepção do comportamento (dos 
enfermeiros chefes) no total da escala e as “necessidades de estima” 
��¯�����������²necessidades de realização¶���¯�����������������
também correlação muito significativa entre a dimensão “estrutura- 
ção” e as “necessidades de realização”, as “necessidades de estima” 
e as “necessidades de pertença¶���¯��������������������������
correlação muito significativa entre a dimensão “consideração” e as 
²������������������#©����¶�������²��������������������¶���¯����. 
Não existe correlação entre a percepção do comportamento (dos 
enfermeiros chefes) no total da escala e as “necessidades de per- 
tença”, e entre a dimensão “consideração” e as “necessidades de 
pertença” (p>.05) (tabela 1).

Contrariamente ao esperado, observa-se uma correlação muito 
significativa entre o comportamento (dos enfermeiros chefes) 
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percepcionado pelos enfermeiros colaboradores e as “necessidades 
de segurança¶�����|�^���¯�����������������percepção do comporta-
mento������������������`�����������²necessidades fisiológicas” 
����������¯����������������������������#����������������#���
��������������������#������������������

'��#���������������������������������������������#����������� 
������������������������������������������������������������
	#���#���������������������������|���^�����������	#���#�����#���
���������
�������������������������������������#����������#���
�����������������������������²necessidades de estima¶������
���������������\�����	������������������²necessidades de 
realização¶���������������������^�������������²necessidades 
de pertença¶��������������������|��������������

}����������������������������������#��������������������������
������#�������������`������������������������������������� 
�������������

�������
��������������������������������������������`������
���������������������������������������������������������������
���	#���#����#����������������� ������������������#���������

                          £��������������������������#©����� }����� ������������������ ��������	�������� �����#¢	���� }���#�
             Global
~������������
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�#������������������²consideração¶���������������������\���
�����������²estruturação¶��������������|��\\�������������}��
������������������������#����������������������������#�����
�������#�������������������#��������������������������������
��������������������

H3 – Existe diferença na motivação dos enfermeiros colaboradores 
em função do sexo.

'�¢������#��������������������²Student¶������������������������
�����������	���������������������������#�������������������
����������
�motivação total ����������¯��������	�������������������
����������������	���������������������������#���������������
��������#������²necessidades de pertença¶������ ^���¯��������
�����������	��������������������#������²necessidades de 
segurança¶������� ���¯�����
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Não se observaram diferenças significativas entre os sexos nas sub- 
-escalas das “necessidades fisiológicas”, “necessidades de estima” 
e “necessidades de realização”.

As diferenças registadas na motivação total e nas sub-escalas 
“necessidades de pertença” e de “segurança”, são favoráveis aos 
colaboradores do sexo masculino – foram os elementos do sexo 
masculino que evidenciaram, ainda que ligeiramente, um valor 
médio significativamente mais elevado (44,13) relativamente aos 
elementos do sexo feminino (40,58) no global (quadro III). 

H4 – Existe diferença na motivação dos enfermeiros colaboradores 
em função da idade dos mesmos.

Nesta investigação, verificou-se que, não existe relação entre a idade 
dos enfermeiros colaboradores e a motivação dos mesmos. Os 
resultados obtidos divergem dos de Chasco e Aznarez (2000)20, que 
referem que a idade é uma variável significativa da motivação no 
trabalho, pois o facto de ser mais jovem favorece uma situação de 
maior motivação. Por seu turno, Hersey e Blanchard (1986)21 são de 
opinião que a motivação pode depender do grau de maturidade dos 
colaboradores, e esta pressupõe experiência profissional e instrução 
que se adquirem com o decorrer dos anos. Os mesmos autores, 
referem que a instrução é toda a formação necessária para a mudan- 
ça de categoria profissional onde se podem incluir, no caso português, 
as especialidades. O facto de não ter sido encontrada correlação 
entre a idade e a motivação na nossa investigação, não nos diz o 
nível de motivação (se baixa ou elevada), mas apenas que nem o 
possível entusiasmo inicial dos jovens nem a experiência e maturi- 
dade dos mais velhos na profissão levam a diferenças na motivação 
para a profissão.

Variáveis   Sexo  N  Média  Desvio Padrão

Motivação total  Masculino  89  44,13        14,44
   Feminino                331   40,58        13,48
 
Realização  Masculino  89   9,98         4,34
   Feminino                331    9,45         4,05

Estima   Masculino  89  10,68         4,14
   Feminino                331   10,45         4,28

Pertença   Masculino  89   8,12         4,75
   Feminino                331    7,16         2,75

Segurança  Masculino  89   7,93         2,83
   Feminino                331    6,71         3,66

Fisiológicas  Masculino  89   7,40         3,55
   Feminino                331    6,68         3,47

Quadro III. Valores médios e desvio padrão das variáveis da motivação em função do sexo

H5 – Os enfermeiros especialistas demonstram motivação no traba- 
lho mais elevada, em média, do que os enfermeiros e os enfermeiros 
graduados. 

Relativamente à hipótese de a motivação ser mais elevada nos enfer- 
meiros especialistas do que nos enfermeiros e enfermeiros gradua- 
dos, não se observaram diferenças estatisticamente significativas 
entre os dois grupos, e estes resultados diferem dos apresentados 
por Gonçalves (1998)22. Este autor, no seu estudo, concluiu que os 
enfermeiros graduados apresentavam níveis de motivação ligeira-
mente mais elevados do que os enfermeiros especialistas. É possível 
que, uma vez que muitos enfermeiros especialistas da nossa amostra 
não se encontravam a trabalhar nos serviços da sua especialização, 
a motivação encontrada neste grupo não se apresentasse, por esse 
motivo, diferenciada da motivação dos enfermeiros de categoria 
inferior.

H6 – O tempo de exercício profissional está relacionado com a 
motivação dos enfermeiros colaboradores. 

Não existindo, neste estudo, diferença estatisticamente significativa 
entre a motivação e o tempo de exercício profissional, fica a perce- 
pção de que o aumento do tempo de exercício profissional não exerce 
efeito na motivação, nos sujeitos da nossa amostra em contraste com 
o que observaram Hersey e Blanchard (1986)21 e Chasco e Aznarez 
(2000)20. Em suma, pode concluir-se que no CHTMAD, EPE, o nível 
de motivação não se altera pelo facto de os enfermeiros possuírem 
mais idade, maior qualificação profissional e mais tempo de serviço.

H7 – A motivação é mais elevada no grupo dos enfermeiros que têm 
vínculo à função pública. 

Neste estudo, não foram observadas diferenças de motivação entre 
os enfermeiros com vínculo à função pública e aqueles que não 
tinham vínculo. Não obstante, os valores médios da motivação, em 
qualquer das dimensões avaliadas serem, em regra, baixos (excep- 
tuando-se a dimensão de auto-estima). 
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H8 – A percepção do comportamento dos enfermeiros chefes é 
mais elevada no grupo dos enfermeiros que têm vínculo à Função 
Pública.

Tendo em conta os resultados da aplicação do teste t de “Student” 
para grupos independentes, constata-se que existem diferenças 
estatisticamente significativas na percepção do comportamento dos 
enfermeiros chefes entre os enfermeiros com vínculo à função 
�¼�#�����������������¡�������#���������#��	#���#�����|����¯��������
���������������������������� ����¯���������������������
diferenças estatisticamente significativas na dimensão consideração 
����|����¦������

Analisando o quadro IV, verifica-se que os enfermeiros que não têm 
vínculo à função pública apresentam, em média, percepção do 
comportamento dos enfermeiros chefes mais elevada do que os 
enfermeiros com vínculo à função pública, na escala global, (n=114; 
������^��^����������������������������������������| �\�����
����������������������������\��������������

H9 – Trabalhar no serviço desejado está relacionado com a motivação.

Conforme se pode observar no quadro V, após a aplicação do teste 
t de “Student” para grupos independentes, há diferenças significati-
vas na motivação dos enfermeiros colaboradores relativamente à 
sub-escala das “necessidades de segurança”. Os enfermeiros que 
exercem funções no serviço da sua preferência, demonstram estar 
�����������������|\^������������������\���¯�����������������
������������������������������������������������	������������ 
restantes sub-escalas.

}���#�������������������� �������������������#�� ��������������������������������£���� ������������� ����������������������� ���������

����#��������#�� � � �� �����������|��� ���^�� �������������� ��|��������������������

� � � � �� �������������\������������������^��^����������������\�|���������������	�#��\�|�� �

}������������ � � �� �����������|�|� |���^� ������������� � �� �������������������|

� � � � �� �������������������������������| �\�����������������������������������	�#��\�^�� �

~����������� � � �� �����������|�|� �\�^�� ����������� �� ��|�������������������|

� � � � �� �������������\��������������������������������������������������������	�#��\���� �

���������~��������#��
���������¼�#����������������#��
���������¼�#��

����¥�O comportamento dos enfermeiros chefes, na percepção dos 
enfermeiros colaboradores é diferente em função de estes 
trabalharem ou não no local que gostam.

Esta hipótese foi também testada através da aplicação do teste t de 
“Student”para grupos independentes. Como se pode observar na 
tabela 2, os enfermeiros colaboradores a exercer funções no serviço 
da sua preferência apresentavam, em média, valores mais elevados 
no total da escala����|\���������\�������|��|�����������'������-
tam também valores mais elevados na dimensão estruturação (n=344; 
�����|�������������������|����������������consideração (n=343; 
������^��^���������������^�����#���������������#�������������
enfermeiros que trabalhavam no serviço da sua preferência tinham 
percepção mais elevada do comportamento do enfermeiro chefe. 
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Sub-escalas da motivação             Serviço que gostava           n            Média      DP         t         p

Motivação total           Sim         346            41,86    13,25       1,71      .087

            Não          74            38,85                 15,75

Realização           Sim         346             9,64      4,10       .849      .396

            Não          74              9,20                   3,99

Estima            Sim         346            10,66      4,04       1,72      .086

            Não          74              9,72                   5,07

Pertença            Sim         346              7,40      2,68       .583      .560

            Não          74              7,18                   3,50

Segurança           Sim         346              7,20      3,55       2,74      .006

            Não          74              5,91                   4,03

Fisiológicas           Sim         346              6,78      3,31       .061      .951

            Não          74              6,81                   4,26

Quadro V. Resultados da análise do teste de t de “Student” para diferenças de motivação em função de trabalhar ou não no 
serviço desejado

   

 

   Serviço que gostava  n Média        t        p

Comportamento total             Sim                341             94,05            3,05          .002

               Não                  74 87,52        (g.l.=413) 

Estruturação                          Sim                344             37,92            2,97          .003

               Não                  74 35,24        (g.l.=416) 

Consideração                          Sim                343             56,16            2,97          .006

               Não                  74 52,28        (g.l.=415) 

Tabela 2. Teste t de “Student” para as diferenças de médias entre trabalhar ou não no serviço de
que gostava relativamente à variável dependente comportamento dos enfermeiros chefes
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Discussão dos Resultados
 
Terminada a apresentação dos dados encontrados, com base nas 
respostas obtidas através dos questionários, urge a sua interpretação 
à luz das questões formuladas (Fortin, 2003c)23. Neste sentido, pro- 
cede-se em seguida à discussão dos resultados considerados mais 
relevantes, procurando relacioná-los com o que foi encontrado em 
estudos anteriores que investigaram o mesmo problema.

Após o teste de hipóteses, realizado mediante o teste de correlação de 
“Pearson”, verificou-se que o comportamento dos enfermeiros chefes 
estava relacionado com a motivação dos enfermeiros colaboradores.

Em consonância com os Decretos-Lei 412/9818 e 104/9824, cabe aos 
enfermeiros chefes favorecerem boas relações interpessoais, pro- 
movendo a divulgação da informação, assegurando condições de 
trabalho adequadas ao crescimento e desenvolvimento dos enfermei- 
ros com autonomia. Deste modo, o resultado encontrado neste estudo 
mostra-se necessariamente relevante para todos os enfermeiros chefes 
que pretendem equipas motivadas. Também Hersey e Blanchard 
(1986)21, Temes (1992)25, Rego (1998)26, Chiavenato (1999)1, Galvão 
e colaboradores (2000)27, Mezono (2001)28, Pereira e Fávero (2001)29 
e Tappen (2005)30, mencionaram que é do enfermeiro chefe a respon- 
sabilidade de criar boas condições de trabalho que favoreçam a 
motivação, de modo a terem equipas de enfermagem decididas, 
motivadas, confiantes e comprometidas para alcançar os objectivos 
propostos, quer sejam pessoais quer sejam organizacionais, ou seja, 
saber utilizar as pessoas, rentabilizando as suas competências e 
compatibilizando os objectivos individuais com os organizacionais.

Por outro lado, Stogdill (1948)31, Jesuíno (2005)11 e Montserrat (2006)32, 
também referiram que o enfermeiro chefe deve conhecer a equipa 
que lidera, motivá-la, apoiá-la, ser entusiasta, dar confiança, reco- 
nhecer capacidades, delegar responsabilidades, isto é, descentralizar 
as tomadas de decisão e aceitar delegar nos enfermeiros a autoridade 
que estes necessitam para assumirem plenamente as suas funções 
profissionais com autonomia, motivação e satisfação.

Os resultados aqui encontrados levam a reflectir que o enfermeiro 
chefe deve utilizar recursos importantes na motivação, nomeadamente 
através da comunicação, da formação e da avaliação do desempe- 
penho. Os recursos de comunicação permitem ao líder aproximar-se 
dos liderados com o intuito de compreender as actividades de cada 
um, compartilhando ideias e visões, bem como criando interdepen- 
dência para o trabalho em equipa (Chambel & Curral, 199533, 200134; 
Simões & Fávero, 19986; Trevizan et al., 199835; Daft, 199936; Jesuíno, 
200511; Marquís & Huston, 20057; Sousa et al., 2006)37. Com a promo- 
ção e incentivo à formação, influenciam o desempenho individual no 
trabalho, a motivação e a satisfação (Chiavenato, 199238; Pereira, 
199439; Pires, 199540; Serrano & Fialho, 200341; OE, 200342; Ceitil, 
2006)43. A avaliação de desempenho, na opinião de vários autores, 
tem um papel crucial na gestão de recursos humanos, sendo por 
outro lado um dos factores chave da motivação (Decreto-Lei 437/9144; 
Almeida, 199645; Neves, 20022; Serrano & Fialho, 2003)41. O enfer- 
meiro chefe deve elogiar e reconhecer o esforço dos colaboradores, 
uma vez que estes são factores importantes na motivação e no 
incentivo ao bom desempenho profissional (Borges, Maia, Costa, 
Pacheco & Leal, 2006)46.

Os resultados encontrados permitiram confirmar que o comporta-
mento dos enfermeiros chefes percepcionado pelos enfermeiros 
colaboradores está relacionado com a motivação nos níveis hierár- 
quicos mais elevados da teoria de Maslow, tendo sido observadas 
correlações entre todos os níveis de motivação e o comportamento 
dos chefes, excepto para as necessidades de segurança, que apenas 
se correlacionam com a dimensão de estruturação do comportamento 
dos enfermeiros chefes. Pode, assim, concluir-se que o comporta-
mento dos enfermeiros chefes percepcionado pelos enfermeiros cola- 
boradores se relaciona com a motivação no trabalho dos mesmos nos 
níveis hierárquicos mais elevados da teoria de Maslow (realização e 
estima), embora também se relacione com as dimensões mais baixas.

Na verdade, a correlação mais elevada situa-se entre o comporta-
mento (total) e as necessidades de segurança. É provável que, dada 
a precaridade do vínculo laboral de muitos dos enfermeiros da amos- 
tra (cerca de 30%), sejam as necessidades de segurança as que 
mais “beneficiam” de uma elevada percepção acerca do comporta-
mento dos chefes. Ou seja, quanto mais os enfermeiros classificam 
bem os enfermeiros chefes (e portanto, tanto melhor se dão com 
eles), tanto mais seguros se sentem no trabalho. Por seu turno, os 
enfermeiros com vínculo definitivo podem sentir-se mais seguros na 
avaliação que o chefe faz do seu trabalho quanto mais sentirem que 
os seus chefes mantêm um comportamento correspondente às suas 
expectativas. As necessidades de segurança, quando satisfeitas, 
conduzem à motivação, o que se compreende pelo facto de estas 
dizerem respeito a aspectos como a segurança no emprego, a anti- 
guidade e a reforma, pois como refere Martins (1999)47, “os sistemas 
de emprego estão em fase de forte desestruturação criando nos 
indivíduos situações de grande instabilidade e a necessidade de 
novos conhecimentos e de novos comportamentos sociais” (p. 83).

No que se refere à interpretação das dimensões consideração e 
estruturação do comportamento dos chefes, verificou-se que o valor 
médio era superior na dimensão consideração, o que estabelece 
uma consideração elevada, estando o comportamento do enfermeiro 
chefe no quadrante superior direito do esquema de classificação 
dos estudos de liderança de Ohio. Estes resultados espelham o 
comportamento do enfermeiro chefe percebido pelos seus colabo- 
radores, o qual será facilitador da interacção do grupo no sentido de 
atingir os objectivos delineados com elevada consideração pelos 
sentimentos e emoções dos mesmos, com respeito e confiança, 
aceitando as suas opiniões e sugestões, em suma, um envolvimento 
próximo com os colaboradores, o que se apresenta concordante 
com o descrito por Yuki (1998)48, Dias (2001) e Jesuíno (2005)11.

Conclui-se que os enfermeiros chefes, dos quais dependem os en- 
fermeiros colaboradores da amostra em estudo, adoptam um estilo 
de liderança compatível com a satisfação das necessidades mais 
elevadas da teoria de Maslow, respeitando e valorizando os seus 
colaboradores, favorecendo assim a eficácia da liderança e a 
motivação, pois tal como referem Neves (2002)2, Serrano e Fialho 
(2003)41, Marquís e Huston (2005)49, e Chiavenato (2006)50, o Ser Hu- 
mano não é motivado apenas por estímulos económicos e salariais, 
mas sobretudo por recompensas sociais e simbólicas. Os mesmos 
autores mencionam que se verifica motivação quando as pessoas 
têm condições para satisfazer as suas necessidades com elevado 



desempenho profissional, sendo que o que realmente motiva as pes- 
soas é o reconhecimento, a auto-estima e auto-realização, ou seja, 
as pessoas são motivadas através do reconhecimento das suas 
necessidades sociais.
 
Os resultados encontrados neste estudo vão ao encontro dos referi- 
dos por Dias (2001)10, no seu trabalho sobre o líder, o liderado e a 
motivação, realizado em hospitais centrais, ao concluir que o compor- 
tamento do enfermeiro chefe se relaciona com a motivação no tra- 
balho dos enfermeiros colaboradores em todas as dimensões do 
“Motivation Questionnaire”, apesar de se centrar primordialmente nas 
necessidades fisiológicas (nomeadamente pagamentos, folgas, 
intervalos para refeições, etc.) e nas necessidades de pertença (no- 
meadamente reconhecimento, elogios, prémios, promoções, etc.). 
O autor concluiu, ainda, tal como no presente trabalho, que o estilo 
de liderança dos enfermeiros chefes é orientado para a relação inter- 
pessoal (dimensão consideração). 

Neste estudo verificou-se que existem diferenças na motivação dos 
colaboradores em função do género, ou seja, os elementos do sexo 
masculino, no total da escala e nas sub-escalas “necessidades de 
pertença” e “necessidades de segurança”, demonstraram estar mais 
motivados. Estes resultados vão ao encontro dos encontrados por 
diversos autores, nomeadamente Fonseca (1994)51, que concluiu de 
forma estatisticamente significativa, que o grupo de enfermeiros do 
sexo masculino se encontrava mais satisfeito do que o grupo de 
enfermeiros do sexo feminino. Aliaga e colaboradores (1993)52 tam- 
bém concluíram que a motivação no trabalho é maior nos homens 
que nas mulheres; e Gonçalves (1998)22, embora não tendo encon- 
trado diferenças estatisticamente significativas em relação ao género, 
concluiu que os elementos do sexo masculino demonstraram no seu 
estudo, maior grau de satisfação no trabalho que os elementos do 
sexo feminino. No entanto, Pereira e colaboradores (2008)15, no seu 
estudo sobre “Percepção de liderança de enfermeiros prestadores 
de cuidados”, não encontraram diferenças estatisticamente significa- 
tivas entre os géneros; por sua vez, Chasco e Aznarez (2000)20, dizem 
que o género tem pouco significado na satisfação no trabalho.

Buckley e colaboradores (2000)53, referenciam que as enfermeiras 
na sua profissão valorizam o horário de trabalho, o trabalho por tur- 
nos, a flexibilidade de horários, enquanto que os enfermeiros valorizam 
o desafio técnico, o prestígio e os potenciais ganhos económicos.
 
Ao considerar-se a competência e qualidade de cuidados ou o rela- 
cionamento com os doentes e com os colegas, os valores relaciona-
dos com o sucesso académico e reconhecimento são semelhantes 
para os dois sexos, no entanto, os homens dão maior importância à 
visibilidade e às funções de liderança. As mulheres têm uma ambição 
menor e menor motivação para lugares de destaque, parecendo 
ficar satisfeitas com o reconhecimento dos doentes, dos colegas e 
dos chefes, enquanto os homens aspiram a um reconhecimento 
mais amplo.

Ferreira (2006)54, refere que “também não pode deixar de ser referido 
o facto de os constrangimentos familiares serem muito mais evidentes 
no caso das mulheres do que no caso dos homens” (p. 87). São as 
mulheres, apesar de hoje em dia a contribuição masculina ser mais 

significativa, que continuam a despender muito do seu tempo com 
tarefas extra-profissionais menos atractivas, nomeadamente as do- 
mésticas e o cuidar dos filhos (Ferreira, 2006)54. Por seu turno, Simões 
e Amâncio (2004)55 referem que, ainda hoje em dia, são as mulheres 
que continuam a fazer um maior investimento na educação dos filhos, 
o que, provavelmente, nada tem a ver com factores biológicos, mas 
sim com a maneira como os rapazes e as raparigas são eles próprios 
educados, o que permite aos homens ter um papel parental muito 
inferior. Por outro lado, enquanto as mulheres são vistas como mas- 
culinas em contextos ditos como masculinos, e femininas em con- 
textos ditos como femininos como é o caso da enfermagem, os 
homens vêm-se a si próprios fundamentalmente como profissionais.  

Pelo exposto, pode referir-se que as mulheres terão menos disponibi-
lidade para as questões da carreira, nomeadamente para a formação 
pós-graduada, o que, por consequência, as impede de exercer 
tarefas mais atractivas, e mesmo chegar a lugares de chefia, o que 
pode ser explicativo da menor motivação manifestada. No entanto, 
dada a diversidade de conclusões nos diferentes estudos, será 
necessária mais investigação sobre a relação entre o género e a 
motivação e satisfação no trabalho para se poder chegar a um 
conhecimento mais aprofundado e coerente sobre esta questão.

Verificou-se que os enfermeiros contratados, ou seja, sem vínculo à 
Função Pública, apresentavam em média valores mais elevados na 
percepção do comportamento dos enfermeiros chefes do que os 
enfermeiros com vínculo, na escala global e nas dimensões “estru- 
turação” e “consideração”, o que significa que, tal como refere 
Jesuíno (2005)11, os enfermeiros contratados entendem que o enfer- 
meiro chefe estabelece com eles boas relações e desempenha um 
papel activo no planeamento e direcção das actividades, ou seja, 
sentem-se acompanhados e apoiados pelos enfermeiros chefes, os 
quais reconhecem também as suas potencialidades.   

Tal facto poderá significar que, tendo os enfermeiros com vínculo 
necessariamente mais tempo de serviço, dada a conjuntura actual, 
estes sejam mais exigentes, mais críticos e criem expectativas dife- 
rentes à actuação do líder. 

Os dados desta investigação permitiram observar que apenas se 
verifica diferença significativa entre trabalhar no serviço desejado e a 
motivação a nível das necessidades de segurança. Quando as pes- 
soas, neste caso os enfermeiros, escolhem um serviço para trabalhar, 
fazem-no por diversos motivos, entre os quais podem estar a opinião 
que têm do enfermeiro chefe e do tipo de liderança que o mesmo 
exerce, bem como o tipo de especialidade com o qual se sentem 
mais familiarizados, o que vem ao encontro do preconizado por 
Batista e colaboradores (2005)56, que referenciam que os principais 
factores de motivação no trabalho são gostar do que se faz, o bom 
relacionamento interpessoal, o crescimento profissional, o tipo de 
liderança e o apoio do enfermeiro chefe. Por seu lado, Coelho e 
Lourenço (2004)57 referem que, relativamente à colocação dos en- 
fermeiros nos vários serviços das instituições, “o ideal seria que cada 
um fosse colocado de acordo com as suas preferências pessoais, 
pois caso isso não se registe, poderá conduzir a uma futura insatis- 
fação, profissional, que se repercute no desempenho profissional” 
(p. 22).    
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Verificou-se que os enfermeiros que tiveram oportunidade de escolher 
o serviço em que trabalhavam, apresentavam, em média, valores 
mais elevados, quer na dimensão “consideração” quer na dimensão 
“estruturação”, do comportamento dos chefes, do que os enfermei-
ros que não tiveram oportunidade de escolher o serviço. Isto significa 
que percepcionam o comportamento do enfermeiro chefe como faci- 
litador da interacção, demonstrando elevada consideração, orientado 
para as relações interpessoais considerando os sentimentos e as 
emoções dos seus colaboradores. Percepcionam, também, elevada 
estruturação, ou seja, o enfermeiro chefe estrutura as tarefas, comu- 
nica com os seus colaboradores e facilita a troca de informações 
(Dias, 200110; Jesuíno, 2005)11. Jesuíno e colaboradores, num estudo 
que efectuaram em 1984, concluíram que cada uma das dimensões 
da escala LBDQ (estruturação e consideração) estava relacionada 
com aspectos diferentes da motivação percepcionada pelos traba- 
lhadores; a dimensão “estruturação”, com uma atitude global positiva 
no que diz respeito a aspectos referentes à organização, a dimensão 
“consideração” estava relacionada com o bom relacionamento com 
os superiores imediatos (Jesuíno, 2005)11. Estes resultados significam, 
na opinião do autor, satisfação para com a empresa, mas também 
com os chefes, uma vez que estes se comportam de forma amável 
com os seus colaboradores. 

Conclusão

A enfermagem é uma profissão complexa que está constantemente 
sujeita a processos de mudança, o que exige dos seus líderes novas 
competências, que levem à melhoria da qualidade dos cuidados, à 
realização dos objectivos organizacionais e também à satisfação dos 
profissionais.

Com o presente estudo, pretendeu-se averiguar o nível de motivação 
dos enfermeiros que trabalhavam nas quatro unidades hospitalares 
do CHTMAD, EPE. Paralelamente, procurou-se analisar a relação 
entre os factores relativos ao comportamento dos enfermeiros chefes 
percepcionado pelos enfermeiros colaboradores e a motivação 
destes. E ainda, analisar diferencialmente a satisfação e motivação 
dos enfermeiros colaboradores, em função de factores socio-profis- 
sionais, tais como idade, sexo, trabalhar no serviço da sua preferên- 
cia, categoria profissional, tempo de exercício profissional e tipo de 
vínculo. 

Esta investigação consistiu num estudo descritivo, analítico e trans- 
versal de natureza quantitativa, obtido através da aplicação de um 
questionário dirigido aos enfermeiros das quatro unidades do 
CHTMAD, EPE.

Dos resultados encontrados, ressaltam como mais evidentes e 
significativos os seguintes:
De acordo com os dados analisados, conclui-se que os enfermeiros 
colaboradores eram maioritariamente do sexo feminino (78,8%), 
apresentavam uma média de idade de 36,9 anos. Tinham uma média 
de 13,64 anos de tempo de exercício e 7,25 anos no serviço actual. 
Quanto às habilitações académicas e profissionais, a maioria era 
licenciada (95,95%), dos quais 66,39 eram graduados e apenas 
10,02 eram especialistas. A maioria (72,62% tinha vínculo à Função 
Pública e trabalhava no serviço da sua preferência (82,38%). 

Reconhecer e motivar os enfermeiros colaboradores constitui uma 
tarefa chave para a motivação no trabalho e para o bom desempenho 
profissional. Pelos resultados encontrados, é possível concluir que o 
comportamento dos enfermeiros chefes percepcionado pelos enfer- 
meiros colaboradores é facilitador da motivação nas actividades 
relacionadas com a tarefa, mas também com actividades relacionadas 
com o relacionamento interpessoal, ou seja, os enfermeiros chefes, 
dos quais dependem os enfermeiros colaboradores da amostra em 
estudo, utilizam um estilo de liderança proporcionador de oportuni-
dades e encorajador da participação dos enfermeiros colaboradores 
na formulação dos objectivos institucionais. Provavelmente, se os 
enfermeiros chefes se preocuparem em aconselhar, direccionar, de- 
finir objectivos e apoiar na sua consecução, explicar o que esperam 
do grupo de trabalho, definir padrões de actuação, estabelecer prazos 
para a sua execução, divulgar informações, ouvir e aceitar sugestões 
do grupo que lideram, delegar competências e responsabilidades, 
tratar todos os elementos do grupo de igual forma, e reconhecer o 
bom desempenho, terão equipas mais motivadas. Verificou-se tam- 
bém neste estudo que o estilo de liderança dos enfermeiros chefes 
era compatível com a satisfação das necessidades mais elevadas 
da teoria de Maslow, nomeadamente as necessidades de estima e as 
necessidades de realização. 

Finalmente, observou-se que os enfermeiros do sexo masculino 
foram os que demonstraram maior motivação. Verificou-se também 
que os enfermeiros contratados e os que trabalhavam no serviço 
desejado tinham percepção mais elevada do comportamento do 
enfermeiro chefe.
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O Serviço de Neurologia, está integrado no Departamento de Medici- 
na do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e 
desenvolve a sua actividade de maneira continuada desde 1987.

Tem como objectivo promover os cuidados neurológicos na área de 
influência do Centro Hospitalar.

Tem actualmente dois assistentes hospitalares graduados, um assis- 
tente hospitalar, dois colaboradores com o grau de chefe de serviço 
e assistente hospitalar, cinco internos complementares de neurologia 
e uma técnica de neurofisiologia.

Desenvolve a sua actividade nas múltiplas áreas da sua actividade – 
internamento, consulta externa, serviço de urgência e neurofisiologia.

Internamento

Desde 1996, tem seis camas de internamento no pólo hospitalar de 
Vila Real, e com a criação do Centro Hospitalar adicionou-se o inter- 
namento do pólo hospitalar de Chaves.

Durante estes anos tem sido crescente o número de internamentos 
com valores na ordem dos 400 doentes internados, com uma demora 
média de 7 dias, e com uma taxa de ocupação crescente.

Tem como objectivo tratar de doentes agudos e orientar as patologias 
neurológicas que necessitam de regime de internamento.

Consulta Externa

A área de ambulatório do Serviço, engloba os dois pólos hospitalares 
de Vila Real e Chaves, e presta para além da Consulta de Neurologia 
Geral, consultas sectoriais no âmbito da neurologia nomeadamente, 
Consulta de Cefaleias, Epilepsia, Neurodegenerativas, Tóxina Botulí- 
nica e Vasculares que já existiam previamente e de início recente ou 
a iniciar-se de Doenças Neuromusculares e Esclerose Múltipla e Neu- 
roimunologia, para além de consultas vocacionadas para projectos 
de investigação clínica na área da neurologia.

 

Mário Rui Silva
Director do Serviço de Neurologia 
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Directamente relacionado com o espaço de ambulatório, entrou em 
funcionamento recente, no final do ano transacto o Hospital de Dia e 
a Unidade Neurológica de Investigação Rápida, tendo como objecti- 
vo efectuar investigação e tratamentos compatíveis com o modelo 
de ambulatório.

Serviço de Urgência

O Serviço de Neurologia assegurou sempre apesar da exiguidade 
dos seus recursos, urgência diariamente das 08H00 às 24H00, de 
maneira ininterrupta desde 1996, é responsável pela observação e 
orientação dos doentes neurológicos, e colabora activamente na Via 
Verde do Acidente Vascular Cerebral (AVC) com os seus interlocuto- 
res nomeadamente o Serviço de Cuidados Intensivos e Cuidados 
Intermédios e o Serviço de Medicina. Presta o apoio na Via Verde do 
Trauma em doentes com traumatismo crânio-encefálico ou politrau-
matizados.

Neurofisiologia

A Neurofisiologia é responsável pela realização de electroencefalo-
gramas e electromiografias do CHTMAD e é uma área para se expan- 
dir nos próximos anos, directamente relacionado com o Centro Médico 
de Epilepsia e a sua expansão de recursos em técnicos de neurofisio- 
logia e a sua individualização no futuro em Unidade Funcional do 
Serviço de Neurologia.

Investigação clínica

O Serviço de Neurologia colabora em múltiplos projectos de investi- 
gação em curso na área das ciências neurológicas nomeadamente 
em ensaios clínicos da fase aguda do acidente vascular cerebral, 
epilepsia e em estudos de neuroepidemiologia.

Unidade de Acidente Vascular Cerebral (UAVC)

O Serviço da UAVC é um Serviço englobado no Departamento de 
Medicina, criado em 2001, é um projecto multidisciplinar englobando 
Internistas, Neurologistas e Fisiatras – na abordagem, orientação e 
tratamento de doentes com acidente vascular cerebral.

Tem na sua concepção uma área de avaliação do AVC em fase aguda 
no Serviço de Urgência e doze camas de internamento contíguas ao 
Serviço de Neurologia e Cardiologia.

Tem actualmente na sua estrutura dois internistas, um neurologista e 
uma fisiatra e com apoio dos internos complementares do Serviço de 
Neurologia e estagiários do Serviço de Medicina.

Serve de rectaguarda também aos doentes que efectuaram trombó- 
lise e a todos os doentes com eventos vasculares cerebrais que 
preenchem os critérios de internamento da UAVC.

Estreitamente relacionado com o internamento e a sua orientação 
para o ambulatório – existem dois períodos de Consulta de Vascu- 
lares com marcação aos 3 meses após o internamento.

É aspiração da UAVC projectar para os próximos anos a inclusão de 
novos profissionais e estimular a criação de uma Unidade de Neuro- 
sonologia para investigação dos doentes da UAVC e do Serviço de 
Neurologia, que necessitam do estudo carotídeo vertebral e de 
doppler transcraniano.

foto: joão marques
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O que é o enfarte agudo do miocárdio (EAM)?

As células do coração, como as de todo o organismo, necessitam de 
oxigénio para a sua actividade vital. O oxigénio é fornecido através 
da corrente sanguínea pelas artérias coronárias. Quando o oxigénio 
disponível não é suficiente as células cardíacas entram em sofrimen- 
to e, mais tarde, morrem. O EAM é exactamente a morte do músculo 
cardíaco por défice de oxigénio. A causa mais comum de EAM é a 
obstrução das artérias coronárias por aterosclerose e trombo/ 
coágulo.

Dada a sua gravidade o EAM é a principal causa mundial de morte e 
incapacidade.

O tratamento do EAM é tanto mais eficaz quanto mais precoce é o 
seu diagnóstico:

* É importante conhecer os sinais e sintomas de EAM e saber como 
agir perante este tipo de situação.

* Muitos destes doentes podem ser salvos se forem ajudados rápida 
e eficazmente.

02.

 

Maria Elisabete Espinheira
Enfermeira do Serviço de Cardiologia
Unidade Hospitalar de Vila Real 

 

Maria Isabel Pinto Moscoso
Enfermeira Chefe do Serviço de Cardiologia
Unidade Hospitalar de Vila Real 

Quem pode ter um EAM?

Todos podemos ter doença das artérias e do coração. A probabilidade 
de ter um EAM aumenta com a presença de determinados factores 
que são os chamados factores de risco.

Quais são os factores que aumentam o risco de EAM?
 
Idade . A aterosclerose (placas que causam estreitamentos nas arté- 
rias coronárias e que, por isso, podem bloquear a passagem do 
sangue) aumenta com a idade. Quanto mais velha a pessoa, maior 
o risco de ter EAM.

Sexo . O sexo masculino tem um risco maior que o sexo feminino 
(desde que os outros factores de risco sejam iguais). Depois da 
menopausa o risco de EAM na mulher e homem é sobreponível.

Diabetes mellitus . Caracteriza-se por níveis elevados de açúcar no 
sangue (glicemia). Resulta de defeitos na produção e/ou na acção 
da insulina. O risco de morte por doença cardiovascular é 2 a 3 vezes 
superior nos homens e 3 a 4 vezes superior nas mulheres diabéticas. 

Hipertensão arterial . Em geral é definida com uma tensão arterial 
superior ou igual a 140/90 mmHg. As pessoas com hipertensão 
arterial não controlada têm maior risco de sofrer um enfarte agudo 
do miocárdio e de um acidente vascular cerebral (trombose cerebral).

Tabagismo . O efeito negativo do tabaco já foi amplamente demons- 
trado. Tanto o tabagismo activo como o passivo são factores de risco 
cardiovascular. Deixar de fumar diminui imenso o risco de EAM e o seu 
benefício não é limitado pela idade. 

Colesterol . Quanto mais elevado o colesterol total e o colesterol LDL 
(uma das fracções do colesterol) maior o risco cardiovascular. 

* Valores desejáveis para a população geral: Colesterol total <190 
mg/dL e Colesterol LDL <115 mg/dL

* Valores desejáveis para populações especiais (p. ex diabéticos e 
doentes com doença cardíaca conhecida): Colesterol total <175 (ou 
155 mg/dl se possível) e Colesterol LDL <100 (ou 80 mg/dl se 
possível). 

Sedentarismo ou falta de actividade física . Quanto menor a actividade 
maior é o risco. A falta de actividade física contribui para um início 
mais precoce e progressão da doença cardíaca. Deve fazer-se 30 
minutos de exercício mais ou menos vigoroso por dia (ex. caminhar). 

Obesidade . É uma epidemia mundial em crianças e adultos. A gordura 
visceral (gordura que envolve os órgãos abdominais) é um importante 
factor de risco cardíaco. Por isso, hoje em dia, para além do peso 
fala-se da importância de medir a cintura.

História Familiar . A história familiar (pais ou irmãos) de doença coro- 
nária precoce (antes dos 65 anos para as mulheres e 55 anos para 
os homens) associa-se a um risco aumentado de EAM. 
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Quais são os sinais e sintomas (sinais de alerta) de EAM?

A queixa clássica de EAM é a dor no centro do peito em peso, aperto, 
pressão ou queimor que: 

* Pode estender-se aos braços (principalmente braço esquerdo), pes- 
coço, costas e até à barriga.

* Dura habitualmente mais de 30 minutos.

* Pode associar-se a transpiração abundante, falta de ar, enjoo ou 
desmaio.
Sempre que estes sintomas ocorrerem, separados ou em conjunto, 
procure ajuda.

Como actuar numa suspeita de EAM?

* Não faça esforços. Assuma uma posição confortável e relaxada. A 
melhor posição é semi-sentado com a cabeça e os ombros bem 
apoiados e os joelhos semi – flectidos, para que o trabalho do cora- 
ção reduza e diminuía o consumo de oxigénio. Mantenha a calma e 
não faça qualquer tipo de movimento.

* Peça ajuda 
     - Ligue o nº 112, identifique-se e descreva o que sente, responda 
às questões colocadas e siga as indicações que lhe são fornecidas

* Se estiver acompanhado, este procedimento deve ser efectuado 
pelo seu acompanhante. 

* Espere que a ajuda chegue mantendo sempre a calma e evitando 
qualquer esforço.

* Se estiver perto de um hospital peça que alguém o leve, não conduza.

Como prevenir o EAM?

Tenha um estilo de vida saudável com uma dieta variada, rica em 
vegetais, peixe e fruta e pobre em gorduras e açúcares.

Combata os factores de risco: 

* Não fume 

* Faça exercício físico (pelo menos 30 minutos de marcha por dia).

* Mantenha um peso normal para a sua altura e evite a obesidade 
abdominal

* Vigie a tensão arterial 

* Vá ao médico com regularidade e faça o rastreio da diabetes e 
colesterol elevado.

* Cumpra a medicação prescrita pelo seu Médico Assistente

Como se faz o diagnostico do EAM?

O diagnóstico baseia-se essencialmente nos sinais e sintomas que 
o doente apresenta (dor, falta de ar), no electrocardiograma e no re- 
sultado das análises efectuadas aos marcadores cardíacos.

Qual é o tratamento no EAM? 

O tratamento depende de doente para doente, da extensão do EAM 
e/ou outras complicações associadas. Pode ser tratamento médico 
(com medicamentos), tratamento cirúrgico (cirurgia cardíaca) ou atra- 
vés de técnica invasiva percutânea (cateterismo cardíaco).

Lembre-se “a sorte constrói-se” tenha estilos de vida saudáveis, o 
seu coração agradece.
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Clara Matos
Directora da Unidade de Nutriçãosugestão:

 
Está bem estabelecido que uma alimentação desequilibrada, rica 
em energia, produtos de origem animal, gordura, açúcar e sal e, por 
outro lado, pobre em legumes, fruta, peixe e cereais completos, é 
determinante no aparecimento e agravamento de doenças como a 
obesidade, diabetes, dislipidemias, hipertensão, doenças que repre- 
sentam um risco aumentado para o acidente vascular cerebral e enfar- 
te do miocárdio. É, portanto, consensual que a intervenção alimentar 
constitui uma tarefa prioritária para todos os que lutam contra a epide- 
mia da doença cardiovascular, já que, efectivamente uma alimentação 
saudável trará mais saúde para o seu coração! 

Na prática, que regras seguir? Comece o dia com um pequeno-almo- 
ço equilibrado e completo, na primeira hora da manhã, combinando 
todos os nutrientes necessários ao nosso organismo, ou seja, pão 
(de preferência escuro) ou cereais integrais com pouco sal e açúcares 
(ler sempre os rótulos) e um copo de leite ou produtos substitutos. 
Depois, ao longo do dia, espace as refeições com intervalos nunca 
superiores a três horas e meia. Quando se omitem refeições, aumen- 
ta exageradamente o apetite para a refeição seguinte, que se torna 
volumosa e pesada. Por isso, se a manhã, ou tarde, vai ser longa 
faça uma pequena refeição a meio, que pode ser, por exemplo, um 
iogurte ou uma peça de fruta acompanhada por um pouco de pão. 
Ao almoço e ao jantar, comece sempre por uma sopa de legumes. 
Os legumes, para além de serem comidos na sopa, devem também 
ocupar metade do prato principal. A variedade é grande, o que per- 
mite a escolha de acordo com os preços, época do ano e alguma 
intolerância. Dê preferência ao peixe e carnes brancas. Batatas, arroz, 
massa ou leguminosas secas, podem e devem estar presentes! 
Quanto à fruta, deve ser a sobremesa por excelência. Se se deitar 
tarde, faça uma pequena ceia, evitando que o jejum nocturno ultra- 
passe as 10 horas. 

Lombos de pescada em papelotes com legumes

Tempere os lombos de pescada com pimenta, alho e sumo de limão. 
Recorte papel de alumínio e sobre cada quadrado coloque um lombo 
de pescada. Cubra-o com cenoura ralada, cogumelos laminados e 
rodelas finas de alho francês. Embrulhe completamente a posta com 
o papel de alumínio. Leve ao forno durante cerca de 30 minutos.

Acompanhe com arroz e uma salada de tomate e pepino.

ideias com gosto: a 
doença cardiovascular 
e o prazer de comer
saudavelmente
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Claro que além de escolher convenientemente os alimentos, é impor- 
tante saber escolher os métodos e técnicas culinárias mais saudáveis. 
E obviamente, a bem da saúde cardiovascular, antes de cozinhar os 
alimentos de origem animal deverá retirar todas as peles e gorduras 
visíveis. Reduza ainda as gorduras saturadas (natas, manteiga, gor- 
dura das carnes vermelhas, peles das aves, produtos de salsicharia 
e charcutaria), dando preferência às gorduras monoinsaturadas, 
como é o caso do azeite e do óleo de amendoim, para temperar e 
para cozinhar, uma vez que são as que menos se alteram quando 
submetidas a temperaturas elevadas. Em todos os processos culiná- 
rios, deve usar muito pouco sal, que pode ser substituído por ervas 
aromáticas e especiarias. É mais saudável, e ajudam em muito a 
transformar uma cozinha insípida numa preparação cheia de aromas, 
e assim chegar a uma alimentação mais saudável, sem perder sabor 
pelo caminho!

Muito importante também é variar o mais possível os métodos culiná- 
rios, incluindo não só cozidos e grelhados, mas também estufados, 
caldeiradas e jardineiras, e assados sem gordura. Assim, alimentos 
cozidos são, obviamente, uma óptima opção, principalmente se forem 
cozinhados a vapor, mas depois, regue apenas com um fio (e não 
um rio…) de azeite, pois apesar de ser uma gordura saudável, deve 
sempre ser consumida com conta, peso e medida! Também os gre- 
lhados são excelentes, e bastante versáteis, pois tanto podem ser 
feitos à mesa, no caso da pedra, como fora de casa, o famoso chur- 
rasco, mas deve ter-se especial atenção, nos grelhados feitos na 
brasa, às partes carbonizadas, que não se devem comer, pois são 
potencialmente cancerígenas. Outra forma saudável de preparar os 
alimentos é usando papelotes, pois permite cozinhar os alimentos 
em estufa embrulhados em folha de alumínio ou papel vegetal (quan- 
do confeccionados no forno do microondas), e têm a vantagem de 
não ser necessário adicionar gordura, bastando aromatizar os alimen- 
tos com cebola, tomate, limão ou especiarias. Pode também fazer 
estufados saudáveis, colocando os ingredientes do refogado em 
simultâneo, antes de ligar o fogão (cebola, alho, tomate, cenoura, 
salsa, …), deixando-os aquecer lentamente e depois adicionando a 
carne ou o peixe e uma quantidade mínima de azeite. Também 
quando fizer assados, substitua a gordura por vinha d’alhos muito 
aromatizada, para não correr o risco de estar a “fritar no forno”… Os 
fritos são, na verdade, o único método de confecção culinária a evitar o 
mais possível, uma vez que contribuem para o aumento exagerado do 
conteúdo em gordura, e se pensarmos bem, nem sequer são assim 
tão rápidos, se contar também com o tempo que depois demora a 
limpar o fogão… Reserve-os para épocas festivas! No dia-a-dia, se 
quiser mesmo comer aqueles alimentos que pensa que só podem 
ser fritos, como os panados ou os rissóis, experimente prepará-los 
no forno, em forma antiaderente. 

As regras são simples, e permitem cozinhar praticamente todos os 
pratos de uma forma saudável, pelo que em vez de deitar fora o seu 
velho livro de receitas, aprenda antes a adaptar os pratos que mais 
gosta! Siga a nossa sugestão… e bom apetite!
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Catherine Alves Pereira
Responsável e Relações Públicas do
Gabinete de Comunicação e Imagem
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01.
turismo de saúde:
breve introdução

O turismo de saúde é uma das actividades mais antigas conhecidas 
na história da humanidade. Remonta a diversas culturas históricas, 
como a indiana, grega e romana. Envolvia desde os tratamentos 
medicinais ligados a água, clima e espiritualismo. Actualmente está 
focado principalmente na actividade médica e hospitalar, não deixan- 
do de envolver também o cuidado com o corpo e a mente, que nem 
sempre está integrado no ambiente hospitalar ou depende de algum 
médico. Trata-se, no fundo, das deslocações a nível nacional e inter- 
nacional de pacientes em busca de tratamento médico, hospitalar 
ou espiritual que objectivam a melhoria da saúde ou busca do seu 
bem-estar. Trata-se de uma actividade tão antiga quanto a história 
humana, mas que apenas nos últimos anos tem atraído a atenção 
de governos e empresários em todo o mundo.
 
São várias as definições encontradas, sendo que a mais conhecida 
internacionalmente é "Turismo Médico", ou "Medical Tourism". Outros 
nomes encontrados são "Viagens Médicas", "Viagens de Saúde", "Via- 
gens para tratamento de saúde" e "Turismo de Saúde". Os principais 
países que actuam nesse segmento são a Tailândia, Singapura, Índia, 
Costa Rica, África do Sul, México, Estados Unidos e o Brasil. Os Es- 
tados Unidos são não apenas os principais emissores internacionais 
de pacientes, como também abrangem uma parcela considerável da 
oferta do mercado internacional. As principais especialidades procu- 
radas são a cirurgia plástica e reconstrutiva, ortopedia, gastroentero- 
logia e cardiologia. 

Neste número procuramos apenas explorar a vertente do “turismo 
de saúde” relacionada com a interligação que poderá existir entre a 
Região do Douro enquanto destino turístico de excelência, aliado às 
qualidades das suas águas termais e a sua ligação ao Centro Hos- 
pitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD), em duas 
vertentes, que ora passamos a explanar.

O CHTMAD enquanto instituição hospitalar de referência, que poderá 
assegurar credibilidade a toda essa actividade, servindo de apoio e 
retaguarda enquanto organização prestadora de cuidados de saúde 
com qualidade. Quem procura a Região do Douro, por certo sentir- 
-se-á mais descansado sabendo que tem, na mesma, uma instituição 
como o CHTMAD.

A articulação, interligação e sinergias que poderão existir entre o 
CHTMAD e as diversas estâncias termais da Região do Douro, como 
complemento e/ou alternativa em determinadas especialidades e/ou 
tratamentos, maximizando as potencialidades de ambas as institui- 
ções, tudo em prol do tratamento e bem estar do paciente.

Não pretendemos aqui explorar a vertente do “Turismo de Saúde” 
relacionada com os pacientes que procuram outros países para rea- 
lizarem cirurgias a valores substancialmente diferentes. Pois, segundo 
os principais estudiosos a nível mundial deste fenómeno, entre os 
principais motivos que levam uma pessoa a procurar o tratamento 
médico em outro país, estão os valores cobrados nos países de ori- 
gem, como por exemplo os Estados Unidos. Mas toda esta vertente 
levar-nos-ia para problemáticas que não pretendemos abordar de 
modo algum.

O que aqui está em análise é o potencial da Região do Douro en- 
quanto destino turístico de saúde, pela qualidade termal, com que o 
CHTMAD, enquanto instituição de saúde de referência, poderá não 
só interligar-se como articular-se, por forma a, aumentar as sinergias 
da Região e prestar um melhor serviço aos utentes do Serviço Nacio- 
nal de Saúde.

Assim, e pelo exposto, reconhecemos que seria relevante testemu-
nharmos a importância de toda esta temática com dois profissionais, 
de áreas diferentes, do CHTMAD.
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01.1
opinião de dois 
profissionais do chtmad

Em entrevista com o Gabinete de Comunicação e Imagem o          
Dr. Manuel Alexandre Coxo (médico do Serviço de Ortopedia) e o   
Dr. António Luís Castanheira (médico do Serviço de Otorrinolaringo-
logia) apresentaram o seu ponto de vista acerca da temática: turismo 
de saúde, mais especificamente, sobre as indicações terapêuticas 
das águas termais nas suas especialidades.

Perguntas em entrevista

1 . Enquanto profissional do CHTMAD considera que as Termas 
podem ser um elemento diferenciador e complementar aos trata- 
mentos utilizados na medicina tradicional?

2 . Neste contexto, e mais especificamente na sua especialidade 
médica, quais são os contributos que as Termas podem oferecer ao 
doente?

3 . Costuma prescrever tratamentos termais como forma complemen-
tar de recuperação do doente?

4 . Qual a sua opinião relativamente a uma possível ligação do 
CHTMAD enquanto Instituição Hospitalar servindo de complemento 
e apoio a este tipo de actividade? Acha que o utente se pode sentir 
mais seguro e confiante nos tratamentos? 
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Manuel Alexandre Coxo
Médico do Serviço de Ortopedia
Unidade Hospitalar de Vila Real

1 . A história da água como agente terapêutico começa na pré-histó- 
ria e o “ Pai da Medicina” – Hipócrates – estimava a hidroterapia como 
um meio importante para atingir a cura. 

Nessa época e no auge do termalismo, os romanos construíram ba- 
nhos públicos por toda a Europa, nos quais as aplicações técnicas 
eram semelhantes às actuais: banhos, vapores, jactos de água, 
toalhas molhadas quentes, etc.

Convém relembrar que a palavra “ SPA” deriva, justamente, da expres- 
são latina “ Sanum per Aqua”, a qual traduzida à letra significa: “Saú- 
de pela Água”.

2 . Os principais contributos que as Termas podem oferecer ao doente 
são: bem-estar, melhoria dos sintomas e, sobretudo, contribuir para 
a diminuição da quantidade de medicação necessária à manutenção 
da qualidade de vida destes pacientes ao longo do ano.
Na minha especialidade as indicações terapêuticas mais relevantes 
para o uso de águas termais relacionam-se com as doenças foro 

degenerativo (osteo-artroses primárias ou idiopáticas) que envolvem 
diversas articulações, tais como: coluna cervical e lombar, ombro, 
mãos, anca e joelho.

3 . Costumo, principalmente aos doentes que já experimentaram este 
modelo terapêutico obtendo resultados positivos e, de uma forma 
geral, nos pacientes com patologia focal osteoarticular que recusam 
sistematicamente tratamento cirúrgico.

4 . Como alternativa à medicina tradicional acho positiva essa liga- 
ção e, ao mesmo tempo, inovadora. Todavia, se tal vier a acontecer, 
deverão ser rigorosamente salvaguardadas as respectivas indicações 
terapêuticas que, obviamente, serão determinadas segundo prescri- 
ção médica, pois este tipo de tratamentos apresenta, também, as 
suas limitações e contra-indicações. 

sanum per aqua
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1 . Sim considero. As Termas podem ser um elemento complementar 
em qualquer tipo de tratamento de doença física ou psíquica (pela 
calma e serenidade dos ambientes envolventes; pelo repouso e 
pelas oportunidades de praticar um modo de vida saudável; pela 
acção físico-química das águas minerais naturais)

2 . As Termas podem ter um papel importante no tratamento e/ou 
controlo de diversas patologias do foro ORL, nomeadamente nas 
afecções do tracto aerodigestivo superior. Nas que predominam as 
águas minerais naturais sulfurosas ou sulfúreas (na sua composição 
predomina o enxofre, podendo também conter sódio ou cálcio) são 
indicadas principalmente para doenças crónicas das vias respirató- 
rias como Rinite, Sinusite, Faringite e Laringites. Registam-se também 
bons resultados nas amigdalites recidivantes com “caseum” e gengi- 

António Luís Castanheira
Médico do Serviço de Otorrinolaringologia
Unidade Hospitalar de Vila Real

vites, no pós-operatório das polipectomias nasais, nas tubo-timpanites 
e nas otites serosas. Estas águas podem ser usadas com fins tera- 
pêuticos através da utilização de técnicas específicas do aparelho 
respiratório: irrigação nasal, aerossol sónico, nebulização individual 
ou pulverização faríngea.  

3 . Não. Não se tornou habitual na minha prática clínica e não tenho 
formação específica.

4 . Qualquer sinergia criada entre formas diversas de tratamento das 
diferentes patologias potenciando o efeito terapêutico será de valori- 
zar, tendo como objectivo último o bem-estar físico, psíquico e social 
da pessoa. 

plenitudinis per aqua
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01.2
em terras e águas lusitanas...

"A água tem uma mensagem importante para nós. A água diz-nos 
para olhar mais profundamente para nós mesmos. Quando nos ve- 
mos através do espelho da água, a mensagem torna-se surpreen- 
dentemente clara. Sabemos que a vida humana está conectada 
directamente com a qualidade da nossa água, tanto dentro quanto 
ao redor de nós. (…) Cientificamente, a água é mãe ". 

Masaru Emoto

Introdução

A palavra Termas (em Latim: Thermae) “ era o nome usado pelos 
romanos para designar os locais destinados aos banhos públicos, 
embora o uso de banhos públicos tenha sido iniciado pelos Caldeus. 
Esses banhos públicos podiam ter diversas finalidades, entre as quais 
a higiene corporal e a terapia pela água com propriedades medici- 
nais. Em geral as manhãs eram reservadas às mulheres e as tardes 
aos homens. As mais antigas termas romanas de que há conheci-
mento datam do Século V a.C. em Delos e Olímpia, embora as mais 
conhecidas sejam as de Caracala.1” 

Em Portugal os Romanos edificaram termas em diversas Povoações. 
Os árabes, por sua vez, destruíram muitas destas termas, reforma-
ram outras, que os devastadores, suevos e godos haviam assolado, 
e erigiram outras de novo. Em Portugal há imensas nascentes de 
águas minerais, as quais vão referidas nas localidades onde nascem, 
ou têm edificações capazes para seu uso.

Actualmente, as Termas revelam-se cada vez mais uma necessidade, 
consistindo na utilização da água com fins médicos, cujo objectivo 
primeiro é desenvolver uma conjuntura necessária nos progressos 
de terapias com águas minerais, da própria região. Para tal, são apro- 
veitadas várias e diferentes técnicas termais, tais como: banhos de 
imersão, jactos de água, vapor ou mesmo ingerindo essa mesma 
água quando lhe são reconhecidas propriedades medicinais.

A Norte de Portugal, e particularmente na Região Douro, as Estâncias 
Termais foram, ao longo dos tempos, fomentadas como alicerce de 
dois propósitos centrais: o entusiasmo de patriotas e estrangeiros 
pelas águas termais e o recurso a férias saudáveis.

Presentemente, às Termas poder-se-ia acrescentar outro propósito 
central e, sem dúvida, de carácter mais relevante: o de ser um lugar 
fundamental na terapêutica de muitas doenças crónicas, prevenindo 
e atenuando consequências das mesmas. 

Pelo exposto, notamos que esta pequena introdução pode ser ele- 
mentar para valorizarmos e somarmos conhecimento no conteúdo 
das páginas que se seguem. 

Caracterização das termas em análise

A realização deste artigo teve como pretendo conhecer o protótipo 
de uma realidade das Termas da Região Douro. 

A escolha destas Estâncias Termais justifica-se pelo facto do Douro 
ser reconhecido como Região de Excelência na área da saúde termal 
sendo, ao mesmo tempo, área de abrangência do Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE. 

Na realidade, e como anteriormente já foi referido, o Centro Hospitalar 
pode ter um papel peremptório na execução e suplemento de deter- 
minados procedimentos terapêuticos.

1 Cf Wikipédia, a Enciclopédia Livre, 2009

foto: carlos bigasas
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Assim, e para alcançarmos o nosso objectivo, convidamos 10 Termas 
a participar nesta 2ª Edição do CHTMAD em Revista.
Numa primeira fase, a consulta a estas 10 Termas foi efectuada via 
e-mail. Tivemos uma resposta imediata e positiva correspondente a 
20% das Termas. 

Após dois dias de ter sido efectuado o contacto, responderam-nos 
ainda quatro das Estâncias Termais inicialmente contactadas, corres- 
pondendo a mais 40% de resposta positiva por parte destas.

No total tivemos resposta objectiva em 60% do total das Termas, 
sendo que dos restantes 40%: 10% ficou de transmitir singular res- 
posta mas nunca a obtivemos, e dos demais 30% não auferimos 
qualquer tipo de resposta.

Pelo supradito, e para darmos início ao trabalho pretendido, agenda- 
mos telefonicamente com os responsáveis das Termas cooperantes 
uma Entrevista/Visita com intenção de recolher informação associa- 
da a estas: contextualização, indicações terapêuticas, época termal, 
registo fotográfico e estrutura turística.

O contacto directo e presente foi imprescindível para apreendermos 
no terreno a importância das Estâncias Termais (as mesmas à frente 
apresentadas), e de todos os seus resultados terapêuticos.

01 .  termas de chaves: o spa do imperador2

2 SPA significa Saúde pela Água, DO IMPERADOR reza a história que o Impe- 
rador Flávio Vespasiano é figura predominante na valorização das Termas de 
Chaves, e no desenvolvimento contínuo da saúde física, psíquica e social dos 
flavienses e turistas.
3 As indicações terapêuticas das Termas em amostra encontram-se referidas 
na Tabela I.

Apresentação

É de conhecimento histórico que no período de ocupação na Penín- 
sula Ibérica, os Romanos foram os primeiros a usufruir das águas 
das Termas de Chaves, com uma finalidade lúdica e terapêutica.

Actualmente, parece que a “tradição” se mantém, e muitos são os 
que recorrem a estas Termas com propósitos terapêuticos.

Para além destas termas serem conceituadas na sua componente 
curativa, a sua fácil localização ajuda na deslocação de quem delas 
precisa. 

Este complexo Termal está situado no centro da cidade, na margem 
direita do Rio Tâmega tendo como mais-valia a qualidade ambiental 
em seu redor. 

O edifício Termal (edificado em 1972 e com 6000m2 ) foi sendo sujeito 
a diversas intervenções construtivas, onde actualmente funcionam 
vários serviços: a recepção e atendimento, serviços clínicos, dois 
balneários interligados por um corredor (onde encontramos salas de 
descanso para relaxamento no meio e fim dos tratamentos), o serviço 
de fisioterapia e electroterapia e serviços de apoio (lavandaria e labo- 
ratório). 

A constante preocupação de higiene Termal é imprescindível para o 
bem-estar do utente, bem como para acrescentar credibilidade à 
imagem das Termas. 

Técnicas Terapêuticas3 

As Termas de Chaves disponibilizam aos seus usuários uma panóplia 
de equipamentos para as diversas técnicas termais, as quais pas- 
samos a elucidar: 

. Técnicas de Imersão: aplicável nas piscinas terapêuticas com inter- 
venção directa de um fisioterapeuta e auxiliares de fisioterapia e, 
ainda, nas banheiras de hidromassagem computorizada. 
. Técnicas de Duche: duches de jacto, circular, subaquático e de 
massagem Vichy.
. Técnica de Vapor: Berthotet, Bertholaix e manopediúvio. 
. Tratamento para vias respiratórias: sala com equipamentos de pul- 
verização, irrigação nasal, nebulização e aerossóis.

Sala de Repouso – logo depois do tratamento o Termalista descansa 
entre 20 a 30 minutos para recompensar a suas energias.  



Caracterização físico-química das águas
 
As águas das Termas de Chaves eclodem na nascente, e durante 
todo o ano, a 73ºC constituindo um elemento diferenciador dentro e 
fora do País. 

Estas águas fruem de uma composição química singular: são hiper- 
termais (devido à sua elevada temperatura), bicarbonatadas, sódicas, 
mesomineralizadas e gasocarbónicas. 

Corpo Clínico

As Termas de Chaves têm ao seu dispor um conjunto de profissionais 
especializados em diversas áreas de conhecimento: 

. Corpo clínico com 4 Médicos Hidrologistas 

. Corpo de Enfermagem e de Fisioterapia

. Corpo de Massoterapeutas e Auxiliares de Balneoterapia

. Corpo Administrativo

. Corpo Técnico de Manutenção

. Corpo Técnico de Controlo de Qualidade

. Corpo de Apoio a Serviços Diversos (Limpeza e Desinfecção das 
Instalações e Equipamentos, Rouparia, Aprovisionamento, etc.)
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Estrutura Turística

Aos utentes e visitantes das Termas, a Cidade de Chaves oferece, 
ainda, um conjunto de lugares históricos e tipicamente medievais a 
que não ficará indiferente.

Começando pela Igreja Matriz e Igreja da Misericórdia, duas obras 
supremas com simbologia religiosa e que estão plenamente ligadas 
ao Centro Histórico de Chaves. A primeira é uma igreja românica com 
intervenções renascentistas. A segunda um paradigma da arquitec-
tura barroca que detém na sua construção particular um altar em 
talha dourada e um interior envolvido a azulejos interpretando acon- 
tecimentos bíblicos.

Esta Cidade desfruta, também, da Torre de Menagem (situada no pon- 
to mais alto do Centro Histórico), esta torre medieval é um símbolo 
de protecção e defesa do Território, rodeado por um jardim delimitado 
com muralhas erigidas aquando da fortificação da vila no tempo das 
Guerras da Restauração. 

Contamos, ainda, com o Museu da Região Flaviense e Museu de 
Arte Sacra localizados nos Paços do Concelho que são considerados 
fidedignos guardiães das mais exímias riquezas da cidade, narrando 
a sua história através de objectos ímpares. 

E, como as boas histórias encontram-se nos sítios próprios para elas, 
é de referir a Biblioteca Municipal, uma das mais recentes obras cul- 
turais que a cidade possui. Dispondo de uma secção infanto-juvenil, 
uma secção para adultos, área de exposições e um auditório, todos 
com a mais presente tecnologia informática, de TV e de áudio.

Finalmente, e como ex-líbris da cidade, a Ponte Romana. Um edifício 
admirável de engenharia, com mais de 1900 anos de existência e 
finalizada no tempo do Imperador Trajano.

fig. 1 - espaços contíguos às termas de Chaves
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fig. 2 - termas de Chaves

02 .  termas de carvalhal

Apresentação

As Termas de Carvalhal localizadas no concelho de Castro Daire, 
enquadradas pelas Serras de Montemuro e Arada e banhadas pelos 
Rios Vouga e Paiva, revelam-se um destino privilegiado para o repouso 
e tratamentos de determinadas patologias.

Aqui, o utente ou visitante sente-se aconchegado com o paraíso e o 
sussurro de cursos de água. A sua estrutura é constituída por um 
moderno balneário, um parque de campismo, uma piscina, um cam- 
po de ténis e um parque de merendas.

Técnicas Terapêuticas

Nas termas do Carvalhal, várias são as técnicas terapêuticas que 
podem ser utilizadas:

 Técnicas de Imersão: Banhos de Imersão Simples, Hidromassagem 
Computorizada, Aerobanho

Técnica de Vapor: Estufa de Vapor à Coluna

Técnicas de Duche: Duche Subaquático, Duche de Jacto, Duche 
Massagem Vichy 
 
Tratamento para vias respiratórias: Irrigação Nasal, Aerosol, 
Nebulização

Tratamento hidropinico: Ingestão de água

Técnicas de fisioterapia: Massagem a Seco, ondas curtas 
(Diatermia)

Sala de Repouso – após o tratamento o Termalista descansa entre 
20 a 30 minutos para renovar a suas energias.  

Caracterização físico-química das águas

A água mineromineral das Termas do Carvalhal brota de uma falha 
sismo-tectónica prendida a uma profundidade de 40 a 60 metros, a 
uma temperatura de 42 ºC. As águas destas Termas são de composi- 
ção alcalina, radioactiva, sulfúrea, bicarbonatada, sódica e fluoretada, 
emergem a 42º C e têm um PH de 9.3.

Corpo Clínico

As Termas de Carvalhal têm ao seu dispor 3 médicos especializados 
em Hidrologia.

fig. 3 - camâra de vapor, termas de Chaves
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Estrutura Turística

Para complemento dos tratamentos existem, também, várias activi- 
dades que podem ser utilizadas pelos Termalistas como fonte de 
relaxamento e diversão: caça, campo de jogos, bicicletas, monta- 
nhismo, parques, praias fluviais e ténis.

A animação termal, o artesanato, o parque de campismo e os 
monumentos da cidade são alguns dos eventos/ monumentos que 
podem ser vistos e apreciados acompanhando os dias de utilização 
das Termas. 

fig. 4 - hidromassagem, termas do Carvalhal

03 .  termas de caldas de aregos

Apresentação

As Termas de Caldas de Aregos situam-se à beira do Rio Douro, e 
conta a sua história que são procuradas desde o século XII pela 
riqueza única das suas águas.

Historicamente, sabe-se que a Rainha D. Mafalda mandou edificar 
junto às Termas uma albergaria, que viria a ser o ponto de partida 
para o “nascimento” de diversos balneários que daí advieram.

O nome Caldas significa quentes, designação atribuída pelos Roma- 
nos que tanta estima tinham pela água que caía das fontes ricas de 
Aregos.

No século XX, José Mendes Guerra e António Pinto Ribeiro, dois 
homens reconhecidos na Região e curados por estas águas ímpares, 
tiveram a iniciativa de modernizar as Termas de Caldas de Aregos, 
dando-lhes construções arquitectónicas imprescindíveis a uma es- 
tância termal adequada e credível. 

Construíram novos balneários, prepararam um sistema de captação 
eficaz e produtiva das águas e edificaram o Hotel Parque. No entanto, 
alguns dos projectos destes dois homens foram afectados pela 1ª 
Grande Guerra (1914/1918).

Presentemente, ainda, existem muitas mulheres que lavam as suas 
roupas nos lavadouros públicos, em que a água vaporosa cai bem 
quente parecendo quase fumo de incenso, abençoado pelos ares 
desta Região.

Técnicas Terapêuticas

As Termas de Aregos podem proporcionar aos Termalistas um leque 
variado de técnicas terapêuticas que pretendem aproveitar a água e 
as suas componentes físico-químicas. 

Como em todos os casos, estes tratamentos são de prescrição mé- 
dica obrigatória, sendo que todos os aquistas são acompanhados 
por profissionais do corpo clínico: 

Técnicas de Imersão: Imersão Simples em Banheira, Imersão em 
Banheira com Duche Subaquático, Imersão em Banheira com 
Aerobanho, Hidromassagem Computorizada

Técnicas de Duches: Geral, Escocês, Parcial Manupediduche, Vichy
Pelóides: Aplicação de Lamas

Vapores: Estufa de Bertholet, Estufa de Vapor dos Membros, Vapor 
Integral, Inalação, Pulverização, Irrigação Nasal, Nebulização em 
Câmara

Sala de Repouso – após o tratamento o Termalista repousa entre 20 
a 30 minutos para restabelecer a suas energias.  

fig. 5 - aplicação de lamas, termas de Caldas de Aregos



Apresentação

Situam-se na freguesia de Candedo na aldeia de Porrais, nas encos- 
tas propensas que constituem a margem do rio Tinhela. As Caldas 
de Carlão, ao longo dos anos têm vindo a desenvolver-se pelas suas 
águas mineromedicinais de poder terapêutico.

Através de dados históricos mostram-nos que estas termas foram 
exploradas e as suas águas aproveitadas pelos povos da nossa pré- 
-história. Já os Romanos tinham usufruído destas águas para fins 
terapêuticos. Podemos dizer que os romanos também tiraram provei- 
to destas sulfúreas águas para tratamentos termais.

Existem documentos escritos por várias pessoas os quais destaca-
mos o Dr. Francisco Tavares, médico de D. Maria I, onde nos relata 
algumas das características das águas desta estância termal, osten- 
tando dados sobre os locais de onde as mesmas vão germinando. 

Pinho Leal, Miguel Torga, entre outros, apresentaram-nos trabalhos 
de investigação sobre as origens históricas destas caldas e estudos 
de investigação sobre a importância terapêutica destas águas.

Técnicas Terapêuticas

Técnicas de Imersão: Banho de Imersão, Banho de Hidromassagem 
Simples, Banho de Hidromassagem Computorizada

Técnicas de Duche: Duche Massagem Vichy, Duche Circular, Duche 
Subaquático, Duche Agulheta, Duche Leque.
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Caracterização físico-química das águas

As águas de Aregos eclodem à temperatura de 60ºC e são compos- 
tas por sílica, sulfatos e cloretos alcalinos, sais calcáreos e magnésios 
e pequenas quantidades de ferro e alumina.
 
Corpo Clínico

O Corpo Clínico das Termas de Caldas de Aregos é constituído por 2 
médicos Hidrologistas. 

Estrutura Turística

A estrutura turística destas Termas é fundamentalmente de ordem 
cultural. Vários são os eventos que se podem ver ao longo do ano 
(feiras, artesanato, teatro, arraiais populares).

Para além disto, o suplemento paisagístico ajuda imenso para quem 
está a fazer tratamentos. Desde o cais fluvial de embarcações da 
fluvina de Aregos e praia fluvial de Porto de Rei, piscina, bar de apoio, 
parque de merendas, percursos pedestres, desportos náuticos, audi- 
tório e uma paisagem encantadora, fazem as delícias de quem por 
lá passa. 

04 .  termas de caldas de carlão

fig. 6 - termas de Caldas de Aregos

fig. 7 - ambiente natural que envolve as termas de Caldas de Aregos fig. 8 - praia fluvial em Caldas de Aregos



Técnicas de Vapores: Inalação, Bertholet (vapor à coluna)

Tratamento hidropinico: Ingestão de água

Sala de Repouso – após o tratamento o Aquista descansa entre 20 
a 30 minutos para corrigir a suas energias.  

Caracterização físico-química das águas

As águas de Caldas de Carlão garantem ser de pureza bacteriológica, 
e isto é comprovado pelas análises efectuadas periodicamente pelas 
autoridades sanitárias do distrito de Vila Real, posteriormente fiscali- 
zadas pelo Ministério da Saúde. Classificam-se estas águas como: 
água mineral hipotermal, bicarbonetada, sulfuretada, alcalina, redu- 
tora, fluoretada e sódica. 

Corpo Clínico

Nestas Termas contamos com a presença de uma médica que acom- 
panha os aquistas em todos os seus tratamentos termais. 

Estrutura Turística

Os Aquistas podem ocupar os seus tempos livres com várias práticas 
desportivas e culturais: pesca, tiro ao prato, passeios a festas típicas 
da aldeia, visitar gravuras rupestres, a ponte romana das Caldas de 
Carlão, Dolmens na Chã, e apreciar as paisagens fantásticas que 
rodeiam toda a Região.
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05 .  termas de s. pedro do sul

Apresentação

A história das Termas de São Pedro do Sul remete-nos para a Pré-   
- História da Humanidade… Uma história com raízes milenares onde 
já se utilizavam estas águas com fins curativos e de bem-estar…

No entanto, o registo histórico mais visível do uso destas águas re- 
monta para o tempo dos Romanos, que difundiram pelo mundo 
ocidental a riqueza das águas termais. Seguiram-se os maiores Reis 
de Portugal: D. Afonso Henriques e D. Manuel I. 

Em 1512, D. Afonso Henriques reconhecendo o poder curativo destas 
águas oferecia um Foral à Vila do Banho, dando assim importância 
relevante ao concelho. É, também, o primeiro Rei de Portugal que 
vai recuperar nas Caldas Lafonenses (actualmente Termas de São 
Pedro do Sul) de uma fractura na perna sofrida na Batalha de Bada- 
joz. Aí, constrói a capela a S. Martinho, ainda hoje existente.

No Século XVI, o Rei D. Manuel I constrói o Hospital Real das Caldas 
de Lafões e concede novo e relevante foral à Vila do Banho. Em 1884, 
a Câmara Municipal de S. Pedro do Sul constrói um Balneário que 
substitui o tricentenário Hospital Real das Caldas de Lafões. Dez 
anos depois, a Rainha D. Amélia utiliza pela primeira vez este novo 
balneário. O sucesso na cura de certas patologias foi de tal ordem, 
que um ano depois é aprovado um Decreto Real que decide que as 

fig. 9 - exercícios com profissional da área, termas de S. Pedro do Sul

Caldas de Lafões passem a chamar-se Caldas da Rainha D. Amélia.
No século XX, em 1910, passam a designar-se Termas de S. Pedro 
do Sul. Sendo que, em 1987 é inaugurado um novo e moderno Bal- 
neário: o Centro Termal. É pois, uma sapiência feita de vários milé- 
nios, de multíplices saberes e de ininterruptos efeitos positivos ao 
longo da história.

O século XXI é determinante na modernização das Termas de S. Pe- 
dro do Sul: mais modernas, com equipamentos actuais, profissionais 
aptos, espaços requintados e agradáveis, paisagens estupendas e 
com uma gestão equilibrada de todos os seus recursos, são para 
todos (independentemente da idade) um primor de Saúde e bem- 
-estar. Nestas Termas dispomos, ainda, do Termalismo Júnior. 
Porque as águas termais são de todos e para todos.

Técnicas Terapêuticas

Nas Termas de S. Pedro do Sul pode descobrir-se uma variedade de 
técnicas terapêuticas que estão à disposição de todos: 

Técnicas de Imersão Geral: Imersão Geral com Bolha de Ar ou Aero- 
banho, Hidromassagem (Manual e Automatizada), Piscina de Grupo, 
Piscina Colectiva, Vapor Parcial (Coluna/Membros)

Técnicas de Duche: Duche Geral ou Regional, Duche de Vichy (Mas- 
sagem), Jacto, Duche de Cachão 

Técnicas de Vapores: Irrigação Nasal, Inalação (Fomentação, Nasal 
e Bucofaríngeo), Emanatório (Colectivo, Individual), Nebulização ou 
Aerossol

Técnicas de Fisioterapia: Ondas Curtas, Ultra Sons, Ionização, Para- 
fango, Massagem Reeducação Motora (Individual/Grupo), Técnicas 
Especializadas Cinesioterapia, Calor Húmido Hidromassagem, Esti- 
mulação Eléctrica, Parafina, Pressões Alternativas, Microondas

Caracterização físico-química das águas

As águas destas Termas são de composição nitidamente mineraliza- 
da. São águas doces, com reacção bastante alcanina, bicarbonata, 
fluoretada, sulfidratada sódica e fortemente silicatada. Estas emer- 
gem à superfície na temperatura de 68,7 ºC, com PH de 8,89 a 18ºC. 



Corpo Clínico

Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento termal, o Aquista será 
consultado por um dos médicos do corpo clínico, que o auxiliará em 
todo o procedimento de cura termal. O médico prescreve os trata- 
mentos termais mais adequados a cada caso clínico. Nas Termas de 
S. Pedro do Sul podemos contar com o apoio do Director Clínico e 
de 10 profissionais da área.

Estrutura Turística

Para além da componente terapêutica, estas Termas proporcionam 
aos Termalistas um leque de actividades culturais, desportivas e 
lúdicas. Ao longo do ano são realizados programas de animação 
termal com o intuito de motivar todos os públicos, independente-
mente da sua heterogeneidade (música ao vivo, karaoke, mágicos, 
homens-estátua, teatros, concertos, entre outros).

Na sua vertente mais cultural encontramos no auditório conferências, 
congressos e palestras de interesse para muitos. No núcleo Museo- 
lógico do Balneário Rainha D. Amélia encontramos um lugar que 
nos envolve no passado. Ainda possui, igualmente, uma sala multi- 
usos que nos seduz para uma serena leitura. 
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06 .  termas de caldas da felgueira

Apresentação

A História das águas termais das Caldas da Felgueira conduzem-
nos ao início do século XIX, e tem como protagonista o Padre José 
Lourenço que curando os seus males através destas águas manda 
edificar a primeira habitação em Canas de Senhorim.

Os primeiros anos não foram produtivos para a estância termal. A 
população era pouca, embora começasse a obter um número maior 
de pessoas com a vinda de populares de outras regiões (era o início 
de um caminho de sucesso). 

A exposição Universal de Paris, em 1867 e a abertura do caminho 
de ferro da Beira Alta não foram suficientes para o reconhecimento 
destas águas. É, então, que um Senhor chamado José Maria 
Marques Caldeira solicitou e adquiriu a concessão destas águas.

fig. 10 - exercícios de reabilitação nas termas de Caldas da Felgueira fig. 12 - piscina das termas de Caldas da Felgueira 

fig. 11 - termas de Caldas da Felgueira
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Em 7 de Agosto de 1882, este homem de convicção sólida, cria a 
Companhia das Águas Medicinais das Caldas da Felgueira, e poste- 
riormente, a Nova Companhia do Grande Hotel Club das Caldas da 
Felgueira.

No ano de 1989,  a Estância Balnear passa por uma fase de restaura- 
ção, que mais tarde, leva ao alargamento e remodelação do Balneário. 

O Centro Termal opera desde 1997 e encontra-se ao dispor de todos 
os que o queiram utilizar. Podemos dizer que se trata de um lugar 
aprimorado tecnicamente, qualificado e humanizado.

Em 2007,  a Patris Capital adquire a Companhia das Águas Medici- 
nais da Felgueira, que ajustou a sua imagem aos tempos actuais, 
conferindo-lhe ainda mais força e credibilidade. 

Técnicas Terapêuticas

As Termas de Caldas da Felgueira incidem os seus tratamentos em 
três domínios fundamentais: pneumologia, otorrinolaringologia e 
reumatologia. As técnicas termais são variadas e ajustam-se a cada 
terapêutica. Todas elas são realizadas por profissionais qualificados.

Na Terapêutica de Pneumologia:

Técnicas de nebulização (colectiva em câmara e individual em 
bancada) 

Técnicas de aerosolarização: Aerossóis simples, Aerossóis sónicos 
e Aerossóis manosónicos

Na Terapêutica de Otorrinolaringologia:

Técnicas feitas pelo médico termal: Duche faríngeo filiforme, Drena- 
gem de Pröetz, Insuflação tubo-timpânica 

Técnicas de auto-aplicação: Gargarejo, Pulverização faríngea, Pipeta 
de Depierris, Aerossóis simples, Sónicos e manosónicos, Duches 
gengivais

Na Terapêutica Músculo-esqueléticas (Reumatologia):

Técnicas de imersão: Imersão simples, Aerobanho, Hidromassagem 
computorizada

Técnicas de duche: Duche de jacto, Cachão ou leque, Duche 
multijactos, Duche massagem Vichy ou de Aix, Duche subaquático, 
Manupediduche 

Técnicas de vapor: Mãos/pés, Membros, Coluna e integral

Técnicas de Cinesioterapia muscular: Piscina de mobilização, 
Mecanoterapia, Musculação e Massagem a seco, Electroterapia, 
Ultrasons, Correntes galvânicas, Farádicas, Dia-dinâmicas ou 
interferenciais, Ionização.

Sala de Repouso: depois do tratamento o Termalista repousa entre 
20 a 30 minutos para recompor a suas energias.  

Caracterização físico-química das águas

As águas minerais naturais das Caldas da Felgueira são de captação 
em profundidade e têm sempre um controlo ímpar: quer a nível físico- 
-químico, quer a nível bacteriológicos.

São de natureza sulfúrea primitiva, com pH de 8,4, são bicarbonata-
das, sódicas, fluoretadas e mesotermais (35,8ºC). 

Por muitos estudos que se tenham feito e que se continuam a fazer, 
estas águas permanecem como enigma milenar da Natureza.

Corpo Clínico

Sendo as Termas de Caldas da Felgueira reconhecidas pela sua 
credibilidade e profissionalismo, o seu corpo clínico só poderia ser 
completo por médicos especializados na área. Assim sendo, na sua 
constituição encontramos um Director Clínico e 9 médicos hidrologistas. 

Todos com o objectivo de dar o seu melhor para que os tratamentos 
desta “ Medicina Doce” obtenha os resultados esperados.

Estrutura Turística

Durante a estadia na Termas de Caldas da Felgueira o aquista ou 
seus acompanhantes podem usufruir do SPA Termal existente nas 
Termas e do Grande Hotel situado no centro termal a 20 Kms de Seia 
e Viseu. Aqui encontram um espaço reconfortante e calmo que podem 
complementar com passeios turísticos na Região. 

Aliado à paisagem do sublime vale do Alto Mondego, os turistas 
podem diversificar e revigorar as suas forças com simples programas 
de lazer e conhecer de perto o que os rodeia.  

O Parque Natural da Região tem em vista a experiência de activida- 
des Outdoor (BTT, canoagem, escalada, caminhadas), entre outros. 
Tudo para o seu Bem-Estar.

fig. 13 - duche de jacto das termas de Caldas da Felgueira 
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07 .  bem-estar termal

Após análise das Termas cooperantes com a 2ª Edição do CHTMAD 
em Revista, a quem desde já agradecemos, reconhecemos que seria 
relevante falarmos da outra vertente termal, e que complementa a da 
saúde: o bem-estar termal.

Actualmente, é do reconhecimento de todos que o bem-estar torna- 
-se um suplemento nos tratamentos terapêuticos das Termas.
 
Actualmente, verifica-se uma maior preocupação com a forma física 
e psíquica na nossa sociedade.

Em resposta a esta nova realidade, as termas colocam à disposição 
do público em geral programas de bem-estar com o objectivo de 
acautelar problemas de saúde motivados pelo stress e pela vida se- 
dentária que se verifica no dia-a-dia ou unicamente por motivos de 
beleza e estética.

Assim, e para acrescentarmos saberes, passamos a descrever algu- 
mas das técnicas utilizadas no bem-estar termal, que podem ser 
usufruídas nas diferentes Termas anteriormente apresentadas:

. Duche de Vichy

. Hidromassagem computorizada

. Duche de Jacto

. Hidroginástica

. Hidropressoterapia

. Pulverizações faciais

. Banho Turco

. Sauna

. Massagens

. Ginástica para tonificação muscular

Existe, ainda, mas associado ao bem-estar um tratamento específico 
de massagem denominado: AROMATERAPIA. 

Estes tratamentos dividem-se em diferentes aromas: 
. Pacote Doce Serenidade (Massagem Geral e Hidromassagem)
. Pacote Doce Bulgária (Massagem Geral, Massagem Facial e Hidro- 
massagem Computorizada)
. Pacote Doce Cacau (Massagem Geral, Massagem Facial, Duche 
de Jacto e Hidromassagem)
. Pacote Doce Lavanda (Duche de Jacto, Massagem Geral e Massa- 
gem Facial)

fig. 14 - sessão de massagem, termas de S. Pedro do Sul fig. 15 - sessão de massagem, termas de Caldas da Felgueira 
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08 .  indicações terapêuticas4 

patologias

termas

Chaves x x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x x x

Carvalhal

Caldas de Aregos

Caldas de Carlão

S. Pedro do Sul

Caldas da Felgueira

tabela I - área de abrangência das indicações terapêuticas de cada terma

músculo
  esqueleticas 5

aparelho
  digestivo 6

cardio-
  circulatórias 7

o. r. l. e vias
  respiratórias 8

dermatológicas 9 reabilitação 10

Para informações mais específicas sobre as termas apresentadas, 
consulte os seguintes endereços: 

Termas de Chaves: www.termasdechaves.com

Termas de Carvalhal: www.termasdocarvalhal.com

Termas de Caldas de Aregos: www.termas-caldasdearegos.com

Termas de Caldas de Carlão: www.caldasdecarlao.com 

Termas de S. Pedro do Sul: www.termas-spsul.com

Termas de Caldas da Felgueira: www.termasdafelgueira.pt 

4 De referir que independentemente destas Termas tratarem patologias do mesmo foro, não têm que obrigatoriamente aplicar nos seus tratamentos todas as espe- 
cificidades das indicações terapêuticas, abaixo descritas. De mencionar, também, que a duração dos tratamentos vai desde 14 a 21 dias consoante as diferentes 
patologias.
5 Artrite Reumatóide, Artrite Gotosa, Artrite Psoriática, Espondilite Anquilopoiética, Fibromialgia, Tendinites, Bursites, patologias inflamatórias articulares, Osteoar-
trose Febre reumática (fase não aguda) Osteoartroses (osteoartrites) nomeadamente as Espondilartroses, Coxartroses e Gonartroses e recuperação de Artropatias 
traumáticas.
6 Gastrite, Duodenite, Disquinésia hepato-biliar, Síndrome do Cólon, irritável Obstipação 
7 Insuficiência Venosa Membros Inferiores 
8 Rinite, Sinusite, Faringite, Laringite, Bronquite, Asma, Bronquite crónica, Traqueíte, Amigdalites, Gengivites, Otites, Enfisema e as Bronquiectasias
9 Atopias/alergias, Psoríase, Eczema e outras doenças crónicas da pele
10 Fracturas, Luxações, Entorses pós-operatório e reabilitação articular e muscular

fig. 16 - consulta médica, termas de Chaves 
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09 .  homenagem ao douro

"O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser 
à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contem-
plam: é um excesso da natureza. Socalcos que são passadas de 
homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e modulações 
que nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir, horizontes 
dilatados para além dos limiares plausíveis da visão. Um universo 
virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmo- 
nia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, 
ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado lá no 
fundo a reflectir o seu próprio assombro. Um poema geológico. 
A beleza absoluta."

Miguel Torga in Diário XII
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Os métodos de entrevista são fundamentais nos processos 
de comunicação e quando correctamente empregues possi- 
bilitam ao entrevistador retirar das suas entrevistas elementos 
de reflexão essenciais para si próprio e para a Instituição em 
que trabalha.

O método das entrevistas encontra-se sempre relacionado 
com um processo de análise de conteúdo. Quantos mais 
dados de informação conseguirmos retirar da entrevista, mais 
relevante e credível será a nossa reflexão sobre a mesma.

Assim, todos os elementos de informação que conseguirmos 
aproveitar das entrevistas que se seguem serão fundamentais 
para se conhecer melhor esta Instituição e alguns dos profis- 
sionais que nela trabalham. 
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A nossa primeira entrevistada é profissional deste hospital há 
mais de duas décadas e assumiu a Direcção Clínica do Hos- 
pital entre 10-12-1996 até 31-08-2002.

Desde 30-03-2006 e até à presente data, a Drª Goretti Rodri- 
gues, exerce o cargo de Directora do Serviço de Anestesio-
logia e o cargo de Directora Médica do Departamento de 
Anestesiologia e Terapêutica da Dor do Centro Hospitalar de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE (CHTMAD).

Seguidamente, entrevistamos mais dois profissionais do 
CHTMAD. 

Com o intuito de percebermos o que sentem e qual a sua 
opinião em relação a esta Instituição, propusemos-lhe um 
jogo de palavras. Com apenas uma palavra ou uma curta 
frase irão responder a algumas questões colocadas pelo 
Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI).

Serem profissionais do CHTMAD é a semelhança que os 
une! O tempo de serviço é a condição que os distingue! 

02.
entrevistas 
a profissionais 
do chtmad
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Tendo em conta esta experiência como profissional de saúde do Hos- 
pital de S. Pedro, hoje integrado no CHTMAD, quais foram, na sua 
opinião, os progressos mais evidentes, na última década, ao nível 
clínico/diferenciação técnica, da gestão, organização e acessibilida- 
de nesta Instituição de saúde?

Todo o presente tem um passado, que o marca no bom e mau senti- 
do. O Hospital de S. Pedro tem um histórico, que não pode ser desar- 
ticulado do presente.

Desde 1989, que o Hospital de S. Pedro começa a ser um marco na 
diferenciação dos Hospitais do Nordeste Transmontano. O que faz 
essa diferença é, sem dúvida, a criação de uma Unidade de Cuida- 
dos Intensivos – única na Região, até ao momento presente. A neces- 
sidade de o Hospital dispor deste Serviço é sentida por um grupo 
de anestesiologistas que, tendo cirurgiões capazes de realizar 
cirurgias altamente diferenciadas, se encontrava impossibilitado de 
prestar cuidados complexos no pós-operatório, por inexistência de 
um local próprio. Foi possível sensibilizar (sem grande esforço) a 
Administração da altura, presidida pelo Dr. Otílio Figueiredo e tendo 
como Administrador o Dr. Lima Cardoso, para a necessidade de, 
ainda no “Hospital Velho”, criar uma Unidade com quatro camas.

É na minha opinião, aqui que se inicia a diferenciação neste Hospital, 
de actos médicos, nomeadamente cirúrgicos, e dos cuidados que 
estes doentes posteriormente necessitavam. Esta pequena Unidade 
teve como responsável o Dr. Celestino Pereira.

Só uma grande vontade e dedicação ao “nosso” hospital permitiram 
que a Unidade funcionasse. Na altura, os recursos humanos eram, 
nesta área, escassíssimos e, durante um ano, dois anestesiologistas 
apoiaram a Unidade 24 horas, dia sim, dia não! Ao chegar o tempo 
de férias neste 1º ano de actividade a Unidade teve de encerrar.

Posteriormente, outros elementos colaboraram connosco: Dra. Pie- 
dade Amaro (Pneumologista), hoje Directora da Unidade do Hospital 
de S. Sebastião, a Dra. Ana Fernandes (Pneumologista), o Dr. António 
Carneiro (Especialista de Medicina Interna), até há pouco tempo Di- 
rector da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Geral de Sto. 
António e o  Dr. Rui Seca (Especialista de Medicina Interna), que já 
não se encontra entre nós e a todos deixou saudades.

Este Serviço passa por várias “convulsões”: muitas delas resultantes 
da falta de recursos humanos. Outras especialidades, nomeadamente 
a Medicina Interna, começam, e bem, a adquirir o “gosto” pela Medi- 
cina Intensiva e, só assim, este projecto pode caminhar. fo

to
: j

oã
o 

m
ar

qu
es

entrevista à directora do 
departamento de anestesio- 
logia e terapêutica da dor,    
dra. goretti rodrigues
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Ao transferirmo-nos para o novo Hospital de S. Pedro, somos con- 
frontados com a não existência, entre outras, de uma Unidade de 
Cuidados Intensivos!  É improvisada uma Unidade no corredor de 
acesso ao Bloco Operatório, que aí permaneceu durante vários anos, 
assim como a Unidade Coronária.

Recorde-se que, antes da existência desta Unidade, os doentes de 
foro cardíaco eram assumidos pela antiga Unidade de Cuidados 
Intensivos.

Só em Outubro de 2001 temos a Unidade que hoje conhecemos, com 
muito esforço e empenho, por parte do Conselho de Administração 
e Direcção Médica da altura, e com uma necessidade permanente 
de ultrapassar barreiras burocráticas muitas vezes difíceis de com- 
preender. Nesta fase, assume o Sr. Dr. Francisco Esteves a Direcção 
da Unidade dando-lhe a dimensão de uma Unidade moderna e 
prestigiada. Também neste ano de 2001, a Unidade Coronária tem 
as actuais instalações e surge por vontade e empenho, mais uma 
vez, dos médicos a Unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
com a abordagem dos doentes vítimas de acidente vascular cerebral 
de modo estruturado e com apoio da Unidade de Cuidados Intensivos 
– não seria justo deixar de referir que o grande impulsionador desta 
Unidade foi o Dr. Mário Rui, com o apoio do Conselho de Adminis-
tração e Direcção Médica. Outras especialidades altamente diferen- 
ciadas, com profissionais de grande prestígio, tornaram o hospital 
de S. Pedro, diferente dos restantes da Região - refiro-me a áreas 
como a Nefrologia, Pneumologia e a Cardiologia.

Hoje temos uma Unidade de Hemodinâmica das mais modernas do 
país, com uma equipa técnica de excelência; o Serviço de Cardiolo-
gia tem, também, a capacidade de em doentes com arritmias graves 
colocar cardioversores-desfibrilhadores implantáveis, capazes de 
evitar a morte súbita do doente.

A Unidade de AVC evolui e, em parceria com o Serviço de Cuidados 
Intensivos e Cuidados Intermédios (SCICI) tem recurso a técnicas que 
fazem a diferença entre a vida/morte ou a vida com graves sequelas.

Outra área que penso dever mencionar é a dos exames complemen- 
tares, que permite o recurso a técnicas de diagnóstico e terapêutica 
de diferentes especialidades, com técnicas menos invasivas.

Os doentes Oncológicos podem, hoje, ter o recurso a um Hospital 
Oncológico moderno, perto da sua residência e familiares, retirando- 
-lhes, assim, o sofrimento acrescido dos transportes até ao Porto.
Este Hospital Oncológico dispõe de equipamento para Radioterapia 
que, sem dúvida, melhora os cuidados destes doentes.

Entre as medidas, na minha opinião, mais importantes de gestão 
foram a concentração das Unidades de Saúde no CHTMAD – com 
uma estratégia de hierarquia de grupo, poupando recursos humanos 
e financeiros, e a uniformização de equipamentos e material de con- 
sumo clínico – no meu Serviço assim aconteceu!

A transformação dos Hospitais em Entidades Públicas Empresariais 
(EPE) permitiu uma maior flexibilidade das regras de gestão, tendo 
como objectivo uma maior eficiência na concentração de Serviços e 

Recursos – embora, este último aspecto, na minha opinião ainda 
não se encontra totalmente optimizado.

Este modelo de gestão permite, sem qualquer dúvida, a agilização 
dos diferentes processos de gestão. Lembro-me do tempo em que 
uma simples obra – como a abertura de uma janela – necessitava 
de uma série de pareceres e encontrava-se sujeita à aprovação de 
diversas entidades exteriores (como construções hospitalares, etc), 
que tornavam o processo inoperante e desesperante. Concursos 
para equipamentos e recursos humanos eram outra enorme compli- 
cação, por vezes com impugnações durante anos, com graves pre- 
juízos para os serviços e para os doentes. Mas, de facto, nem com 
tudo concordo neste novo modelo de gestão (não se pode agradar 
a todos…).

A minha principal preocupação é que se venha a desestruturar aquilo 
que considero a base de uma Unidade de Saúde – os Serviços. 
Assim como a família é a estrutura da sociedade, os Serviços são o 
núcleo estruturante clínico de uma Unidade de Saúde. A contratação 
de médicos, como se tem visto em alguns hospitais, sem uma avalia- 
ção clínica entre pares, que vão prestar serviço, pagos por objectivos, 
à peça ou à hora, praticando por vezes uma medicina isolada do 
próprio serviço, não prestando “contas” ao Director do Serviço, prati- 
cando uma medicina individualizada, ocasional, sem espírito de 
equipa, sem respeito por hierarquias técnicas de competência cientí- 
fica, sem qualquer ligação afectiva ao Serviço e à Instituição – aspe- 
ctos, estes, fundamentais na medicina hospitalar. 

Se falarmos da formação médica, então esta metodologia é uma 
catástrofe: compromete fortemente a formação dos futuros médicos 
e, consequentemente, o progresso da medicina com séria interferên- 
cia, em termos futuros, na saúde das populações.

Quero deixar claro que esta reflexão depende muito das Administra- 
ções Hospitalares e quero também deixar bem claro que, apesar de 
dirigir um Serviço em que os recursos humanos estão muito abaixo 
do número desejável, tenho tido o apoio do Conselho de Administra- 
ção, nomeadamente do Sr. Presidente e do Sr. Director Clínico para 
ir construindo um Serviço em que a capacidade técnica dos profis- 
sionais que connosco tem vindo trabalhar é avaliada, assim como o 
perfil humano do anestesiologista, tendo vindo a ser construída uma 
equipa diferenciada, jovem e de qualidade.

Penso que quando me fala de acessibilidade, se refere ao acesso 
às consultas externas e cirurgias. Nestas áreas houve, sem dúvida, 
uma evolução muito positiva. O acréscimo de consultas – em que 
realço o caso de Oftalmologia e ORL, áreas que historicamente eram 
conhecidas por longos meses de espera – está resolvido no nosso 
Centro Hospitalar (CH). Não temos, nem nunca tivemos, listas de 
espera cirúrgica para patologia oncológica, e, de uma maneira geral, 
creio que as listas de espera estão, na globalidade, controladas. 
Claro que o novo modelo de gestão de doentes inscritos para cirurgia 
permite o conhecimento, em tempo real, pelos Serviços, Adminis-
trações e Ministério da Saúde dos doentes em espera e proporciona 
o acesso desses doentes, que assim o desejem, a tratamento noutras 
Instituições. Este aspecto não agrada, a maioria das vezes, aos pró- 
prios doentes, nem, obviamente, às Instituições.
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Gostaria de abordar um aspecto com que discordava totalmente. 
Refiro-me ao antigo modelo de financiamento dos Hospitais – sempre 
subfinanciados, acumulando défices ano após ano; com financia-
mento no ano seguinte pelo défice mais uns poucos escudos, que 
não correspondiam à realidade das necessidades.

Hoje, o financiamento tem por base a produção contratualizada, pre- 
viamente, com os Serviços e, posteriormente, a Administração com 
ARS, sendo a Instituição penalizada quando não a cumpre.
Creio que melhoramos! Parece-me mais justa, embora entenda que 
pode ser melhorada, não pode funcionar exclusivamente a filosofia 
dos números.

Porque não o financiamento por resultados? Pelo outcome dos 
doentes tratados? Que mortalidade ou co-morbilidade pelas 
patologias que tratamos? Sei que esta avaliação é complexa, mas 
não impossível, porque outros hospitais, não em Portugal, já o 
fazem. 

Esta qualidade dos cuidados prestados ter financiamento adequado 
e as populações terem conhecimento por exemplo, que no Hospital 
x a mortalidade por apendicectomia é y – e assim poderem fazer 
livremente a escolha do Hospital onde querem ser tratados.  Provavel- 
mente alguns Serviços teriam que fechar por falta de clientes…

E, em concreto, relativamente ao seu Serviço? Que mudanças foram 
surgindo aos diferentes níveis?

Bom, o Serviço de Anestesiologia desde longa data está subdimen-
sionado em recursos humanos, resultado de políticas que não são 
totalmente da responsabilidade do Hospital.

O número de Anestesiologistas nas três Unidades Hospitalares Vila 
Real, Chaves e Lamego é inferior às necessidades das respectivas 
Unidades, de acordo com a sua diferenciação.

Assim, este problema não foi resolvido, no caso concreto da aneste- 
siologia, com a constituição do CH, pelas razões que invoquei acima.

Nos últimos anos, a actividade anestésica para além dos Blocos 
Operatórios tem outras áreas em que é perita, e que os anestesio- 
logistas não abdicam de trabalhar, é o caso das Unidades de Dor 
Crónica, de Dor Aguda, nomeadamente pós operatória, da Analgesia 
do Trabalho de Parto, da Anestesia Fora do Bloco Operatório para 
exames complementares de diagnóstico e tratamento, da Medicina 
Intensiva, da Medicina do Pós-Operatório Imediato nas Unidades de 
Cuidados Pós-Anestésicos, da Medicina Peri-operatória, Consulta 
Externa, Cirurgia de Ambulatório, da Medicina Pré-Hospitalar, na área 
da Formação e Investigação Clínica, do trabalho desenvolvido e dos 
resultados obtidos. Mal do Serviço em que esta avaliação, que não 
tem como objectivo (que fique bem claro!) a culpabilização do pro- 
fissional, não reflecte sobre os seus resultados. Para além destas 
inúmeras actividades, que, como vimos, não se esgotam nos Blocos 
Operatórios, começam também os anestesiologistas a dominar prá- 
ticas, até aqui de outras áreas (como a ecografia, para realização de 
diferentes técnicas: loco-regionais, punção de vasos profundos ou 
em doentes obesos e ecotransesofágico, entre outras). 

Os novos profissionais já têm nos seus “curricula” estas formações 
a que, com toda a legitimidade, querem dar continuidade e nós, CH, 
delas necessitamos para a estratégia de diferenciação de Hospital 
Central que já somos. De facto, a área dos recursos humanos é 
aquela em que a dificuldade é maior, ainda mais quando o nível de 
exigência que colocamos é alto.

Tivemos todo o apoio do Sr. Presidente do Conselho de Administração 
e Sr. Director Clínico para equipar o Serviço com a última tecnologia 
na área da ventilação anestésica, com máquinas das mais recentes, 
com monitorização sofisticada que nos permite prestar cuidados 
anestésicos com a segurança que é hoje recomendada, em normas 
Nacionais e Internacionais.

Temos um Recobro pós anestésico capaz de dar resposta às seis 
salas operatórias da Unidade de Vila Real, com toda a monitoriza-
ção adequada. Temos equipamento sofisticado para abordagem de 
uma via aérea difícil. Temos a concurso um ecógrafo para as novas 
técnicas que acima referi.

Para formação em entubação por fibroscopia, temos tido o apoio na 
formação dos nossos profissionais do Serviço de Pneumologia, na 
pessoa do Dr. Abel Afonso, a quem quero apresentar formalmente o 
meu reconhecimento.

Apesar do serviço possuir um fibroscópio, surge agora no mercado 
um fibroscópio com ecrã exterior que permite visualização, não só 
por quem está a executar a técnica, como por outros profissionais, 
vocacionado para os serviços de Anestesiologia, menos complexo 
que os ecrãs da Pneumologia e menos oneroso, e de grande impor- 
tância para quem tem Internos em formação, permitindo também, 
pelas suas características, maior protecção do dano do equipamento. 
Será um dos próximos pedidos que irei fazer ao Sr. Dr. Carlos Vaz.

Creio ser da mais elementar justiça referir que, relativamente ao Ser- 
viço e Departamento de Anestesiologia e Terapêutica da Dor, o Sr. 
Presidente do C.A. tem demonstrado grande sensibilidade para 
entender o que de facto é importante neste Departamento, para o 
bom funcionamento de uma Instituição Hospitalar.

Relativamente às outras Unidades – Régua, Chaves e Lamego –, têm 
sido melhorados os equipamentos de acordo com a diferenciação 
técnica de cada uma. No entanto, quero referir que todas foram equi- 
padas com o material do mais sofisticado para abordagem da via 
aérea difícil, por o considerarmos vital.

Estas Unidades, na área da anestesiologia – tenho que o dizer –, ti- 
nham vários défices relativamente a equipamentos, e só vieram a 
ganhar com a integração no CH. Como é óbvio, não é possível fazer- 
-se tudo ao mesmo tempo, mas as melhorias são visíveis. Estou 
convencida que estes défices não foram da responsabilidade dos 
profissionais que lá trabalham – a quem reconheço o esforço que 
tem sido feito, para com um número tão reduzido de elementos, de- 
senvolverem o trabalho que fazem, nomeadamente os colegas de 
Chaves que têm a responsabilidade de uma Urgência, 24 horas 
sobre 24 horas.

Por fim, queria deixar o registo, que muito me agrada de termos a 
possibilidade de, desde há cerca de um ano, realizar em Unidade 
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Própria – Unidade da Régua – Cirurgia do Ambulatório, de modo 
organizado, conjuntamente com consulta de enfermagem e de algu- 
mas especialidades cirúrgicas.

Existem protocolos elaborados pelo Departamento de Anestesiolo-
gia e Terapêutica da Dor, que constam do Manual de Cirurgia de 
Ambulatório (em que também participamos na elaboração), aprova- 
do pelo Conselho de Administração, relativamente à profilaxia das 
náuseas e vómitos e terapêutica da dor.

Ao fim deste 1º ano de funcionamento, a avaliação dos inquéritos 
de satisfação aos doentes intervencionados e o follow up às 24 
horas, trabalho realizado pela Dra. Regina Bento, dão-nos o ânimo 
necessário para continuar e querer fazer cada vez melhor, pois a 
opinião dos doentes é muito gratificante.

Em 2007 a mudança do CHVRPR para CHTMAD conduziu a um 
novo modelo de organização hospitalar. Aquando da criação do 
CHTMAD, qual foi o seu primeiro pensamento? Porquê?

Melhoria da gestão de recursos a todos os níveis. Parecendo-me, 
desde logo, que na área dos recursos médicos poderiam surgir mais 
dificuldades, porque de um modo geral não eram excedentários.

O clima de restrição do investimento público poderia ver os seus 
efeitos minorados pelas dotações de capital ao centro hospitalar, 
podendo ser realizadas obras que contribuíssem para uma melhoria 
da qualidade dos cuidados prestados. Poder-se-iam hierarquizar 
cuidados, de acordo com os recursos de cada Unidade, humanos e 
técnicos.

O fecho das Maternidades, muito contestado por alguns, tem, em 
minha opinião, tecnicamente, toda a razão de ter sido feito. Materni- 
dades com 400-600 partos por ano, 2 anestesistas no quadro, mais 
outros tantos Obstetras e sem Neonatologistas, não podem funcionar 
com segurança, não pela competência dos seus profissionais, mas 
pelo seu reduzido numero. Claro que esta situação trouxe mais tra- 
balho para a Unidade de Vila Real, nomeadamente para o Serviço 
de Anestesiologia, mas as grávidas do CH poderão dispor de outro 
conforto, nomeadamente Analgesia de Trabalho de Parto, com Epi- 
dural; e temos a gratificação nos inquéritos aplicados às grávidas 
referentes ao seu grau de satisfação.

Outro dos meus pensamentos foi a possibilidade de uniformização 
de procedimentos e equipamentos. Tenho que referir que este último 
foi mais fácil, mas o juntarmo-nos ou falarmos mesmo telefonicamente 
em situações mais complexas, tem sido benéfico para todos. Claro 
que me estou a referir, exclusivamente, ao meu Serviço.

No que concerne ao Serviço que actualmente dirige como caracte- 
riza, então, a integração no CHTMAD? O que teria feito de forma 
diferente? Algo mudou com certeza. Em que sentido?

Parte desta pergunta foi já respondida na anterior. O que teria feito 
de forma diferente no meu Serviço? Provavelmente teria feito precisa- 
mente o que fiz, reunir com os colegas das outras Unidades, Chaves 
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e Lamego, reflectir sobre as especificidades de cada unidade, não 
lhes retirando a identidade, mas tentando uniformizar técnicas, ma- 
teriais de consumo clínico, alguns equipamentos. Procurar sinergias. 
Apesar de tudo creio que estas reuniões foram poucas, mas a acti- 
vidade assistencial pouco tempo nos deixa; no entanto temos um 
permanente contacto telefónico que a todos traz conforto.

E, neste contexto, o que tem sido feito, em concreto, dentro do 
Serviço de Anestesiologia por forma a elevar o nível de diferen-
ciação técnica e de Recursos Humanos?

A esta pergunta creio que já fui respondendo nas anteriores. Se en- 
tender que deva esclarecer melhor mais alguma coisa… Gostaria de 
referir que, regularmente, colaboramos com a Universidade de Trás- 
-os-Montes e Alto Douro em Seminários e aulas na Área da Veteriná- 
ria, nos aspectos que dizem respeito à anestesiologia. Tem sido uma 
colaboração muito interessante.

E, actualmente, volvidos três anos desde a integração, fazendo agora 
um balanço, é de opinião que o Serviço de Anestesiologia saiu be- 
neficiado com a criação do CHTMAD? Ou não? Em que sentido?

Creio que o Serviço de Anestesiologia saiu beneficiado com a criação 
do CHTMAD. É olhado do “exterior” como um Serviço prestigiado, 
com grandes potencialidades em que profissionais mais jovens e de 
excelente formação podem desenvolver projectos, que só a falta de 
recursos humanos não nos tem permitido pôr já no terreno, mas as 
sementes estão lançadas. Temos equipamento, uma Administração 
que quer a diferenciação do CH num verdadeiro Hospital Central.

Mantemos o ânimo e a energia de ter um Serviço de Anestesiologia 
e um Departamento diferenciado, com excelentes profissionais que 
prestam cuidados de qualidade e segurança aos nossos doentes. 
Também há que referir que a criação do CH trouxe, sem dúvida, mais 
trabalho para o Serviço de Anestesiologia da Unidade de Vila Real.

A interligação funcional com os restantes serviços da Instituição é 
um factor crucial de sucesso. Nesse sentido, o que tem sido feito 
para que a mesma possa ser maximizada em prol do utente? Em 
que sentido? Pode-nos dar exemplo de medidas concretas?

Tem toda a razão, os Serviços Hospitalares não podem ser “conchas”, 
fechados em si próprios, para bem dos doentes. O Departamento de 
Anestesiologia e Terapêutica da Dor, tem, também, por missão asse- 
gurar actividade do âmbito da Anestesiologia, necessária a outros 
Departamentos ou Serviços do CHTMAD, de modo que estes possam 
concretizar os seus objectivos assistenciais.

Para o cumprimento desta e outras missões, o Departamento tem 
linhas programáticas centradas no doente, tendo sempre como obje- 
ctivo o cumprimento de padrões de elevada qualidade assistencial.

Assim, sabemos bem quão relevante é o relacionamento intra e inter 
Departamentos/Serviços, estamos permanentemente empenhados 
na melhoria da comunicação adequada com os diferentes grupos 
profissionais. 

Como medidas concretas posso dizer-lhe que protocolamos um 
“corredor de acesso” privilegiado com a Cardiologia, de avaliação 

de doentes com patologia cardíaca grave, que avaliamos na nossa 
Consulta Externa, propostos para cirurgia mas que necessitam, pela 
sua patologia, de parecer ou até optimização das suas condições 
cardíacas pré-operatórias; temos protocolos idênticos com a Patologia 
Clínica e Serviço de Sangue para doentes necessitando de interven- 
ção rápida destas áreas quando o doente já se encontra no Bloco 
Operatório; em situações de doentes mais complexos que obrigam 
a abordagens multidisciplinares, fazemos reuniões prévias para esta- 
belecimento de protocolos do risco/beneficio para o doente (esta é 
uma área que gostaria que fosse muito mais frequente, mas para lá 
caminhamos…); temos realizado reuniões conjuntas com especiali-
dades cirúrgicas, sempre que necessário, para reflexão sobre novas 
técnicas cirúrgicas a introduzir e suas implicações com os doentes 
anestesiados. Curiosamente, há relativamente pouco tempo discu- 
tindo sobre a melhor forma de comunicação com as áreas cirúrgicas, 
sobre o conhecimento daquelas, acerca da decisão da consulta de 
anestesia, um dos responsáveis da área cirúrgica da Unidade de Vila 
Real deu uma solução que estamos a começar a praticar com su- 
cesso, para o conhecimento rápido dessa decisão. É também nossa 
preocupação manter um bom relacionamento com os doentes e 
seus familiares.

Queria deixar claro que, estando a nossa postura centrada no doente, 
nunca podemos perder a nossa identidade de anestesiologistas, 
membros de uma área do saber médico autónoma, que valoriza o 
trabalho em equipa quer em unidades de tratamento, quer de inves- 
tigação.

A dor tem vindo a assumir cada vez mais importância na prestação 
de cuidados, tendo sido já considerada como o 5º sinal vital. Sendo 
uma das vertentes do seu Departamento e tendo hoje o CHTMAD 
um Centro de Oncologia como é que a gestão da dor crónica tem 
vindo a ser assumida?

A organização e diferenciação das estruturas diferenciadas para o 
tratamento especializado da dor deverá ser adequada aos hospitais 
em que se integram.

A Unidade de Dor do CHTMAD é uma unidade terapêutica de dor, 
de acordo com as normas de organização e classificação das uni- 
dades de dor crónica, do Programa Nacional de Controlo da Dor, 
preenche, no entanto, já alguns critérios de uma Unidade Multidisci-
plinar de Dor: unidade destinada ao diagnóstico e tratamento da dor 
crónica, dotada de uma equipa multidisciplinar. 

A sua gestão é dependente do Departamento de Anestesiologia, 
sendo a sua responsável uma anestesiologista com competência 
em Medicina da Dor, Dra. Rosário Abrunhosa.

A sua proximidade do Centro Oncológico leva a que seja filosofia da 
unidade a prioridade ao doente oncológico conduzindo, com os re- 
cursos existentes, inevitavelmente a um aumento do tempo de espera 
e constrangimento na resposta a pedidos de consulta tanto internos, 
como do exterior, de patologia não oncológica. 

Acresce a este aspecto, a necessidade de dar resposta aos inúmeros 
pedidos de consulta interna, sendo também filosofia da unidade dar 
resposta atempada ao doente internado. 
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Os doentes internados nas outras unidades do CHTMAD a necessita- 
rem de apoio desta unidade são enviados à consulta externa, embora 
não podendo ser contabilizados como tal. Esta é uma questão de 
resolução eventualmente administrativa, pois conduz a uma diminui- 
ção da acessibilidade de outros doentes à consulta. 

Outro aspecto que nos parece necessário ser modificado, uma vez 
que os doentes observados no internamento o são em regime de 
consultadoria, dado que a unidade não tem internamento próprio, é 
a sua contabilização actual como consulta subsequente quando 
passam a regime ambulatório. Na nossa opinião deverão ser conta- 
bilizadas como primeiras consultas.

Ainda assim, tem a Unidade a preocupação da formação contínua 
dos profissionais que nela trabalham, e de profissionais de outros 
serviços, médicos e enfermeiros, versando a importância da avalia- 
ção e registo sistemático da dor como 5º sinal vital, pois é assim 
que se consegue diagnosticar e tratar efectivamente a dor.

A entrada para o serviço de anestesiologia de elementos com forma- 
ção específica em acupunctura, significará uma mais valia no trata- 
mento dos doentes crónicos, nomeadamente portadores de patologia 
osteoarticular. 

Para além da terapêutica farmacológica, a unidade executa alguns 
tipos de tratamento invasivo em ambulatório com sucesso. Para além 
do benefício para o doente, este tipo de abordagem representa um 
aspecto financeiro não desprezível para a instituição.

Se fosse necessário avaliarmos o Índice de Posicionamento Estratégi- 
co da Organização, quais seriam os pontos fracos e fortes, ameaças 
e oportunidades que acharia relevantes apontar ao nível do CHTMAD? 
E ao nível do serviço de Anestesiologia?

Não estou na posse dos  indicadores necessários para avaliar o Índi- 
ce de Posicionamento Estratégico da Organização, com a enumeração 
dos pontos fracos e fortes. Ao nível do Serviço de Anestesiologia/ 
Departamento, posso fazer-lhe esse tipo de Análise.

Pontos Fortes: 
- Serviços de excelência prestados aos doentes
- Padrões de Segurança elevados
- Qualidade técnica e científica dos profissionais que integram o 
Departamento. Gostava de incluir aqui, apesar de no modelo de 
Organização da Instituição não estarem englobados no Serviço de 
Anestesiologia (mas sentimo-los como “nossos” de “coração”), os 
Enfermeiros de Anestesia
- Formação pós –graduada , no âmbito do Internato de Especialidade 
de Anestesiologia

Pontos Fracos: 
- Recursos Humanos escassos, que estrangulam a evolução que 
temos em projectos.
- Espaço Físico do Serviço exíguo, com cerca de 60 m2

- Ausência de Secretariado Clínico a tempo inteiro, para o trabalho já 
existente e condição obrigatória do Colégio de Especialidade para 
Idoneidade Formativa

Oportunidades: 
Aumentar a qualidade e quantidade dos cuidados anestésicos 
prestados em áreas como Dor Aguda e Crónica com Técnicas não 
convencionais do tratamento da dor, de grande conforto para o 
doente. Refiro-me ao desenvolvimento da PCA (Pacient Controled 
Analgesia), englobando também nesta melhoria da qualidade a 
assistência à grávida na vertente de consultas dirigidas a este grupo, 
no último trimestre da gravidez, nomeadamente naquelas grávidas 
que têm patologia associada. 
Elaboração de mais Protocolos/ Normas de actuação de ordem 
clínica e organizativas conducentes sempre a melhoria dos cuida-  
dos prestados. Diferenciação dos profissionais em novas técnicas 
para conseguir dar uma resposta de qualidade aos novos desafios 
do Centro Hospitalar. Novos profissionais que vêem no CHTMAD, 
uma oportunidade de criar projectos na área da anestesiologia, que 
são um desafio para qualquer jovem especialista.

Ameaças: 
- Encontrando-se o CH em fase de crescimento e grande diferen-
ciação, com assimetrias relevantes nas diferentes áreas de prestação 
de cuidados (grande número de cirurgiões, diferenciação de exames 
complementares), quase todas consumidoras de recursos de aneste- 
siologistas, apesar de definidos os objectivos a atingir, torna neces- 
sária uma estratégia global com uma necessidade constante de 
comunicação e diálogo com a Direcção Clínica e Administração. Difi- 
culdades nesta comunicação (que não têm existido com a presente 
Direcção Clínica e Administração) poderão dificultar ou até inviabilizar 
total ou parcialmente a concretização dos objectivos definidos.

Numa visão a médio prazo e acreditando que o seu Serviço estaria 
numa situação ideal a todos os níveis, qual era a primeira medida 
que tomava? E porquê?

Com o Serviço numa situação ideal, a primeira medida era a imple- 
mentação do Tratamento da Dor Aguda Pós-Operatória, onde existe 
um projecto de grande qualidade, já elaborado há quase um ano 
pela Sra. Dra. Catarina Sampaio (ainda não implantado na sua globa- 
lidade por falta de recursos) e aplicá-lo a todos os doentes operados. 
Este projecto além da coordenação da anestesiologista terá o apoio 
indispensável de uma Equipa de Enfermagem, na minha opinião dos 
enfermeiros de anestesia; mesmo com a colaboração da equipa de 
enfermagem serão necessários três anestesiologistas vocacionados 
e com formação na área. Porquê esta medida em 1º lugar? É etica- 
mente reprovável que nos dias de hoje, com tantos dispositivos e 
fármacos eficazes no tratamento da dor aguda pós-operatória, exis- 
tam, ainda, nos nossos hospitais doentes sub analgesiados. É sabido 
que a dor não devidamente tratada é factor de comorbilidades, algu- 
mas podendo levar à morte, como é o caso de tromboembolismo, por 
a dor ser limitadora de uma mobilização precoce, maior número de 
dias de internamento e maior probabilidade de infecção nosocomial.

A humanização da prestação de cuidados de saúde com certeza que 
é um valor que a preocupa enquanto Directora de Serviço. O que tem 
sido feito nesse sentido no serviço que dirige? Pode-nos dar exemplos 
concretos de resultados decorrentes das medidas tomadas?

A consulta de anestesiologia para além da avaliação clínica pré-ope- 
ratória é também um meio de humanização: o doente tem oportuni-
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dade de colocar as suas dúvidas sobre a anestesia, o adormecer, o 
acordar… esta especialidade ainda é para os doentes motivo de 
grande apreensão e medos. A visita pré-anestésica é outra oportuni- 
dade de informar o doente sobre o acto anestésico, retirar as suas 
duvidas, às vezes “fantasmas” e é muito gratificante terminada esta 
conversa ouvir o doente dizer-nos ”Obrigada Sra. Dra., estou descan- 
sado, sabe… estava cheio de medo de não acordar da anestesia!”
Lamento não ser ainda possível a todos os doentes que operamos, 
fazer esta avaliação pré-operatória.

No caso dos doentes de Cirurgia de Ambulatório, temos observado 
todos os doentes em consulta no pré-operatório e o resultado da 
avaliação dos Inquéritos de Satisfação e follow up deste 1º ano foi 
excelente.

Como é que a Dra. Goretti se revê no Projecto de Acreditação do 
CHTMAD?

O Projecto de Acreditação do CHTMAD é um projecto estruturante 
para o CH, traduzindo mais qualidade e segurança para os doentes, 
menor desperdício e, talvez, uma optimização da produção. Eu não 
posso estar mais de acordo com o projecto – no caso concreto do 
meu Serviço, conduziu a alterações de comportamentos, como sabe 
sempre difíceis: maior cumprimento de normas e registos que só têm 
aumentado a segurança dos doentes. Apesar dos anestesiologistas 
já serem um grupo profissional “formatado” para os registos, houve, 
sem dúvida, uma melhoria. A aplicação sistemática do consentimento 
informado aos doentes traduz uma melhoria de qualidade de relevar.

A obrigatoriedade de existência de normas escritas é um factor de 
segurança e qualidade nomeadamente na área da anestesiologia e 
Bloco Operatório. A Acreditação do CH e os processos de auditoria 
a que conduz obrigam a uma melhoria contínua dos procedimentos.
Claro que este processo tem custos, mas os custos da não qualidade 
são, com certeza, superiores.

Também é certo que este processo é consumidor de tempo, mas creio 
que esse tempo é compensador pelos resultados obtidos. Nunca nos 
poderemos esquecer que o sucesso resulta do envolvimento de todos 
os profissionais, não é um processo da Administração ou da Direcção 
Clínica, obriga ao envolvimento de todos.

É com grande satisfação que refiro que o Departamento e o Serviço 
de Anestesiologia tem vários profissionais envolvidos directamente 
no Processo de Acreditação em diversos Grupos e no Grupo Coorde- 
nador é o caso da Sra. Dra. Margarida Faria, da Sra. Dra. Rosário 
Abrunhosa e do Sr. Enf. Henrique Dias.

Para finalizar, se lhe pedíssemos para caracterizar, num futuro pró- 
ximo, o Serviço de Anestesiologia em três adjectivos principais, quais 
seriam?

Bem, agora vou ser muito sucinta, três adjectivos: Segurança; Quali- 
dade e Inovação.
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Colaboradora Catarina de Fátima Meireles Carvalho
Data Entrada Instituição 12-01-2010
Data Nascimento 30-04-1982
Serviço Serviços Gerais 
             Unidade Hospitalar de Vila Real

Foi um objectivo conseguido, uma grande alegria!

Satisfação!

Limpeza, harmonia, organização!

Senti-me muito insegura quando cheguei ao meu serviço...

União!

Quando senti que os meus colegas me auxiliavam nesta nova fase 
profissional.

Mais estrutura dentro do meu Serviço. Todos os colaboradores 
devem ter conhecimento das suas responsabilidades.

2ª Casa, confiança, solidez!

A entreajuda!

Os Jardins.

Cada vez mais e melhores profissionais em todos os Serviços!11 * Uma palavra/frase que ambiciona para o futuro do CHTMAD

10 * O espaço que mais gosta no CHTMAD

9 * O que se deve manter

8 * Uma mudança que almejava para o CHTMAD

7 * Três palavras que melhor definam o CHTMAD

6 * A maior dificuldade vivida no CHTMAD

5 * A melhor experiência vivida no CHTMAD

4 * Um adjectivo que qualifique o trabalho em equipa

3 * Três adjectivos que caracterizem o seu Serviço

2 * O sentimento enquanto profissional do CHTMAD

1 * O momento da sua entrada no CHTMAD

jogo de palavras, em 5 segundos descreva:
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02.2
entrevista à colaboradora mais 
recente, catarina carvalho
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Colaborador Fernando Jesus Faustino 
Data Entrada Instituição 13-04-1970
Data Nascimento 20-07-1953
Serviço Serviço de Gestão de Recursos Humanos 
             Unidade Hospitalar de Lamego

Aumento da satisfação por parte dos utentes!

Receio, por ser uma grande Instituição.

Satisfação e exigência!

 Fundamental, informativo, disponível a todos.

Essencial!

Não destaco nenhuma em especial. Sempre tentei ajudar os meus 
colegas de Serviço.

A integração da Unidade de Lamego no actual CHTMAD. Criaram-se 
outros regimes, tivemos de nos adaptar!

A concretização da nova Unidade Hospitalar de Lamego: um 
Hospital de Proximidade.

Casa, Família e Profissionais!

Os profissionais que têm vontade em continuar!

Os Recursos Humanos da Unidade de Vila Real.

02.3
entrevista ao colaborador mais 
antigo, fernando faustino



Dia Mundial do Turismo - 27 de Setembro

O Dia Mundial do Turismo é celebrado pela 
Organização Mundial do Turismo (OMT) des- 
de 27 de Setembro de 1980.
Este Dia foi estabelecido pela terceira con- 
ferência da Assembleia Geral da OMT em 
Espanha, em Setembro de 1979.

Conheça mais o seu Mundo!







Todos nós já vimos ou tivemos contacto com crianças hospitalizadas, 
e o sentimento que nos fica não é na sua íntegra agradável, sobre- 
tudo porque a criança não se encontra completa no seu todo, não 
reside no seu estado perfeitamente saudável, interferindo com o seu 
estado emocional e físico.

Imaginam, agora, qual será o sentimento da criança que se encontra 
internada? O que ela pensa sobre o desconhecido? Os seus medos? 
As perguntas que parecem não ter resposta?

A equipa de saúde deve estar atenta aos estados emocionais exte- 
riorizados pelas crianças internadas de modo a facilitar o alívio de 
emoções e impulsos projectados em ambiente hospitalar. A fácil co- 
municação entre profissional e criança é um dos primeiros passos a 
ter em consideração em todo este processo.

É neste sentido que é prioritário e elementar a colaboração de todos 
os profissionais de saúde na humanização do ambiente hospitalar. 
No entanto, a pergunta impõe-se: o que se entende por Humanização?

A palavra humanismo vem do latim “humanitas”, que na antiguidade 
romana tinha um sentido pedagógico, ou seja, a educação do homem 
como tal (em grego, paidéia). No dicionário Larousse (2000), huma- 
nização vem definido como “a acção de humanizar, tornar mais huma- 
no, mas também civilizar, tornar mais doce, enternecer”.

Assim, Humanizar é criar laços entre profissional de saúde e doente, 
por forma a uma significativa melhoria de vida da criança hospitali-
zada.

A criança quando hospitalizada sofre devido ao afastamento do seu 
lar, das mudanças de rotina, dos procedimentos médicos. Com isso, 
o seu comportamento altera-se podendo apresentar sentimentos de 
tristeza, culpa, fúria, irritabilidade, medo, inibição, angústia e/ou 
depressão.

É fundamental que as crianças internadas vejam todos os profissio- 
nais de saúde como “parceiros”, alguém que está sempre do lado 
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03.
a criança no
mundo dos crescidos

03.1
a criança hospitalizada - 
criar laços!
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deles, encontrando-se presentes não só para lhes imporem regras, 
mas também para partilhar e sorrir as suas conquistas e alegrias na 
experiência pela qual estão a passar.

Sabemos que a consciência para esta nova realidade é cada vez 
mais empregue na área da saúde, mas existe sempre forma de se 
aperfeiçoar técnicas de relacionamento. 

Na área da pediatria existem, já, alguns estudos feitos com o obje- 
ctivo de minorar a angústia da criança enquanto está internada 
(realização de actividades lúdicas, utilização no Serviço de cores 
atractivas, alegres). 

Através de actividades lúdicas, a criança partilha sentimentos com 
outras crianças que estão a vivenciar a mesma experiência, assimila 
novos meios de integração, sente-se protegida percebendo que não 
está só, e consegue obter uma melhor percepção do seu interna-
mento.

Se perguntarmos a uma criança o que ela sente antes do internamen- 
to as respostas serão óbvias: medo, angústia, abandono. É neste 
propósito que, sempre que possível, se evita o internamento (por 
exemplo mediante recurso a técnicas em ambiente de ambula- tório) 
isso recorre à Cirurgia de Ambulatório. Uma mudança que di- minui 
veramente o sofrimento da criança.

Felizmente, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro tem 
obtido respostas bastantes positivas no que diz respeito a histórias 
de crianças internadas nesta Instituição Hospitalar. 

Desenhos com frases como: “Para o Enfermeiro por ser um tipo 
porreiro”; “Para a Doutora com um beijinho”, “Muito Obrigado pela 
ajuda de todos, gosto muito de vocês”, “No hospital fui muito bem 
tratado”, deixam-nos orgulhosos de todo o trabalho desenvolvido 
pelo Serviço de Pediatria, e não só.

A questão que agora se coloca é a seguinte: que mais contributos 
poderemos dar para uma maior humanização da Criança Hospitali-
zada?

Em 1988, em Leiden, foi redigida por várias Associações Europeias 
a “Carta da Criança Hospitalizada”, em que se resume e reafirma os 
Direitos das Crianças Internadas. É nosso dever passar esta infor- 
mação a todos os que ainda não conhecem esta Carta e divulgá-la.

Em epílogo, a hospitalização da criança, na maioria dos casos, con- 
duz a mudanças no ser humano que adoece, causando alterações 
psicológicas.

Este é o principal factor para que todos os profissionais de saúde 
estejam cientes da sua importância na vida destas crianças. Ajudar 
no seu internamento, partilhar com elas vivências, criar laços são 
passos fundamentais para cativar a criança e auxiliá-la na sua hos- 
pitalização.

Para os adultos, falar em crianças hospitalizadas não é uma questão 
simples… Na verdade, todos nós já fomos crianças com medos e 
ansiedades, embora a maior parte já se tenha esquecido disso…

Façamos, então, uma viagem ao passado para entendermos melhor 
o mundo das crianças…

Deixo-vos, assim, um pequeno excerto com uma grande mensagem...

por Catherine Pereira

“ O que quer dizer cativar? (…)
- Significa criar laços...
- Criar laços?
- Exactamente, disse a raposa. Tu não és para mim senão um menino 
inteiramente igual a cem mil outros meninos.
E eu não preciso de ti.
E tu não precisas de mim.
Mas, se tu me cativares, e se eu te cativar, precisaremos um do 
outro. Serás para mim o único no mundo. E eu serei para ti a única 
no mundo... (…)

Nós só conhecemos bem as coisas que cativamos, disse a raposa. 
Os homens não têm tempo de conhecer coisa alguma. Compram 
tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os 
homens não têm mais amigos. Se tu queres uma amiga, cativa-me!
Os homens esqueceram a verdade, disse a raposa.
Mas tu não a deves esquecer.
Tu tornaste eternamente responsável por aquilo que cativas…”

“ O Principezinho” - Antoine de Saint-Exupéry
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03.2
a criança doente e os pais, 
informação e responsabilidade

 

Eurico Jorge Gaspar
Director do Serviço de Pediatria e Neonatologia
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Os cuidados de saúde à criança são um factor de grande preocupa- 
ção para todos os intervenientes.

Para os pais, que querem que o filho não esteja doente, ou que quan- 
do o está, a doença dure o mínimo tempo possível não deixando se- 
quelas. Esta é uma preocupação crescente nos dias de hoje, pois a 
doença dos filhos têm uma importância emocional grande e também 
uma grande interferência no dia-a-dia da sociedade. O número de 
casais com apenas um filho é maior, contrastando muito com a rea- 
lidade de algumas décadas atrás. A informação e a exigência são 
cada vez maiores, tornando o diálogo entre cada interveniente, mais 
franco, aberto e vantajoso para o doente.

Para o profissional de saúde a exigência também aumentou. Os 
conhecimentos científicos são maiores, levando à necessidade de 
subespecializações para determinadas áreas pediátricas. A neces- 
sidade de resposta é maior, surgiram novas patologias e aumentou 
também o escalão etário de atendimento pediátrico, incluindo agora 
os adolescentes com todas as suas necessidades. O apoio à doença 
crónica é maior e mais eficaz, existindo na sociedade um sentimento 
mais evidente de solidariedade e disponibilidade, para acompanha-
mento e tratamento de problemas que há alguns anos não tinham 
solução.

Há pois uma necessidade de que todos os intervenientes na presta- 
ção de cuidados de saúde à criança tenham uma correcta noção 
das suas responsabilidades, promovendo uma evolução diferenciada.
 
Os primeiros cuidados de saúde são prestados pela pessoa que 
está mais próximo do doente. Quanto maior for o seu nível de conhe- 
cimento, melhor será o resultado final. Na sociedade actual, com as 
características demográficas e sociológicas, muito do capital adqui- 
rido pela experiência não é transmitido de geração em geração. A 
facilidade de acesso aos cuidados de saúde, permitiu ganhos obje- 
ctivos em indicadores por todos reconhecidos, mas este facto não 
diminui a responsabilidade e necessidade de actuação por quem 
está mais próximo da criança doente. Os serviços de saúde têm então 
de continuar a evoluir na educação da população, fornecendo infor- 
mação, que para além de aumentar o conhecimento disponível, 
deve também objectivar um uso racional dos cuidados médicos.

As doenças em crianças são imprevisíveis, mas felizmente a gravida- 
de é reduzida na maior parte delas. É vulgar em gíria popular a defi- 
nição de “doenças de crianças”, traduzindo a sua baixa gravidade e 
a frequência elevada do seu aparecimento. A maioria destas doenças 
não precisa de medicação específica, sendo apenas necessário 
medidas gerais de promoção de bem-estar como antipiréticos e 
vigilância de sinais de alarme.

Quanto maior a capacidade de avaliação destes sinais de alarme, 
melhor vai ser o tratamento da criança.

O Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (CHTMAD), tem tido esta preocupação constante, são exem- 
plo os folhetos publicados nesta revista de “Conselhos aos pais”, 
sobre febre, vómitos e diarreia. Estes folhetos, são informação isenta, 
específica e diferenciada, entregue às famílias de crianças doentes 
que recorrem ao Serviço de Pediatria do CHTMAD e que também se 
encontram disponíveis em todos os Centros de Saúde da área de 
influência. Esta informação permite aos pais terem um suporte que 
podem consultar quando julgarem necessário e tomarem a atitude 
que melhor se adapta ao seu filho.

Determinadas circunstâncias de evolução natural na vida das crian- 
ças, podem ter interpretações diversas. Muitas vezes a dificuldade 
em identificar o problema por parte dos pais é grande, atribuindo 
um valor que não corresponde à realidade, tanto no sentido da sobre- 
valorização como da subvalorização. Os acontecimentos e mudanças 
naturais que ocorrem na adolescência, geram erros de interpretação, 
que podem desenvolver conflitos familiares, sugerindo doença ou 
mesmo doença. A correcta percepção destes acontecimentos pelos 
primeiros e principais prestadores de cuidados de saúde, que são 
os pais, pode evitar o desenvolvimento de estados de doença ou 
mal-estar. Os profissionais de saúde, têm também neste exemplo, a 
necessidade de intervir, promovendo a informação e prevenindo uma 
evolução desagradável. A adolescência é apenas um exemplo, po- 
dendo aplicar-se o mesmo princípio ao relacionamento com a escola, 
aos hábitos da família, ao relacionamento com os amigos ou colegas, 
à alimentação, ao desporto e exercício físico, à interpretação dos 
hábitos do recém-nascido entre outros.

Os cuidados de saúde médicos a crianças com doença, são finitos, 
pelo que a sua utilização tem que ter uma racionalidade de acordo 
com a gravidade clínica da doença, muitas vezes diferente do con- 
ceito de gravidade de doença atribuído pelos pais. Tem pois que 
haver um conceito de utilização em escala na prestação de cuida- 
dos, com responsabilização de todos os intervenientes.pa
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01 .  conselhos aos pais

. A maioria das diarreias agudas na infância são doenças autolimita-
das (1 semana até a criança ter dejecções normais), podem conduzir 
a desidratação e desnutrição, sobretudo na criança menor de 1 ano;

. Pode ser causada por:
     - infecções, medicamentos, alergias, etc;

. O risco de desidratação é maior se a criança tiver: menos de um 1 
ano, mais de 8 dejecções/dia ou mais de 2 vómitos/dia, desnutrição 
ou a fazer aleitamento artificial;

. O tratamento tem como objectivo prevenir ou corrigir a desidratação 
e malnutrição.

Como proceder

. Oferecer líquidos (evitando bebidas com gás ou muito açúcar) para 
corrigir a desidratação em 3-4h;

. Não suspender o leite materno;

. Reinície a alimentação habitual depois das 4 horas de rehidratação, 
evitando alimentos ricos em gorduras ou açúcares;

. Não dar medicamentos para a diarreia, vómitos ou antibióticos.

Sinais de alarme - quando consultar

. Menores de 3 meses;

. Sinais de desidratação (boca seca, olhos encovados, choro sem 
lágrimas, prostração, irritabilidade, muita sede);

. Incapacidade na administração de líquidos;

. Mau estado geral, malnutrição;

. Doença crónica.

diarreia

. Febre é a manifestação mais comum de doença em idade pediá- 
trica;

. Tem um papel importante como mecanismo de defesa contra a 
infecção;

. A temperatura corporal varia com a idade, actividade física e ao 
longo do dia, oscilando entre 36ºC e 37ºC de manhã e 38ºC à noite;

. Pode ser medida na axila, ouvido (pode não reflectir com precisão 
a temperatura correcta) e rectal (0,5ºC acima da axilar);

. O tratamento tem como objectivo prevenir as complicações: con- 
vulsões e desidratação.

Como proceder

. Oferecer água;

. Deve agasalhar as mãos/pés se estiverem frias ou se a criança tiver 
arrepios (subida térmica;)

. Deve retirar a roupa para a criança arrefecer;

. Usar apenas um medicamento para a febre: 
     Paracetamol (5x dia) OU Ibuprofeno (3xdia)

Sinais de alarme - quando consultar

. Menores de 3 meses;

. Mais de 5 dias de febre;

. Vómitos persistentes, desidratação (boca seca, olhos encovados, 
choro sem lágrimas, prostração, irritabilidade, muita sede);

. Sinais de dificuldade respiratória (respiração rápida, estridor muito 
intenso, abertura das asas do nariz, “covinhas” entre as costelas);

. Mau estado geral nos intervalos sem febre;

. Suspeita de doença grave (sepsis);

. Manchas na pele que não desaparecem com a pressão do dedo.

febre
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. O vómito é um sintoma muito comum na idade pediátrica, sendo a 
causa mais comum a gastroentrite aguda, no entanto pode ser uma 
manifestação de patologia grave;

. Vómitos persistentes podem provocar desidratação.

Como proceder

. Oferecendo líquidos em pequenas quantidades – uma colher de 
sopa a cada 5 minutos até que tenham passado 2 a 3 horas sem 
vómitos, aumentando a quantidade conforme a tolerância;

. Se continuar a vomitar deve esperar uma hora sem oferecer líqui- 
dos e posteriormente reiniciar a hidratação;

. Controlar a temperatura com as medidas habituais e/ou antipiréticos. 

Sinais de alarme - quando consultar

. Idade inferior a 3 meses;

. Mau estado geral;

. Desidratação (boca e lábios secos, olhos encovados, choro sem 
lágrimas, urina pouco, irritável, pouco activo, muita sede);

. Vómitos:
     - Persistentes, mais de 12 horas ou após tentativa de hidratação 
oral;
     - De cor verde ou com sangue;

. Acompanhados por manchas no corpo, que não desaparecem 
enquanto se pressiona a pele.

vómito
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Ana Margarida Costa

Unidade Hospitalar de Vila Real

 

Nilza Ferreira
Médica do Serviço de Pediatria 
Unidade Hospitalar de Vila Real

O Adolescente é o indivíduo que se encontra numa fase evolutiva 
única e exclusiva da espécie humana, pela qual todos passam. Cor- 
responde à fase de transição entre a infância e a idade adulta (10-20 
anos), na qual ocorrem intensas transformações físicas, mentais e 
sociais. 

Do ponto de vista físico, dá-se nessa fase um “pulo” de crescimento, 
bem como surgem os caracteres sexuais secundários (nos rapazes: 
a presença de massa muscular, ombros largos, pêlos no corpo e no 
rosto, voz grave, maçã de Adão, acne; nas raparigas: o crescimento 
dos seios, presença de pêlos púbicos e axilares, alargamento da 
bacia, menstruação, acne). O adolescente vive com ansiedade as 
transformações do seu corpo, sendo por vezes fonte de grandes 
preocupações.

Do ponto de vista emocional, apresenta algumas características pró- 
prias, que é necessário compreender para melhor lidar com eles:

1) Busca de si mesmo e da idade adulta
2) A tendência grupal (a importância dos amigos)
3) Necessidade de intelectualizar e fantasiar
4) Crises religiosas (questionando, por vezes a religião dos pais e 
em geral)
5) Deslocação temporal (o futuro como algo muito distante)
6) A sexualidade
7) Atitude social reivindicatória
8) Condutas contraditórias
9) Separação progressiva dos pais (flutuação entre dependência e 
independência)
10) Constantes flutuações do humor e do ânimo

Quando se procurar, encontram-se em cada adolescente as caracte- 
rísticas assinaladas, algumas mais intensas, outras menos, porém 
todas elas presentes.

Para os pais é difícil deixar de tratar os filhos como crianças, contudo 
a flexibilidade é necessária, dizendo “sim” sempre que possível e 
“não”, quando for preciso. O mais importante de tudo é o não afas- 
tamento emocional do filho.

Contudo, a vida actual, com várias pressões (económicas, sociais, 
outras), faz com que por vezes, os pais convivam pouco com os 
filhos nesta esta fase etária. Isto porque muitas vezes não têm tem- 
po, noutras o diálogo é difícil, o que dificulta a confiança e a intimi- 
dade.

É, contudo, importante que os pais compreendam estas atitudes e 
comportamentos, até por vezes rebeldes, uma vez que o adolescente 
está a tentar caminhar para a sua autonomia. Por isso se torna tão 
importante a orientação dos pais.

Citando Daniel Sampaio: “A presença dos pais junto ao filho é tão 
ou mais importante nessa etapa do que na infância, uma vez que o 
seu papel agora é o de estar atento, de mobilizar sem dirigir, de 
apoiar nos fracassos e incentivar nos êxitos, em suma, estar com 
eles e respeitar cada vez mais a sua individualização.”

Algumas dicas para lidar com um adolescente:

. Deve mostrar-lhe sincera amizade

. Estabeleça uma comunicação baseada no respeito, na confiança e 
na oportunidade (não os forçar a falar, não falar em momentos de 
crise)
. Fale sobre possíveis problemas, antecipadamente
. Fale sempre num tom de voz calmo, tranquilo e equilibrado
. Tenha sempre muita compreensão e aprenda a escutá-los
. Não se canse de os animar
. Exija suavemente, mas com firmeza
. Compartilhe dos seus projectos
. Pense bem naquilo que lhe vai exigir
. Mantenha-se firme nas decisões que se tiverem tomado
. Ceda nas coisas de pouca importância.

03.3
a adolescência



consulta externa - pediatria, obstetrícia /gineco- 
logia da unidade hospitalar de chaves

Cuidar é uma arte... e a arte é um elemento de felicidade!

Em Maio de 2009, a nossa população passou a beneficiar deste novo 
espaço colorido, familiar e acolhedor, destinado à prestação de Cuida- 
dos de Saúde à Mulher e à Criança. 

A inauguração oficial ocorreu, em 2 de Julho, integrada nas Come- 
morações do 26º Aniversário da Unidade Hospitalar de Chaves, do 
CHTMAD,EPE. 

Agradecemos o contributo generoso dos artistas flavienses da “TAMA- 
GANI” o qual constitui um repto para os próprios profissionais de 
saúde desta Unidade na procura da excelência na prática e arte do 
“cuidar”…

A Equipa de Saúde 

Para mais informações sobre estes artistas visite o sitio na internet:
www.tamagani.pt
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programa

8 de Outubro

08h 30 . Abertura do secretariado

09h 30 . Conferência
� Fecundidade e natalidade: perspectivas sociológicas

moderador . Ana Figueiredo, ESEnfVR - UTAD
                     Paulo Seixas - UFP

10h 00 . painel 1 � Parentalidade 

moderador . Mª Carmo Sousa - ESEnfVR - UTAD

Preparar para a parentalidade, Alice Araújo/Regina Lopes - U. Lame- 
go - CHTMAD, E.P.E.
Transição para a parentalidade, Alexandrina Cardoso - ESEnf do 
Porto

11h 00 . Sessão de Abertura
11h 30 . Pausa para café

12h 00  .  Conferência
� Novas conjugalidades/novas parentalidades: desafios éticos e 
jurídicos

moderador . Paulo Santos - U. de Lamego - CHTMAD, E.P.E.
                     Daniel Serrão - FMP

13h 00 . Almoço

14h 00 . painel 2 � Parto-puerpério 

moderador . Zélia Gomes - U. de Vila Real - CHTMAD, E.P.E.

Monitorização cardio-fetal, Cátia Carnide - C.H. Coimbra
Posicionamento corporal no trabalho de parto, Ondina Santos - H.S. 
Marcos
Amamentação na 1ª hora de vida, Geraldina Pitrez - U. de Vila Real - 
CHTMAD, E.P.E
Emergências do puerpério, Sónia Sousa - C.H.Gaia

16h 00 . Intervalo

1o congresso de enfermagem de saúde 
materna obstétrica e ginecológica

8 e 9 de Outubro de 2010, no auditório do chtmad

16h 30 . painel 3 � Dimensão psicossocial da maternidade

moderador . Lurdes Almeida - U. de Lamego - CHTMAD, E.P.E. 

Maternidade precoce, Mª João Artilheiro Alves - U. de Vila Real - 
CHTMAD, E.P.E
Interrupção voluntária da gravidez, Joana Lisboa/Isabel Pinto - U. de 
Vila Real - CHTMAD, E.P.E
Alterações psicoemocionais, Salomé Reis, H.S.João

17h 30 . Crioestaminal

17h 45 . Comunicações Livres 

Moderador: Joana Rodrigues,  - U. de Vila Real - CHTMAD, E.P.E. -  
                    ESS Jean-Piaget/Nordeste

20h 00 . Jantar Convívio

��--------------------------------------------   �

9 de Outubro 

09h 00 . painel 4 � Dimensão ginecológica

moderador . Alexandre Carvalho - U. Chaves - CHTMAD, E.P.E. 

Patologia do colo uterino – Novas técnicas, António Alves - IPO/Porto
Abordagem da sexualidade após cirurgia ginecológica, Augusta 
Mesquita - U. Chaves - CHTMAD, E.P.E
Incontinência urinária, Teresa Mascarenhas - FMP/H.S. João
Perspectiva do enfermeiro na promoção e prevenção da incontinência 
urinária, Maria do Carmo Dinis - U. de Vila Real - CHTMAD, E.P.E 

10h 30 . Intervalo 

11h 00 . debate � O que mudar nas maternidades portuguesas

moderador . Osvaldo Moutinho - U. de Lamego - CHTMAD, E.P.E.

palestrantes
João Bernardes - H.S. João 
Lúcia Leite - H.S. Sebastião 
Manuela Carneiro - Jornalista da SIC 
Mariza Cima - Psicóloga

13h 00 . Entrega dos prémios das comunicações 
              Encerramento 
              Momento musical: Tuna Académica da ESEnfVR-UTAD





03.4
uma história para contar...
sobre um menino chamado 
david mimoso marques
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Catherine Alves Pereira

Gabinete de Comunicação e Imagem

Quem não fica feliz com o nascimento de um filho? É como sentir o 
prolongamento da nossa existência num outro ser… Um amor que 
fica para toda a vida…

Esta história começa a 7 de Julho de 2004, quando nasce David Mi- 
moso Marques, uma criança que mesmo antes do seu nascimento 
já tinha uma longa batalha à sua espera…

Falamos de uma história como qualquer outra: uma mãe, um pai, um 
feto e uma família ansiosa pela chegada de uma criança. 

Nada fazia prever que aos cinco meses de gestação já se anunciava 
um caso clínico muito grave, uma anormalidade cardíaca significa-
tiva que cedo exigiu alta intervenção médica.

fig. 2 - David e o irmão Rafael de 10 anos

fig. 1 - David Mimoso Marques, o menino da nossa história 
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David herdara da mãe uma doença auto-imune (e incurável), conhe- 
cida por Síndrome de Sjögren, que lhe causou um bloqueio aurículo- 
-ventricular completo, com miocardiopatia dilatada (o coração aumen- 
ta e a função de bombeamento diminui).

Nasce às 37 semanas e logo após o seu nascimento, ainda mal sen- 
tira o calor de um colo quente de mãe, é transferido para o Hospital 
de Coimbra para lhe ser implantado um pacemaker, caso contrário 
não sobreviveria.

Estas primeiras horas de vida tornaram-se muito mais que um sim- 
ples corte umbilical…

Quando o coração não consegue bombear o sangue ao ritmo ideal 
o pacemaker pode ajudar a reajustar o seu ritmo. Muito embora, hoje 
em dia, a implantação de um pacemaker seja uma intervenção de 
rotina dados os progressos da tecnologia, pode ser uma intervenção 
muito delicada, especialmente quando se trata da sua implantação 
num ser que acabara de nascer.

No entanto, o pequeno David vence esta sua primeira grande batalha, 
e ainda com muitas fragilidades que o levavam a cuidados especiais 
de saúde, volta para a sua casa e começa a ser seguido no Hospital 
de Vila Real, pela Dr.ª Marisa Sousa Cabanas, do Serviço de 
Pediatria.

Os meses que se seguiram foram de relativa calma, o coração do 
David reagira bem ao pacemaker, não obstante de todos os profis- 
sionais da pediatria continuarem atentos a possíveis alterações.

As consultas eram feitas por telemedecina entre o Hospital de Vila 
Real (Serviço de Pediatria) e o Hospital Pediátrico de Coimbra que 
pretendia reduzir os esforços do pequeno David, permitindo o dia- 
gnóstico e a prescrição terapêutica na hora. Havia sempre transfe- 
rência de informações médicas obtidas por diferentes meios (palavra 
escrita ou falada, sondas, digitalizadores de imagem, versões electró- 
nicas de instrumentos correntes), entre estas duas Instituições Hospi- 
talares.

Tudo parecia estar no seu percurso normal, quando aos 22 meses o 
pequeno David contrai uma infecção respiratória, que dentro do seu 
caso clínico poderia ser fatal. 

Fica internado 8 dias no Hospital de Vila Real, quando após uma 
consulta de telemedecina detectam graves anomalias, e os médicos 
pediatras decidem enviá-lo para Coimbra.

O pequeno David tinha à sua espera uma grande batalha para 
vencer…

Fica dois meses internado, e nas fases de alguma estabilidade re- 
gressava a casa.

O tempo parecia não querer ajudar o pequeno David, e a sua condi- 
ção física piorava de dia para dia, perdia peso, não crescia como 
outra criança qualquer…

fig. 3 - David e a mãe Elisabete... sempre carinhoso... 

fig. 4 - A alegria contagiante de David nem no hospital esmorecia. 
A sua energia e vitalidade são realmente notáveis.
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Um ser tão pequenino e já com tanta história para contar… Os sorri- 
sos não existiam, as primeiras palavras não se pronunciavam, so- 
mente o cansaço se apoderava desta criança.

É, então, que em Março de 2008, e após uma crise aguda, o David 
fica inconsciente, e nesta altura só se encontra uma solução: o trans- 
plante cardíaco, um novo coração. 

Mas, nem tudo é tão rápido como se espera, e o coração do peque- 
no David demorava a chegar… Cinco meses depois desta espera 
infindável aparece, finalmente, um dador. 

É estranho pensarmos que, talvez, esta foi a melhor prenda para uma 
criança ainda tão pequena.

A 27 de Agosto de 2008, pelas 17h30m, é realizado o transplante no 
Centro de Cirurgia Cardiotorácica dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra (dirigido pelo Prof. Dr. Manuel Antunes), e cerca de cinco 
horas depois tudo parecia ter corrido bem na operação.

Um sentimento de alívio para os cirurgiões, e uma felicidade tremen- 
da para todos os profissionais do Serviço de Pediatria do Hospital de 
Vila Real. Uma vitória para todos…

O pequeno David esteve quatro dias sem visitas, exceptuando a 
visita dos pais, ficando internado mais 12 dias. Permaneceu, ainda, 
mais quatro meses em Coimbra para observações…

O que agora se esperava era uma vida comum, a vida de uma crian- 
ça normal: ir ao infantário, brincar, saltar, ser feliz…

Hoje, e mais de um ano após a operação, o David encontra-se bem 
de saúde... 

fig. 5 - Se ainda não tivesse visto o rosto de David, diria que o menino da nossa história seria o mais alegre e sorridente desta fotografia? 

Cresceu, ganhou peso, e brinca como qualquer outra criança… 

Mas, sabem o mais curioso de toda esta história? É que aquela crian- 
ça que aparentemente teria mais razões para não ser feliz, é hoje um 
ser cheio de vida!
Estar perto do David é, ainda, sinónimo de cansaço, mas agora por 
outros motivos: o de não parar quieto!

Esta é a maior recompensa por quem tudo fez por um filho. A recom- 
pensa de um amor incondicional! 

Se esta história terminou por aqui ninguém poderá dizer…No entanto, 
uma certeza já temos: o pequeno David já é um vencedor…
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A mãe do David em entrevista com o Gabinete de Comunicação e 
Imagem deixa os seus agradecimentos a:

 - Hospital de Vila Real, a todo o Serviço de Pediatria

- Hospital Pediátrico de Coimbra, dirigido pelo Dr. Eduardo Castela 
(Cardiologista do Serviço de Pediatria)

- Centro de Cirurgia Cardiotorácica dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra, dirigido pelo Prof. Dr. Manuel Antunes;

- Família e amigos, a nossa âncora em muitos momentos.

agradecimentos



Dia Mundial do Ambiente - 5 de Junho

Criado em 5 de Junho de 1972, pela Assem- 
bleia Geral da ONU, o Dia Mundial do Meio 
Ambiente foi o marco da abertura de uma 
Conferência sobre Meio Ambiente, ocorrida 
naquele ano em Estocolmo – Suécia. 

Faça do meio ambiente a sua 2ª casa!



para além dos sentidos

o design(io) 
em ambiente hospitalar

Sandra Baptista



A imagem, enquanto registo público dos atributos identificadores de 
uma dada realidade, é uma característica inerente a todas as institui- 
ções. Esta, correspondendo a um determinado conjunto de valores 
na mente do indivíduo, pode ser reflexo de uma actuação espontâ- 
nea ou ser fruto da acção do design. No primeiro caso, não havendo 
controlo do processo, a imagem poderá assumir contornos indese- 
jados. Já a segunda opção revela a vontade que a instituição tem 
em controlar os contornos que essa imagem vai assumindo, por meio 
da criação de uma imagem que veicule a mensagem pretendida. 

Este facto é importante e é amplamente aceite e utilizado pelas 
instituições para fins comerciais, mas não é menos importante para 
os organismos públicos, nomeadamente, da área de prestação de 
cuidados de saúde, que deverá explorá-la numa perspectiva de 
qualificação dos seus serviços.

Assim, faz todo o sentido debater sobre os contributos que o design 
pode dar na melhoria da qualificação do serviço prestado pelas ins- 
tituições do Serviço Nacional de Saúde e, mais especificamente, em 
ambientes hospitalares. Mas antes de dissertar sobre as possibilida- 
des de intervenção do design em ambiente hospitalar será essencial 
proceder a uma clarificação de significados e de sentidos, referindo 
alguns aspectos importantes relativos à forma de actuar do design.

1 * Uma metodologia projectual para o design

A essência do design assenta, essencialmente, na promoção de bem- 
-estar pela melhoria das condições de vida, que este impulsiona/pro- 
move através das suas constantes contribuições. Desta forma, o 
design direcciona os seus esforços no sentido de fazer cumprir as 
promessas de felicidade que os seus pressupostos evocam, 

fazendo do planeamento e da projectação, meios que conduzem ao 
alcance desses objectivos.

Com vista a essas realizações, o designer faz-se munir de metodo-
logias adequadas à especificidade de cada finalidade com o intuito 
de estruturar e orientar as suas acções mediante uma sequência de 
operações previamente estabelecidas. 

O processo metodológico poderá assumir contornos muito diversi- 
ficados mediante a área de aplicação. No entanto, para a grande 
maioria das abordagens ele terá de contemplar a existência de um 
brief, a criação de hipóteses de trabalho e a concretização de uma 
dessas hipóteses sob a forma de projecto. 

Este processo tem origem num desígnio, que representa a aspiração 
do ser humano a uma realização com vista ao preenchimento de uma 
determinada carência. Esse desígnio, consequência da análise das 
características do desejo/necessidade, orienta e justifica as tomadas 
de decisão ao longo do processo de criação. Assim, o resultado 
final deve ser o reflexo dessa intenção (Baptista, 2007). fo
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Para isso é necessário ter um conhecimento completo do meio envol- 
vente e reflectir criticamente sobre ele, por meio da utilização do 
desenho, ferramenta que utiliza para construir as hipóteses de traba- 
lho, que contém uma solução para o problema inicialmente inventa- 
riado pelo seu constituinte. Assim, após um movimento peristáltico 
de convergência e divergência de hipóteses começam-se a filtrar 
opções por forma a que, no final, permaneça aquela que melhor 
responda à situação em estudo.

1.1 * Definição do brief

Toda a tarefa tem de se fazer acompanhar de um ou mais enunciados, 
que devem ser formalizados no brief, um documento onde deverão 
constar os objectivos de trabalho, uma breve contextualização, a des- 
crição das necessidades, os prazos de elaboração, a orçamentação 
e os resultados líquidos a alcançar. Nesse documento, não é neces- 
sário deixar definido qualquer tipo de solução formal ou apresentar 
propostas gráficas, pois, para além de se tratar de uma função da 
incumbência do designer, poderá condicionar a qualidade da solução 
(Giménez e Peris, 2000).

Com a redacção do brief dá-se início ao processo de design. Este do- 
cumento constitui a consolidação de uma posição e por isso poderá e 
deverá ser consultado sempre que haja dúvidas, tanto da parte do 
cliente como da do designer condicionando ao máximo possíveis es- 
peculações.

1.2 * Hipóteses de trabalho

O desenvolvimento de um conceito é feito com base no brief e na 
pesquisa efectuada com base na informação aí veiculada. A pesqui- 
sa tem por objectivo reunir o máximo de informação, de forma a criar 
uma base de trabalho que sirva de suporte ao processo criativo. É 
uma tarefa que deve ser cruzada com a observação dos comporta-
mentos dos consumidores na detecção de necessidades latentes e 
que, portanto, ainda pertencem ao domínio do subconsciente. Neste 
sentido, o designer deve manter sempre uma atitude pró-activa no 
desempenho das suas funções, pela antecipação de soluções. 
Basear esta fase inicial em actividades desenvolvidas no âmbito da 
investigação poderá facilitar a construção de argumentos verdadei-
ramente inovadores.

Com base no enquadramento teórico construído, o designer deverá 
seleccionar a informação relevante para a construção do argumento 
de venda do produto. Para a transmissão dessa mensagem recorre 
geralmente à utilização de metáforas, estabelecendo comparação 
entre realidades que aparentemente nada têm em comum. Ao incor- 
porar, na primeira realidade, atributos inerentes à segunda, associam- 
-se emoções da segunda ao contexto da primeira. A metáfora, pelo 
seu valor poético, é o elemento por excelência que dá vigor ao 
conceito.

Uma vez estabelecidas estas comparações, o designer começa por 
seleccionar elementos do mundo real que melhor traduzem a sua 
representação mental. Sobre o material recolhido, vai reflectir e extrair 
os pontos essenciais para a representação e retira a informação em 
excesso, para que esses pontos, percepcionados como cruciais, 

sejam enfatizados e a sua leitura se torne mais eficiente. Deve manter 
sempre presente a mensagem que pretende transmitir e fazê-lo com 
a maior economia de meios.

Ao dissecar essa informação, o designer fá-lo através da utilização 
da ferramenta que melhor cumpre os seus objectivos, o desenho 
(Correia, 2003). É um meio que lhe permite dar corpo às ideias, 
reflectir sobre elas e formulá-las em hipóteses de trabalho. Através 
da utilização do desenho como instrumento de trabalho (ainda que 
se possa considerar como desenho outras práticas como a colagem, 
a maquetização, etc.), o designer poderá reproduzir todas as opções 
idealizadas.

As hipóteses de trabalho constituem uma previsão daquilo que irá 
ser o novo artefacto. À medida que se vai avançando no processo 
de criação, vai-se assimilando e desbravando a informação recolhida, 
progredindo para um estado de máxima indeterminação, altura em 
que se reúne o maior número de hipóteses convocadas à resolução 
do problema (Font, 2000).

1.3 * A concretização do projecto

O primeiro passo será identificar a hipótese de trabalho que mais se 
adequa às necessidades inicialmente descritas. Esta fase compre- 
ende o aperfeiçoamento dessa hipótese de trabalho. Os esboços 
assumem agora uma expressão mais técnica e as ideias surgem re- 
presentadas com o máximo rigor, definindo todos os detalhes  por- 
menorizadamente. Com vista à detecção e resolução de qualquer 
falha que o produto ainda possa apresentar são criados protótipos 
que dão uma visão prévia sobre a conformação do produto final, 
servindo também como elemento de teste útil para avaliar o seu 
desempenho junto do consumidor final.

Este é o percurso que subjaz a um projecto de design. O objectivo 
principal consiste em encontrar um meio para a concretização de 
um desígnio, cuja forma e natureza são determinadas pelas caracte- 
rísticas do problema. O processo tem início num problema (ponto 
de partida) e tem como objectivo o alcance de uma solução (ponto 
de chegada), passando por um período de máxima abstracção que 
se caracteriza pela criação de um número máximo de hipóteses de 
trabalho.

2 * Uma possível abordagem do design em ambientes hospitalares

Ao debatermos sobre formas de melhorar a qualidade de serviços 
de saúde, podemos fazê-lo de uma perspectiva técnico-científica, 
ou seja, dos profissionais e maquinaria incorporada pela instituição 
de saúde, mas podemos também fazê-lo do ponto de vista das es- 
truturas/ambientes que a acolhem. 

Na óptica das infra-estruturas, estaremos a considerar o dimensio- 
namento do espaço, bem como a forma como ele é preenchido, os 
objectos que povoam aquele espaço, mas também as cores utilizadas 
para revestir as mais variadas superfícies. Esta é uma das vertentes 
onde o design pode intervir e dar um contributo na melhoria dos 
objectos e ambientes hospitalares. 
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Assim e situando todo o discurso à volta dos objectos e dos ambien- 
tes analisemos, de seguida, dois pontos de vista sobre a relação 
existente entre indivíduo e objecto/ambientes que irão ajudar a per- 
ceber em que sentido essa intervenção terá razão de existir.

2.1 * Alargamento da consciência social - o objecto como uma 
extensão da psique

Actualmente, reconhece-se o objecto como um elemento capaz de 
promover no indivíduo determinados estímulos que poderão desen- 
cadear nele diferentes sentimentos, passando este a constituir-se 
como uma prótese psicológica. Estas capacidades não expressas, 
não objectiváveis nem previsíveis, designadas por Blank Meaning 
(Pombo, 2001), representam toda a subjectividade inerente à reali- 
dade dos objectos, atribuindo-lhes um sentido distintivo. 

Há uma forte componente emocional inerente ao objecto e à função 
que ele ocupa no mundo do indivíduo. Eles são mais do que simples 
artefactos materiais pois trazem significado à vida do sujeito que os 
possui. Sem eles a vida perde sentido e a sensação de insegurança 
apodera-se do indivíduo. O homem, ainda que nómada, tem dificul- 
dade em se desvincular do seu meio de origem, agarrando-se aos 
objectos que lhe garantem a existência de uma história que persiste 
na memória a que chamamos identidade (Providência, 2001). 

Estudos realizados por CsiKszentmihalyi, Inghilleri, Ainsworth, Gardner, 
entre outros, atestam os efeitos positivos que estes objectos-fruição 
têm sobre o sistema afectivo do indivíduo:
- são responsáveis pela construção e atribuição de sentido à vida 
do indivíduo, despertando nele mecanismos de bem-estar psíquico 
(facto que promove um desenvolvimento da sua inteligência 
emocional);
- conferem também um sentimento de segurança e de protecção 
que o estimulam e incentivam a explorar novas oportunidades 
(Inghilleri, 2006).

Assim, o indivíduo tem tendência a escolher os objectos mediante a 
capacidade que têm de suscitar nele sensações ou memórias agra- 
dáveis, sentimentos positivos que espelhem bem a sua maneira de 
ser. O neurocientista António Damásio levou a cabo um estudo cien- 
tífico onde analisou pessoas que apresentavam lesões cerebrais no 
sistema afectivo e, apesar de se comportarem dentro do que é 
normal, elas eram incapazes de tomar decisões. Este estudo veio 
contradizer a crença de que todas as tomadas de decisão são 
resultado de um pensamento lógico e racional, demonstrando que o 
processo de selecção é feito com base no sistema afectivo, que o 
ajuda a fazer um rápido discernimento entre situações que lhe provo- 
quem ou não bem-estar. Esta descoberta veio demonstrar que o 
sistema afectivo (e as emoções por ele desencadeadas) é o verda- 
deiro responsável pelo processo de escolha que o sujeito elabora 
(Norman, 2004).

No entanto, a influência que as emoções exercem sobre a vida do 
indivíduo não se resume apenas aos processos de decisão. Elas, ao 
serem responsáveis pela formação do 1º juízo de valor que o indiví- 
duo faz sobre a realidade, acabam também por influenciar o sistema 

cognitivo do sujeito, mudando a sua forma de pensar e, consequen-
temente, de agir (Baptista, 2007).

Não obstante de serem agentes modificadoras de comportamento, 
as emoções não têm origem no indivíduo, elas são resultado do 
estímulo produzido por um determinado contexto, em circunstâncias 
muito específicas e com uma rede de relações única. O indivíduo não 
pode livrar-se delas, sejam elas positivas ou negativas. O facto de 
ele estar animado de emoções positivas nada tem de problemático, 
a dificuldade existe apenas quando está sob a acção de emoções 
negativas, na medida em que elas lhe trazem desconforto, desalento 
e por vezes angústia. Para além de aceitar esse facto como sendo 
um fenómeno natural, a solução para afastar essas emoções passa 
por se fazer rodear de situações positivas para que essas sensações 
desagradáveis apenas estejam de passagem e não permaneçam 
(pensamentos negativos atraem energias do mesmo tipo). A combi- 
nação de ondas energéticas opostas faz dissipar a energia negativa 
(Bach, 1997; Emoto, 2006). Assim, estimular visualmente os indivíduos 
por meio de objectos e/ou ambientes agradáveis poderá influenciá-
-los e promover mudanças de estados de espírito mais consentâ-
neos com a imagem veiculada nos ditos objectos/ambientes.

É neste âmbito que o design encontra espaço para actuar em am- 
biente hospitalar, prestando o seu contributo na criação de ambientes 
que suscitam no paciente emoções/pensamentos positivos, estimu- 
lando simbolicamente a sua percepção e actuando essencialmente 
sobre o seu potencial comunicativo. 

2.2 * A realidade aos olhos da física quântica

A física quântica oferece-nos uma outra perspectiva sobre a realidade 
e, mais especificamente, sobre os objectos e ambientes e que são 
importantes ter em conta quando analisamos a dinâmica entre obje- 
cto/ambiente e indivíduo. Para esta ciência toda a existência é cons- 
tituída por informação e energia. Toda a substância, quando dividida 
nas suas partes mais pequenas, é composta por partículas e ondas. 
Cada partícula é constituída por átomos e cada átomo composto 
por um núcleo e por electrões que giram à sua volta a uma velocidade 
que o olho humano não consegue percepcionar, por isso tudo nos 
parece sólido e com limites perfeitamente definidos. O número e 
forma destes electrões e das suas órbitas conferem à substância 
um conjunto particular de frequências de vibração, originando dife- 
rentes ondas de energias que correspondem a diferentes tipos de 
informação e que nos fazem percepcionar as várias substâncias 
como objectos diferentes.

Neste sentido, podemos afirmar que toda a existência é vibração e 
os seres humanos não constituem excepção à regra. Cada indivíduo 
tem uma frequência de vibração única e possui capacidades sensiti- 
vas que lhe permitem perceber as frequências dos seus pares, 
ligando-se aos que manifestam o mesmo tipo de frequência de 
vibração, ainda que o façam de forma inconsciente (Emoto, 2006).

Estas ligações não são apenas estabelecidas entre indivíduos mas 
também entre indivíduo e lugar/objecto ou acontecimento. Se somos, 
por natureza, pessoas alegres e positivas iremos optar por objectos, 
locais ou eventos que nos transmitam as mesmas sensações, em 
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detrimento de situações de cariz mais problemático. Na mesma 
linha de pensamento está o tipo de atitude que desenvolvemos  
quando nos predispomos a comemorar algo; vestimos uma roupa 
especial, cantamos, dançamos, enfim, estamos com espírito alegre e 
relaxado e esse facto promove a dissipação das vibrações perversas 
e fomenta a criação de vibrações positivas.

Portanto, as substâncias com a mesma vibração atraem-se e intera- 
gem. Quando estamos bem psicologicamente temos uma melhor 
performance no trabalho que fazemos e, frequentemente, o ambiente 
muda em função disso sem que nos apercebamos. A psicóloga 
Alice Isen e a sua equipa de trabalho demonstraram que o indivíduo 
produz mais quando está feliz, o seu processo reflexivo expande-se 
e o seu pensamento criativo fica mais desenvolto (Norman, 2004). 

As vibrações produzidas por ambientes/objectos agradáveis influen- 
ciam positivamente o indivíduo e, consequentemente, o decorrer da 
situação onde ele se encontra inserido. Sempre que o sujeito está 
focado sobre um objecto, ele perde um pouco do seu campo energé- 
tico para o objecto e, em contrapartida, adquire também do objecto 
um pouco do seu campo energético (Chopra, 2005). Em cada encon- 
tro há uma troca de informação/energia que gera uma alteração dos 
pressupostos iniciais (que se poderá traduzir, por exemplo, numa 
mudança do estado de espírito do indivíduo, que pode ser mais ou 
menos ténue).

Nesta perspectiva e ciente das interacções existentes entre sujeito e 
objecto, Norman (2004, p.19) afirma que “attractive things make 
people feel good, which in turn makes them think more creatively.”   
Ou seja, os objectos/ambientes que rodeiam o indivíduo poderão 
influenciar a sua condição mental e que esta, por sua vez, tem um 
impacto directo no corpo, libertando-o de pensamentos restritivos e 

bloqueadores e predispondo-o a ter uma atitude mais pró-activa.

Resumindo, temos que:
- ambientes, objectos, imagens, pensamentos ou ideias positivas 
atraem substâncias e/ou situações igualmente positivas (ou seja, 
com a mesma frequência de vibração);
- vibrações positivas desencadeiam outras de frequências semelhan- 
tes, ao mesmo tempo que afastam as que promovem sensações 
opostas; 
- essas vibrações positivas são geradoras de riqueza;
- substâncias com frequência de vibração positivas podem influen- 
ciam o indivíduo, podendo mesmo promover mudanças de compor- 
tamento.

Partindo destes pressupostos será legitimo concluir que o indivíduo 
ao ser estimulado por determinada energia será levado, instintiva-
mente, a focar a sua atenção nela. Consequentemente, a sua atenção 
irá produzir mais energia do mesmo tipo (com a mesma frequência 
de vibração). Desta forma, pensa-se que as imagens, ambientes 
e/ou objectos podem ter um papel preponderante na formação de 
emoções/pensamentos positivos.

Ao focar a atenção num determinado estímulo abre espaço a que 
determinadas intenções se manifestem. Quando se presta atenção 
numa determinada situação, a energia parece surgir no meio com 
muito mais frequência, levando-nos a pensar mais vezes nela e a 
abrir espaço para que a intenção se consciencialize (Chopra, 2005). 
Depois, da intenção à acção vai um passo muito pequeno.

A intenção é então a força organizadora de todos os estímulos rece- 
bidos pelo nosso cérebro, sendo responsável pela sua transformação 
em realidade. Toda a existência tem a sua origem na intenção - a 
expressão do pensamento que irá satisfazer uma dada necessidade.  
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Assim, conceber ambientes/objectos que integrem determinadas 
mensagens poderá ser um excelente meio para induzir os pacientes 
a produzirem energias (com a mesma frequência de vibração da 
mensagem/estímulo produzido por esses ambientes/objectos) e, 
desta forma, abrir espaço para que aconteçam intenções que os 
conduzam à reposição do equilíbrio emocional, que entretanto se 
perdeu devido à doença contraída. Sendo que as áreas de interven- 
ção do design também contemplam a concepção de objectos e am- 
bientes e dada a recente tomada de consciência do design, percepcio-
nando os objectos/ambientes não apenas como meras ferramentas 
destinadas a um determinado desempenho técnico mas como ele- 
mentos capazes de promover o bem-estar físico do indivíduo, este será 
um campo onde o design poderá dar, claramente, o seu contributo.

2.3 * A consciência do design(io)

É certo que qualquer doença, independentemente da sua natureza, 
acaba por influenciar psicologicamente o indivíduo, podendo vir a 
tomar conta da maioria dos seus pensamentos. Tendo em conta que 
os pensamentos/ideias também são vibrações e que vibrações de 
igual frequência se atraem, deve-se então actuar no sentido de con- 
trariar essa tendência generalizada que poderá ajudar o doente a 
melhorar o seu estado espírito, deixando-o com uma melhor predis- 
posição para enfrentar e resolver o seu problema de saúde.

Neste âmbito, o design percebe uma linha de actuação onde pode 
oferecer os seus préstimos e ajudar à qualificação do ambiente hos- 
pitalar: sugere a criação de soluções que possam acelerar a melhoria 
do paciente, promovendo uma redução das sensações desagradáveis 
e o restabelecimento da harmonia perdida devido à doença contraída, 
por meio da utilização de ambientes/objectos que veiculem uma lin- 
guagem positiva por forma a despertar nele os melhores sentimentos.

O objectivo será fixar a atenção dos pacientes apenas em coisas 
positivas e fazê-los esquecer do seu estado, promovendo o apare- 
cimento de intenções consentâneas com a energia emanada pela 
atenção que, entretanto, ficou cativa às mensagens veiculadas nos 
objectos e/ou ambientes envolventes. Ao estimular visualmente os 
pacientes com determinadas mensagens veiculadas, essas criações 
irão captar a sua atenção dirigindo-a para temáticas positivas e, desta 
forma, suscitar nele emoções mais agradáveis. À semelhança dos 
pensamentos, também as emoções têm uma determinada frequência 
de vibração que irão atrair outras com a mesma frequência. Assim, a 
ideia passaria por incorporar nos objectos/ambientes mensagens 
alegres nas quais os pacientes se revejam, por forma a poderem 
transportar essa mensagem para a sua realidade. 

Por outro lado, ao anunciar as intenções, seja por meio de palavras 
ou imagens que transmitam a mensagem inerente a essa intenção, 
estar-se-á a acumular energia nos receptores, especialmente, se o 
conteúdo transmitido tiver algum significado para eles. Nesse caso, 
a energia flui na sua direcção ajudando-os a atingir os objectivos 
pretendidos, o restabelecimento do seu equilíbrio. 

É esta a intenção do design e também o seu desígnio. Tal como a 
intenção, o desígnio favorece a mudança e ambos promovem acon- 
tecimentos potencialmente modificadores da vida. A organizar todos 

estes fenómenos está a consciência, a verdadeira responsável pela 
atribuição de sentido a todo este “caldo energético”.

A consciência traduz-se em energia, por meio da intenção, na forma 
de design(io).
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As mensagens transmitidas pelas cores remontam ao tempo bíblico. 
Na realidade, em muitas passagens da Bíblia apercebemo-nos que 
a cor é utilizada de forma consecutiva nas traduções desta literatura 
apocalíptica, representando ser de carácter elementar na propagação 
de determinados significados metafóricos. 

Desde então, o estudo sobre as cores foi crescendo e alimentando 
vasto interesse nos séculos que se advieram: o grego Aristóteles, 
Leonardo Da Vinci, Isaac Newton (século XVII), Thomas Young, Max- 
well foram alguns dos nomes que dissecaram enigmas respeitantes 
à composição das cores, dando uma teoria mais objectiva e comple- 
mentar sobre as mesmas.

Cientificamente, o Homem apreende e assimila as cores que são 
reflectidas através dos órgãos de recepção designados de cones 
(células do olho humano) localizados na fóvea (ou mancha amarela 
na região central da retina do olho humano).

“Sobre o indivíduo que recebe a comunicação visual, a cor exerce 
uma acção tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. 
A cor é vista: impressiona a retina. É sentida: provoca uma emoção. 
E é construtiva, pois, tendo um significado próprio, tem valor de 
símbolo e capacidade, portanto, de construir uma linguagem que 
comunique uma ideia”1.

Esta afirmação confirma e reforça a reflexão de que a cor torna-se 
um factor essencial para emissão de informações, na medida em 
pode representar diferentes papéis, contribuindo para uma melhor 
compreensão do conteúdo da mensagem.

Presentemente, e em absoluto Século XXI, as cores continuam alvo 
de análise e a sua influência no Ser Humano é de conhecimento 
cada vez mais exacto.

Neste sentido, em todas as actividades humanas (particularmente 
no período laboral), a utilização de cores é relevante para amenizar 

estados de alma e alcançar um estímulo do corpo mais harmonioso 
perante situações internas ou externas. Há uma reacção física na 
pessoa perante cores. Estas reforçam a circulação sanguínea e agem 
sobre o esqueleto humano, com a finalidade de aumentar a força. 

Numa visão mais específica, podemos dividir a cor em quatro planos 
principais: Química (compreende pigmentos e combinações), Físico 
(envolve luminosidade e luz), Sentidos (abrange a fisiologia e psico- 
logia) e Afecto (abarca significados que variam de cultura para 
cultura). 

Assim, e seguindo esta óptica, encontramos o ambiente hospitalar 
como sendo um dos lugares prioritários na implantação desta 
reflexão sobre a cor, tornando-se indispensável a remodelação de 
espaços que envolvem tantas sensações e emoções em espaços 
ricos de equilíbrio e estabilidade (humanização hospitalar). 

No entanto, é primário assegurar-se a noção de que as cores têm 
de estar adequadas aos diferentes espaços hospitalares, isto é, 
nem todas as cores se ajustam ao mesmo espaço físico.

04.2
dar cor à vida 
em ambiente hospitalar

Catherine Alves Pereira
Responsável e Relações Públicas do
Gabinete de Comunicação e Imagem

1 Farina, Modesto “ Psicodinâmica das Cores em Comunicação”, São Paulo, 
Editora Edgard Brucher Lda, 1990, pág.27

 Imagem 1 – Sala de espera da Oncologia de Vila Real
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Existem estudos de psicologia que comprovam que estas actuam 
sobre a emotividade humana, e podem ter propriedades terapêuti-
cas significativas no Ser Humano. 

Os efeitos psicológicos causados pela cor são, na maior parte das 
vezes, associações inconscientes por experiências já vivenciadas. 
Por exemplo, o branco não deve ser utilizado nas Pediatrias porque 
a criança associa a esta cor procedimentos médicos anteriormente 
vividos ou vistos, o que a leva a aumentar a sua ansiedade e medo. 
(ver tabela final com as cores).

Em Portugal existe cada vez mais uma preocupação significativa “em 
dar cor” às Instituições de Saúde integrando-se diferentes ambientes: 
auxilia na recuperação dos doentes, beneficia o trabalho dos profis- 
sionais e tem influência na imagem do Hospital. 

Na realidade não podemos ver as cores como simples elemento 
decorativo ou estético. O diferencial desta visão mais humanizada e 
“colorida” consiste no facto de se poder contribuir um pouco mais 
para o conforto da pessoa que se encontra na Instituição de Saúde. 
Falamos nas cores em diferentes espaços, mas também em diversos 
objectos corpóreos: quadros de parede, decoração, material médico, 
entre outros. Este novo padrão pode presentear um ambiente agra- 
dável para todos que transitam por estes espaços.

Imagem 3 – Admissão de doentes de Lamego 

Nesta perspectiva, e abraçando este princípio das cores encontra-
mos o CHTMAD, como Instituição Hospitalar, cada vez mais interes- 
sado no bem-estar de todos que usufruem das instalações: profis- 
sionais, pacientes, familiares e amigos.

Na verdade, ao longo da história do CHTMAD apercebemo-nos que 
todas as reformas feitas nas Instalações (remodelações ou constru- 
ções mais recentes) usufruem de uma maior preocupação nas cores, 
ou seja, já não existe a total tradição das paredes em branco, da cor 
monocromática. 

Como confirmação do supra descrito podemos descrever alguns 
dos lugares que presenteiam as cores dentro do CHTMAD: os 
desenhos na Pediatria de Chaves, o Centro Oncológico de Vila Real, 
a Admissão de Doentes de Lamego, o Hall de Entrada de Chaves, a 
Unidade de Mamografia de Vila Real, e outras futuras instalações 
que terão com certeza cores atractivas e mais próximas de todos. 
(ver imagens).

O ideal seria se o ambiente hospitalar fosse arquitectado à seme- 
lhança das casas dos pacientes e profissionais. Mas, tal não sendo 
possível, tentemos pelo menos melhorar a atmosfera de todos 
quantos usufruem destas Instituições de Saúde.

A consciência de que a cor não deve ser um fim em si mesma, mas 
sim um método que proporcione conforto e tranquilidade é de cada 
vez maior consideração.

Imagem 2 – Desenhos na Pediatria de Chaves
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Em modo de conclusão, podemos dizer que todos os conceitos 
anteriormente abordados têm no seu conteúdo um conceito funda- 
mental: a qualidade. 

O conforto visual, o equilíbrio, o espaço mais humanizado e cores 
adequadas ao ambiente são fundamentais se reflectirem qualidade, 
considerada elementar para todos os Serviços de Saúde.

A utilização das cores pode ser uma arte e uma técnica. No entanto, 
como aspiração futura esperemos que seja cada vez mais uma ARTE 
com TÉCNICA.
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Imagem 4 – Hall de Entrada de Chaves Imagem 5 – Sala de espera da Unidade de Mamografia de Vila Real

Dá sensação de calor e força, estimulando os instintos naturais e sugerindo proximidade. Cor indicada para aglomera-
dos de pessoas. Se usado com exagero pode desenvolver sentimentos de inquietação.

Transmite sensação de alegria e jovialidade no ambiente. Relaciona-se com a acção, entusiasmo e força. Cor bastante 
visível e que capta a atenção para espaços que devam ser destacados.  

Converte o ambiente circundante no habitat natural para o Homem. Cor que transmite paz e bem-estar.

Significado das cores/Intervenção em ambiente hospitalar

Ambiente tranquilo e calmo. Cor associada à pureza, paz, confiança. O azul escuro não deve ser utilizado porque 
transmite indiferença e formalismo.

Faz com que as pessoas se sintam visíveis ao público, como se fossem vistas do lado de fora do ambiente. É uma cor 
que protege, aconchegante, viva, luminosa e quebra a monotonia. É utilizada para evitar estados de angústia. 

Tudo parece ordem e disciplina, mas pode influenciar negativamente a relação
Médico-Criança.

Vermelho

Cor

Laranja

Verde

Azul

Amarelo

Branco

Tabela I 
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“Perhaps the greatest problem with human communication in health 
care is the assumption that communication is an easy thing to do well.”

Thornton Kreps

Comunicar

Etimologicamente “comunicar” é uma palavra originária do latim 
“communicare” que significa tornar comum, comungar, participar, 
estabelecer. Não é fácil encontrar uma definição padrão para o con- 
ceito de comunicação, até porque existem várias teorias e escolas 
que estudam e adoptam diferentes definições da comunicação, tal 
como a escola de Frankfurt ou a escola de Palo Alto. Desde os tem- 
pos mais remotos, o homem sentiu necessidade de comunicar, 
mesmo através de códigos, desenhos ou gestos. A comunicação é 
assim, um factor de interligação de povos, de união. No caso da 
comunicação aplicada à área da saúde, a sua importância é de tal 
forma considerável que a “psique” do doente faz com que ele me- 
lhore, como é caso flagrante o efeito de placebo. Podemos aquilatar 
desta importância na sábia afirmação de Hipócrates: “Alguns pacien- 
tes, apesar de conscientes de que a sua situação é perigosa, recu- 
peram a saúde apenas com a satisfação que lhes advém do bem 
que o médico lhes faz”.

A Arte da medicina

Nunca, em toda a história, a arte esteve tão omnipresente numa ciên- 
cia como na medicina. … Ou será que a presença da ciência nunca 
esteve tão omnipresente numa arte?! Hipócrates, à luz dos padrões 
actuais, seria (fatalmente) um médico extremamente invulgar. O fun- 
dador da medicina provava regularmente a urina dos doentes, reco- 
lhia amostras de pus e de cera dos ouvidos e cheirava e observava 
as fezes. Avaliava a viscosidade do suor, examinava o sangue, a 
expectoração, as lágrimas e o vómito dos seus pacientes. Conhecia 
os seus temperamentos, a casa dos doentes e conhecia também de 
perto as suas famílias e, ainda, estudava as expressões faciais dos 
seus pacientes. Quando tinha que decidir, Hipócrates recordava e 
tomava em devida conta os hábitos alimentares, a estação do ano, 
os ventos predominantes no local, o abastecimento de água à casa 
do paciente, etc. Partilhava toda a informação com o doente, docu- 

04.3
como comunicar notícias 
negativas (cnn)

mentava-se e registava as consultas dos seus pacientes no que se 
pode considerar o início dos “registos clínicos”. Tais registos 
visavam ser discutidos na Academia Médica de Cós, da qual era di- 
rigente, e que ensina a Arte da Medicina (escrevia sempre Arte com 
letra maiúscula). Com o avanço da arte/ciência, os médicos, hoje, 
apresentam uma relação de maior distanciamento face ao seu 
doente/família. Como houve uma evolução no diagnóstico e terapêu- 
tica, também houve uma evolução na comunicação a qual se veio a 
traduzir num efectivo hiato relacional entre médico e paciente. A 
essência da medicina assenta num esforço profundamente humano. 
A atitude diagnóstica hoje está muito mais dependente da tecnolo-
gia o que determinou um maior distanciamento na relação médico-
doente, consequência do encurtamento do tempo presencial desta 
relação. Quando as linhas de comunicação são abertas e os cantos 
mais escuros são iluminados, como em nossa casa…todos nos 
sentimos mais à vontade…

O que são notícias negativas

Uma notícia negativa é qualquer notícia que altera - de forma drástica 
e negativa - a visão do paciente sobre o seu presente ou em relação 
ao seu futuro, naturalmente influenciada pelo contexto psicossocial 
que o rodeia. Esse tipo de notícias provoca no receptor um deficit 
cognitivo, comportamental e/ou emocional durante o tempo em que 
ela é percepcionada, e prolonga-se mais ou menos no tempo con- 
soante a reacção do paciente. Muitos profissionais da saúde tendem 
a definir “notícias negativas ” como os piores cenários, como seria o 
caso de dizer a um paciente que ele tem cancro ou comunicar uma 
morte a um cônjuge. Mas uma notícia negativa não é necessariamente 
uma notícia que diminui os anos de vida, mas qualquer uma que 
possa determinar modificações na vida. Por exemplo um problema 
na cartilagem de um joelho, a requerer repouso a uma cozinheira 
estabelecida por conta própria, não seria por certo tão problemático, 
mesmo significando não ter trabalho enquanto estivesse de repouso.

Comunicação de notícias negativas

O maior desafio comunicativo de um médico ou profissional de saúde 
é a comunicação de notícias negativas. A educação médica não 
tem vindo a contemplar uma preparação formal para esse desiderato, 
não dotando os seus profissionais de ferramentas e mesmo de guide- 
lines tidas como de “minimis” para almofadar o desconforto aquando 
de uma situação de comunicação de notícias negativas. Numerosos 
estudos mostram que os pacientes desejam geralmente ter uma 
comunicação franca e empática sempre que em causa esteja um 
diagnóstico que interfira de forma significativa com as suas vidas. 
Apesar de tudo, as várias técnicas existentes emergem facilitadoras 
da comunicação e têm-se revelado positivas na satisfação do pa- 
ciente e no conforto médico.

O porquê da dificuldade de comunicar notícias negativas

Existem muitas razões pelas quais os médicos têm dificuldade em 
fazer passar notícias negativas sendo uma preocupação comum, a 
forma como esta poderá afectar o paciente. Tal condiciona muitas 
vezes uma falta de comunicação baseada em pressupostos de 
antigas escolas de Ética: "A vida de uma pessoa doente pode ser 
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abreviada, não só pelos actos, mas também pelas palavras e/ou 
pela postura de um médico. É, portanto, um dever essencial proteger- 
-se a este propósito, e evitar tudo o que possa desencorajar o ânimo 
do paciente e o possa deprimir”. (1847, Associação Médica Ameri- 
cana de Ética Médica)

Nas últimas décadas, os modelos tradicionais paternalistas da pres- 
tação de cuidados têm dado lugar a uma ênfase gradual na autono- 
mia e empowerment do paciente. Um estudo recente sobre as pre- 
ferências de um paciente em relação à divulgação de um diagnóstico 
terminal concluiu que 50 a 90% dos pacientes desejam ser informa- 
dos, de forma aberta e esclarecida, o que releva para o campo mino- 
ritário os pacientes que preferem uma comunicação parcial.
 
Assim, o médico precisa estar dotado de sensibilidade bastante para 
conhecer a forma como o paciente gostaria de ver abordada a notícia. 
Portanto, o médico enfrenta o desafio de forma individualizada, haven- 
do que decidir sobre o “modus actuandi” sempre que em presença 
da necessidade de comunicar notícias negativas, pode optar entre 
tomar como “suportes comunicativos” os desejos do paciente ou as 
suas necessidades (ex: de índole terapêutica).

As más notícias são muitas vezes, comunicadas em ambientes os 
menos apropriados (favoráveis) a conversas íntimas. O ritmo frené- 
tico da prática clínica pode “obrigar” um médico a comunicar notícias 
negativas debaixo de evidentes falhas de preparação e adequação, 
já que outras responsabilidades se intrometem, debitando constantes 
inputs desviantes da necessidade de atenção do médico. 

Apreender competências comunicativas pode permitir que os médicos, 
em geral, comuniquem as más notícias de uma forma menos descon- 
fortável (e penalizante) para eles e mais satisfatória para os seus 
pacientes e/ou familiares.

Uso de guidelines para a CNN

Vários estudos confirmam que a aplicação de guidelines de CNN 
permite obter um outcome de maior satisfação por parte dos diver- 
sos “actores” envolvidos.

Muitos profissionais de saúde já publicaram linhas orientadoras sobre 
o “modus communicandi” de notícias negativas mas, apesar disso, 
apenas algumas dessas guidelines são baseadas na evidência.

Seguidamente passaremos a uma breve revisão dos tópicos essen- 
ciais constantes nas duas guidelines, actualmente, mais referencia-
das - SPIKES e ABCDE.

As seis etapas de “SPIKES”

. Setting, listening Skills

. Patient’s Perception

. Invite patient to share Information

. Knowledge transmission

. Explore Emotions and Empathize

. Summarize & Strategize

Etapa 1: S - Setting, listening Skills (preparação da entrevista)

O treino mental é uma metodologia útil para a preparação que as ta- 
refas mais stressantes exigem. Esse treino pode ser feito através da 
utilização de um plano facilitador para dizer como está o paciente ou 
como responder às diversas reacções emocionais dos pacientes ou, 
até, como responder às “perguntas difíceis”. O “mensageiro” de notí- 
cias negativas tem que, ele próprio, assumir sentimentos negativos 
e sentir frustração ou até mesmo responsabilidade. É sempre útil 
lembrar que, apesar de uma má notícia poder ser avassaladora para 
os pacientes, a informação pode (e deve) ser construída de forma a 
transmitir o quão importante é planear o futuro.

Às vezes, o ambiente físico leva a que as comunicações sejam sobre 
temas sensíveis.
Algumas orientações úteis:
. Escolha um local com suficiente privacidade. Uma sala de entrevis-
tas é o ideal mas, se não estiver disponível, as cortinas ao redor da 
cama do paciente parece ser o mínimo. Ter lenços de papel prontos 
para o caso de o paciente poder ficar descompensado emocional-
mente;
. Envolva os familiares. A maioria dos pacientes querem ter alguém 
com eles, mas esta hipótese deverá resultar “só” da opção do pa- 
ciente. Quando existem muitos membros da família, pedir ao paciente 
para escolher apenas uma ou duas pessoas que a representem;
. Sente-se. Sentar-se faz com que o paciente relaxe e é também um 
sinal de que tem tempo para o ouvir e esclarecer. Se tiver acabado 
de examinar o paciente, permita que ele se vista antes do início da 
conversa;
. Ligue-se ao paciente. Mantenha um contacto visual que, apesar de 
pode ser desconfortável, é, decerto, a fórmula mais importante, e per- 
cepcionada pelo paciente, de criar empatia. Mais: se sentir que o pa- 
ciente se sente mais confortável, será importante, nesta etapa, tocar- 
-lhe no braço ou na mão;
. Faça a gestão das limitações de tempo e das interrupções. 
Informar o paciente sobre as limitações de tempo que possa ter ou 
de interrupções que sempre podem surgir é valorativo e transmite-
-lhe confiança. Ponha o seu telemóvel em modo silencioso ou peça 
a um colega para responder às suas chamadas e comunique aos 
colegas do serviço para não o interromperem enquanto durar o acto 
comunicativo.

Etapa 2: P - Patient’s Perception (percepção do paciente)

As etapas 2 e 3 de SPIKES são pontos na comunicação que permitem 
aplicar o axioma "antes de dizer, pergunte." Isto é: antes de discutir 
as conclusões médicas, o médico utiliza perguntas abertas para 
criar uma imagem o mais precisa possível de como o paciente perce- 
be(u) a situação médica, o que é e se é, ou não, grave. Assim, o 
médico tem a possibilidade de corrigir a (eventual) desinformação, 
para que o paciente ajuste a sua percepção sobre o problema.

Etapa 3: I - Invite patient to share Information (Partilha de informação)

Enquanto a maioria dos pacientes expressa o desejo de conseguir 
todas as informações possíveis sobre o seu diagnóstico, prognós
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tico e detalhes da sua doença, uma pequena parte não deseja obter 
toda a informação. Se os pacientes não procurarem detalhes, ofereça- 
-se para falar ou responder às perguntas de um parente ou um amigo 
que se assuma como seu interlocutor.

Etapa 4: K - Knowledge transmission (Transmissão do conhecimen- 
to/informação)

Chamar a atenção do paciente de que este poderá ter uma má notícia 
antes de a comunicar, poderá diminuir o choque facilitar o processo 
da gestão da informação. Alguns exemplos de frases que podem 
ser usados: "Infelizmente as noticias não são as melhores" ou "descul- 
pe dizer-lhe que ...". Dando factos médicos, a parte de sentido único 
do diálogo médico-paciente, pode ser melhorada através de algumas 
orientações simples. Inicialmente, comece ao nível da compreensão 
e vocabulário do paciente. Em seguida, tente usar palavras não- 
-técnicas. Evite excesso de franqueza. Como é provável – e natural – 
que, de seguida surjam sentimentos de raiva, deixe o paciente sozi- 
nho. Em quarto lugar, faça a gestão da informação “em funil”, debi- 
tando os conteúdos informativos aos poucos e aferindo de tempos 
a tempos o estádio da compreensão do paciente sobre o teor da 
informação. Em quinto lugar, quando a situação se liga a um mau 
prognóstico, evite usar frases do género "não há mais nada que 
possa(mos) fazer por si!" Esta atitude revela-se incompatível com o 
facto de que os pacientes muitas vezes têm outros objectivos tera- 
pêuticos importantes, como o controle da dor e o alívio dos sintomas.

Etapa 5: E - Explore Emotions and Empathize (Explore emoções)

Responder às emoções do paciente é um dos desafios mais difíceis 
perante uma má notícia. As reacções emocionais dos pacientes po- 
dem variar desde o silêncio até à descrença, choro, negação ou 
mesmo raiva. Quando o paciente recebe uma má notícia, a sua reac- 
ção emocional é, muitas vezes, uma expressão de choque, isolamento 
e sofrimento. Nessa situação, o médico pode (e deve) oferecer apoio 
e solidariedade ao paciente, equilibrando a situação com recurso a 
uma resposta empática. 

Até que uma emoção seja ultrapassada, será sempre difícil passar a 
falar sobre outros assuntos. Se a emoção não diminui rapidamente, 
é útil continuar a dar respostas empáticas até que o paciente se acal- 
me. Os médicos podem também usar respostas empáticas para 
reconhecer a sua própria tristeza ou outras emoções ("eu próprio 
desejava também muito que as notícias fossem melhores!"). Pode 
ser uma manifestação de apoio a seguir à resposta empática, funcio- 
nando para o paciente como validação da legitimidade dos seus 
sentimentos.

Em suma, combinar a empatia, o método exploratório e a validação 
de legitimidade da expressão dos seus sentimentos, é uma das mais 
poderosas formas de prestar apoio, reduzindo o isolamento do doente 
e aumentando a sua confiança.

Etapa 6: S - Summarize & Strategize (Sumário e estratégias)

Os pacientes que demonstram possuir um plano claro para o futuro 
têm menos probabilidades de se sentirem ansiosos e inseguros. 

Antes de discutir uma terapêutica, é importante perguntar aos pa- 
cientes se eles, naquele momento, estão prontos para ter aquela 
conversa. No caso de manifestarem essa disponibilidade, apresente 
opções terapêuticas para os pacientes, o que lhes irá dar a percepção 
clara de que o médico valoriza a sua vontade. A partilha da respon- 
sabilidade pela tomada de decisões com o paciente também poderá 
reduzir a sensação do fracasso por parte do médico, se o tratamento 
não for bem sucedido.

Estas discussões difíceis podem ser facilitadas com o recurso a vá- 
rias estratégias. Em primeiro lugar, muitos pacientes já têm uma 
ideia da gravidade de sua doença e das limitações das terapêuticas, 
mas têm medo de enfrentar a situação ou de formular perguntas 
sobre os resultados. Explorar o conhecimento do paciente, tal como 
as suas expectativas e esperanças, permitirá ao médico entender o 
estádio informativo do paciente, possibilitando-lhe iniciar a comuni- 
cação a partir desse ponto.

Mais um ABCDE na Medicina

Advance preparation (Preparação prévia)
. Organize o tempo adequado de privacidade e sem interrupções 
(desligar telemóvel ou pôr em modo silencioso);
. Reveja as informações clínicas relevantes;
. Treine mentalmente palavras, identifique frases a usar e/ou evitar;
. Prepare-se emocionalmente.

Build a therapeutic environment/relationship (Construa um ambiente 
terapêutico relacional)
. Determine o quê e o quanto o paciente quer saber;
. Saiba se tem familiares ou pessoas de apoio presentes;
. Apresente-se a todos;
. Avise o paciente de que notícia negativa está por vir;
. Toque na pessoa se for o caso;
. Marque consultas de follow-up.

Communicate well (Comunique bem)
. Pergunte o que é que o paciente ou a família já sabe;
. Seja sincero, mas compreensivo, evitando eufemismos e jargões 
médicos;
. Permita o silêncio e lágrimas, proceda ao ritmo do paciente;
. Peça para o paciente lhe dizer o que entendeu sobre a notícia e re- 
pita essa informação em visitas posteriores;
. Dê tempo para responder às suas perguntas e escreva as coisas 
importantes;
. Conclua cada visita com um resumo e um plano de acompanha-
mento.

Deal with patient and family reactions (Lide com as reacções do pa- 
ciente e da família)
. Avalie e responda ao paciente na medida da reacção emocional da 
família; repetir em cada visita;
. Seja compreensivo;
. Não discuta ou critique os colegas;
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Encourage and validate emotions (Incentive e valide as emoções)
. Explore o que a notícia pode representar para o paciente;
. Ofereça uma esperança realista, de acordo com os objectivos do 
paciente;
. Use recursos interdisciplinares;
. Não descure as necessidades do paciente.

Considerações finais

A importância da comunicação clínica encontra-se em expansão em 
todo o mundo, é alvo de uma forte expressão investigatória visando 
dotar os profissionais de saúde de métodos e técnicas para comu- 
nicar e … a comunicação de notícias negativas é, sem sombra de 
dúvidas, a área que induz a uma maior preparação desses profis- 
sionais. 

A comunicação é tida como área transversal e presente no ser hu- 
mano, mas que muitas vezes é votada ao desleixo, até porque para 
nós, a nossa própria comunicação é facilmente rotulada como de 
excelência. Se a saúde é a vida das pessoas, o que de melhor elas 
têm, a comunicação na área da saúde é algo extremamente exigente 
e delicado, tendo que ter, sempre, o emissor, cuidados redobrados 
e um treino intensivo. Quantas más notícias são dadas por 
assistentes sem a mínima preparação ao nível comunicacional… 
Contrariamente ao que se possa pensar… a comunicação 
aprende-se e treina-se…
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Fig 1 - Tag Cloud do artigo Como Comunicar Notícias Negativas. 
Chama-se Tag Cloud ou à representação gráfica hierarquizada do 
conjunto das palavras mais utilizadas num artigo/site. Quantas mais 
vezes estiver presente uma palavra, maior será a sua dimensão na 
“nuvem”.
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Em Portugal, o consentimento informado está regulado por lei em 
poucas situações e, na maioria, não se indica a informação a dar. 
São quase sempre os Hospitais, por exemplo, através das Comis- 
sões de Ética, ou os profissionais a decidir.

O “consentimento do ofendido” em Direito Penal foi consagrado nos 
textos normativos, doutrinários e na prática médica sob a designação 
de “consentimento informado”, proveniente da designação anglo-  
-americana “informed consent”, a qual deveria, com vantagem, ser 
traduzida por “consentimento esclarecido” ou, melhor ainda, por con- 
sentimento livre e esclarecido.

a relevância do papel no
consentimento informado
 

 

Olímpia Vinhas
Directora do Gabinete Jurídico

Na verdade, a manifestação de concordância do portador/titular do 
bem jurídico - integridade física - que é o paciente, com a intervenção 
ou tratamento médico, para ser válida, pressupõe, não apenas uma 
simples informação, mas um verdadeiro e tão completo quanto pos- 
sível esclarecimento, decorrente de um dever especial e funcional do 
médico de prestar ao seu paciente esclarecimentos com lealdade, 
em linguagem acessível e apropriados ao seu estado sobre os meios 
de diagnóstico, inconvenientes, diagnóstico estabelecido, prognós-
tico, tratamentos indicados, alternativas terapêuticas, efeitos cola- 
terais, etc.

Por outro lado, a generalidade dos Códigos Deontológicos e leis que 
regem a deontologia médica impõem a estes profissionais a obtenção 
do consentimento do paciente, mediante prévio esclarecimento, antes 
de procederem a qualquer intervenção ou tratamento.

O consentimento informado, pré-requisito de toda a intervenção e 
tratamento, não é um simples acto, mas antes um processo que tem 
de ser perspectivado como um diálogo entre o doente e o médico 
em que ambas as partes trocam informações e se interrogam recipro- 
camente; diálogo que há-de culminar na concordância ou anuência 
do doente à realização de certo tratamento ou intervenção, como 
escreve João Álvaro Dias in “Procriação Assistida e Responsabilidade 
Médica”, pág. 281.

fotos: carlos bigasas
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Como todos sabemos é prática habitual nos nossos hospitais e clíni- 
cas, solicitar aos doentes a assinatura de formulários, uma boa parte 
das vezes entregues por funcionários administrativos, sem que o 
paciente tenha obtido as adequadas informações e sido esclarecido 
sobre o seu conteúdo.

Sabemos também, ser verdade que as declarações assinadas pelos 
pacientes na generalidade das vezes estão rigorosamente desligadas 
do acto médico e constituem um mero pró-forma de admissão do 
doente na unidade de saúde.

É por esta razão que muitas vezes se suscitam dúvidas na aprecia- 
ção e valoração das declarações de consentimento informado.

Importa, pois, deixar claro que a declaração do consentimento não 
é um mero requisito do “processo clínico perfeito” e a garantia do 
sossego para as Administrações Hospitalares e/ou para os médicos 
que propõem este tipo de “contrato de adesão” aos doentes.

Grande parte destes formulários pré impressos, não prova qualquer 
tipo de consentimento esclarecido do doente e são genericamente 
nulos.

Como os médicos sabem, a informação e o esclarecimento são feitos 
do diálogo com o doente. A informação escrita pode ajudar à con- 
cretização deste diálogo mas não o substitui. Temos, pois, por certo 
que na prática clínica (e até nos Tribunais) é muitas vezes mais impor- 
tante que do processo clínico do doente constem notas sobre as 
conversas que este tem com o médico do que os formulários tipo que 
correntemente são apresentados e onde o doente se limita a assinar 
uma declaração mais que sucinta.

Não queremos com isto dizer que os formulários sejam instrumentos 
de menor valia. Antes pelo contrário. Julgamos que eles trazem a 
vantagem de permitir um esforço de preparação dos médicos e dos 
serviços para as exigências do consentimento informado.

Não obstante, defendemos, com a melhor doutrina, que os protocolos 
de informação devem ser abertos, para que possam completar-se 
especificamente caso a caso, adequando-se às características do 
paciente, do médico e da própria unidade de saúde.

Esta formalização ganha maior significado sempre que estejam em 
causa intervenções médicas, de diagnóstico ou cirúrgicas que impli- 
quem risco sério para a vida ou saúde do doente.

Em suma, o que releva é a criação de bons formulários para cada 
uma das especialidades e, dentro destas, para cada situação ou 
técnica particular que o exija. 

Mas vejamos, em síntese breve, que tópicos devem ser tomados 
em conta e qual o conteúdo fundamental destes documentos.

Em primeiro lugar, há que destacar a obrigação de comunicação 
prévia, completa e adequada do formulário.

De seguida o cumprimento dos deveres de informação e esclareci-
mento do doente.

O médico que indica um tratamento ou intervenção assume a respon- 
sabilidade de explicar ao doente os procedimentos envolvidos escla- 
recer as várias opções desse mesmo tratamento, as alternativas 
disponíveis, a prognose e os riscos associados à intervenção.

A quantidade de informação fornecida pelo médico a cada doente 
pode variar de acordo com a cultura do mesmo, a sua condição 
social, a complexidade do tratamento, os riscos a ele associados ou 
com os seus procedimentos, e até com o desejo de informação do 
próprio doente.

A declaração deve, pois, referir o diagnóstico, a natureza da inter- 
venção, os meios e os fins do tratamento, o prognóstico, os efeitos 
secundários, os riscos os benefícios, sequelas e cuidados a ter.

Esta descrição deverá, contudo, ater-se ao essencial, ao expectável, 
previsível, ou seja aquilo que tipicamente pode acontecer, quer em 
termos de benefícios, quer de fracassos. A linguagem do documento 
deve ser facialmente perceptível pelo paciente, sem prejuízo da sua 
correcção técnica.

Por outro lado, dever-se-á ter em conta que num formulário abstracto 
e pré-impresso são proibidas referências à exclusão ou à limitação 
da responsabilidade do médico, de auxiliares ou da instituição, bem 
como, autorizações “em branco”.

Julgamos que, dentro destes parâmetros, poderemos, com a segu- 
rança do documento escrito, fazer valer o direito do doente ao consen- 
timento informado.

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. aprovou 
e tem em vigor uma política sobre obtenção do consentimento infor- 
mado, elaborada pelo Grupo PFR (Patient and Family Rights), no 
âmbito do Projecto de Acreditação pela “Joint Commission Internatio- 
nal” para Hospitais, que marca, claramente, o ponto de viragem nas 
mentalidades e práticas instituídas.

Assim, actualmente os serviços e colaboradores do CHTMAD têm 
ao seu dispor uma valioso instrumento de regulamentação interna 
em matéria de obtenção do consentimento informado que não deve 
ser entendido como um mero instrumento burocrático ou exigência 
legal, devendo antes ser encarado como uma responsabilidade de 
todos na sua implementação e aplicação na prática quotidiana. Isto 
porque, tratar correctamente um doente não é apenas actuar de 
acordo com as regras técnico-científicas da profissão, mas também 
considerá-lo um centro de decisão respeitável, não se substituir a 
ele ou decidir em vez dele, é também, e em suma, não lesar o seu 
direito à liberdade, à autonomia e à auto-determinação em termos 
de cuidados de saúde.
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Série I de 2010-03-08, Assembleia da República - Recomenda ao 
Governo que proceda ao reconhecimento da psoríase como doença 
crónica e altere o regime de comparticipação de medicamentos des- 
tinados exclusivamente a portadores de psoríase

Despacho n.º 5642/2010. D.R. n.º 61, Série II de 2010-03-29,  Minis- 
tério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde - Interdita aos hospitais a prática de solicitar aos centros de 
saúde a emissão de pedidos de consultas de especialidade hospita- 
lar que resultam da iniciativa dos médicos dos hospitais

Despacho n.º 6278/2010. D.R. n.º 69, Série II de 2010-04-09, Minis- 
térios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde - Deter- 
mina a centralização, na Unidade Ministerial de Compras do Ministério 
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da Saúde, da condução dos procedimentos de contratação  das 
aquisições, designadamente a adjudicação das propostas em repre- 
sentação das entidades compradoras, relativas às categorias de bens 
e serviços constantes da lista anexa ao presente despacho

Despacho n.º 6303/2010. D.R. n.º 69, Série II de 2010-04-09, Minis- 
tério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da Saúde - Actua- 
lização do preço por quilómetro do transporte de doentes

Aviso n.º 7345/2010. D.R. n.º 71, Série II de 2010-04-13, Ministério da 
Saúde - Secretaria-Geral - Aditamento ao protocolo de colaboração 
sobre a gestão interna do Programa de Controlo da Diabetes Mellitus

Aviso n.º 7642/2010. D.R. n.º 74, Série II de 2010-04-16, Ministério das 
Finanças e da Administração Pública - Direcção-Geral de Protecção 
Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) 
- Alterações respeitantes a acordos celebrados com diversos presta- 
dores convencionados

Aviso n.º 7643/2010. D.R. n.º 74, Série II de 2010-04-16, Ministério das 
Finanças e da Administração Pública - Direcção-Geral de Protecção 
Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) 
- Adesão a convenções de prestadores de cuidados de saúde

Decreto-Lei n.º 38/2010. D.R. n.º 76, Série I de 2010-04-20, Ministério 
da Saúde - Isenta do pagamento de taxas moderadoras os doentes 
transplantados de órgãos, os dadores vivos de órgãos e de células 
envolvidas em dádivas de medula óssea, os potenciais dadores de 
órgãos e das referidas células e os militares e ex-militares das Forças 
Armadas que, em virtude da prestação de serviço militar, se encon- 
trem incapacitados de forma permanente

Deliberação n.º 722/2010. D.R. n.º 76, Série II de 2010-04-20, Minis- 
tério da Saúde - Administração Regional de Saúde do Norte, I. P. De- 
partamento de Gestão e Administração Geral - Delegação de compe- 
tências dos membros do conselho directivo da ARS do Norte, I. P.

Despacho n.º 7181/2010. D.R. n.º 79, Série II de 2010-04-23, Minis- 
tério da Saúde - Gabinete da Ministra - Delegação de competências 
nos conselhos directivos das Administrações Regio- nais de Saúde 
do Norte, I. P., do Centro, I. P., de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., do Alen- 
tejo, I. P., e do Algarve, I. P.

Decreto Regulamentar n.º 1/2010. D.R. n.º 80, Série I de 2010-04-26
Ministério da Saúde - Procede à primeira alteração do Decreto Regu- 
lamentar n.º 5/2008, de 11 de Fevereiro, que regulamenta a Lei n.º 
32/2006, de 26 de Julho, que aprovou a aplicação de técnicas de 
procriação medicamente assistida em Portugal

Despacho n.º 7238/2010. D.R. n.º 80, Série II de 2010-04-26, Minis- 
tério da Saúde - Direcção-Geral da Saúde - Criação das unidades 
orgânicas e estrutura matricial da Direcção-Geral da Saúde

Decreto-Lei n.º 48-A/2010. D.R. n.º 93, Suplemento, Série I de 
2010-05-13, Ministério da Saúde - Aprova o regime geral das compar- 
ticipações do Estado no preço dos medicamentos, altera as regras 

a que obe dece a avaliação prévia de medicamentos para aquisição 
pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, procedendo à primei- 
ra alteração ao Decreto-Lei n.º 195/2006, de 3 de Outubro, e modifica 
o regime de formação do preço dos medicamentos sujeitos a receita 
médica e dos medicamentos não sujeitos a receita médica comparti- 
cipados, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 65/2007, 
de 14 de Março

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2010. D.R. n.º 94, Série I 
de 2010-05-14, Presidência do Conselho de Ministros - Prorroga por 
quatro anos o mandato da Unidade de Missão para os Cuidados 
Continuados Integrados (UMCCI), criada pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 168/2006, de 18 de Dezembro, e atribui-lhe compe- 
tências no âmbito das respostas de cuidados continuados integrados 
de saúde mental

Portaria n.º 275/2010. D.R. n.º 97, Série I de 2010-05-19, Ministérios 
das Finanças e da Administração Pública, do Trabalho e da Solidar- 
iedade Social e da Saúde - Fixa os valores das taxas devidas pelos 
serviços prestados pelos organismos, no âmbito dos ministérios 
responsáveis pelas áreas laboral e da saúde, competentes para a 
promoção da segurança e saúde no trabalho e revoga a Portaria n.º 
1009/2002, de 9 de Agosto

Declaração de Rectificação n.º 15/2010. D.R. n.º 98, Série I de 
2010-05-20, Presidência do Conselho de Ministros - Centro Jurídico 
- Rectifica o Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de Março, do Ministério 
da Saúde, que cria a SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde, E. P. E., publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 56, 
de 22 de Março de 2010

Resolução da Assembleia da República n.º 46/2010. D.R. n.º 99, 
Série I de 2010-05-21, Assembleia da República - Direito à informação 
e acesso aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres ao longo 
do seu ciclo de vida

Despacho n.º 9871/2010. D.R. n.º 112, Série II de 2010-06-11, Minis- 
tério da Saúde - Gabinete da Ministra - Definição da idade pediátrica 
em Portugal

Despacho n.º 9872/2010. D.R. n.º 112, Série II de 2010-06-11, Minis- 
tério da Saúde - Gabinete da Ministra - Criação, em cada região de 
saúde, de unidades coordenadoras funcionais de saúde materna e 
neonatal e de saúde da criança e do adolescente

Portaria n.º 326/2010. D.R. n.º 115, Série I de 2010-06-16, Ministérios 
das Finanças e da Administração Pública, do Trabalho e da Solidarie- 
dade Social e da Saúde - Fixa os preços dos cuidados de saúde e 
de apoio social prestados nas unidades de internamento e ambulató- 
rio da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), 
a praticar no ano de 2010

Despacho n.º 10336/2010. D.R. n.º 118, Série II de 2010-06-21, Mi- 
nistério da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde - Determina a criação de uma Comissão Nacional para os 
Cuidados Respiratórios Domiciliários (CNCRD)



… E porque, apenas Deus se mantém para sempre em anónimo, não 
poderíamos dar como finda esta 2ª Edição sem antes reconhecermos 
todos aqueles que na 1ª Edição remeteram ao CHTMAD “Cartas de 
Agradecimento” pela recepção da nossa Revista.

Queríamos deixar aqui o testemunho, em nome dos profissionais do 
CHTMAD, do quanto nos lisonjeou colher palavras de tanto impacto 
positivo e de reflexão. O mesmo aconteceu com as críticas… opi- 
niões mais negativas…erros apontados…

Tudo serviu como impulso para que esta nova Edição sobrepujasse 
a primeira… esperamos tê-lo conseguido… Costuma-se dizer que o 
desafio da dúvida é o melhor estímulo para querermos mais… 

Por fim, resta-nos pedir a todos os quantos lerem este novo número 
que contribuam para que esta secção passe a ser também Vossa 
…para que possamos fazer da mesma um intercâmbio de opiniões 
e um modo de articulação com a comunidade envolvente…dê a sua 
opinião…envie-nos o seu ponto de vista…coloque-nos as suas ques- 
tões…partilhe connosco um pouco do seu conhecimento…

Assim, e porque não encontramos melhor desenlace, deixamos aqui, 
e para todos, uma pequena representação das cartas recebidas pelo 
CHTMAD que, esperamos, proximamente tenham também o seu 
contributo.

Tudo porque acreditamos que, como diz um antigo provérbio chinês, 
“ Se queres um ano de prosperidade semeia arroz; se queres dez, 
planta árvores; se queres cem, faz crescer as pessoas”.

A TODOS “o chtmad em revista”1 agradece! 

o “chtmad em revista” agradece

1 envie o seu texto para o endereço: revista@chtmad.min-saude.pt 
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carta do mestre abílio da fonseca, prof. coorde-
nador dos cursos de relações públicas do ismai

carta do conselho de gerência da sams - sindi-
cato dos bancários do norte

carta do presidente do conselho de administra-
ção do hrs, dr. mário bernardino

carta da vereadora do pelouro da cultura da câ-
mara municipal de cascais, dra. ana clara justino

o chtmad em revista
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carta do presidente do conselho directivo da 
estesl, o prof. coordenador manuel correia

carta da directora executiva da aces da leziria, 
dra. luisa portugal
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lugar do leitor
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