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01.
editorial

francisco esteves
director clínico, chtmad

Fui particularmente sensível ao convite em escrever
o editorial do número 3 da Revista do CHTMAD.
Depois do sucesso dos números anteriores, onde foi
notório o excelente trabalho dos profissionais da
instituição, da equipa liderada pelo Dr. Emanuel
Barros, todos percebemos a importância da revista
como tendo, entre outros desígnios, um papel muito
importante na promoção e divulgação das actividades do Centro Hospitalar. Mantê-la com uma
qualidade crescente, com publicação regular, que vá
de encontro a públicos diversificados na área da
saúde, são os desafios deste projecto renovado.

Tendo como tema central o doente crónico em
ambiente hospitalar, este novo número pretende:
- Apresentar ao leitor, a diversidade de olhares de
profissionais de saúde do Centro Hospitalar na sua
relação com o doente crónico.
- Apresentar diferentes pontos de vista da problemática do doente crónico – o papel do hospital, a importância na articulação com os cuidados primários de
saúde, os cuidados continuados, a relação com a
sociedade, a perspectiva da família, entre outros
aspectos a debater.
- Como é habitual na revista, dedica-se um espaço
para publicação de trabalhos científicos. Sublinha-se o aumento e melhoria significativa da qualidade
dos trabalhos propostos. Por motivos de paginação
não será possível publicar todos eles. Tal só será
possível no próximo número da revista.
O tema doente crónico por si só constitui uma
matéria muito interessante. Para enquadrar o leitor,
julgo que vale a pena dar o pontapé de saída desta
publicação, trazendo para reflexão a análise de
alguns dos dados / indicadores epidemiológicos
apresentados pela ARS Norte – Perfil de Saúde da
Região Norte – ed. 2009. Passo a citar alguns dados
relevantes:
“Quem somos ?:
. A NUT II (Unidade Territorial Estatística de Portugal)
Norte é a região mais populosa representando 37%
da população residente do Continente, com o Grande
Porto a ser a unidade territorial do Norte mais significativa (34,3%).
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. Diminuição acentuada da mortalidade infantil; A
taxa de mortalidade padronizada pela idade para
todas as causas na região Norte, tem sido inferior à
do Continente e tem vindo a diminuir.
O Norte apresenta uma estrutura bimodal da distribuição territorial da população com maior densidade
nos municípios do litoral. Os índices de envelhecimento e de dependência de idosos são mais elevados
nas NUTS III de Alto Trás-os-Montes, Douro e Minho
– Lima, isto é, nas regiões rurais e do interior; A esperança de vida à nascença tem vindo a aumentar nos
últimos anos, sem diferenças significativas com o
Continente. As mulheres vivem, em média, aproximadamente mais seis anos que os homens.
Que escolhas fazemos ?:
. Com base no 4º Inquérito Nacional de Saúde (INS)
2005/6, da população residente com mais de 18
anos, mais de 50% tem excesso de peso ou é
obesa. A região Norte apresenta menor percentagem de fumadores actuais face ao Continente em
todos os grupos etários (tendência verificada entre o
3º e 4º INS). Verificou-se um aumento percentual do
consumo de bebidas alcoólicas na região Norte.
Outros indicadores: diminuição do consumo de
tabaco, bebidas destiladas e cannabis em adolescentes de 3º ciclo e secundário, diminuição da taxa
de nascimentos em mulheres adolescentes < 20
anos e aumento da taxa de nascimentos em mulheres em idades de risco (> 35 anos) com tendência
crescente na região Norte.
Que saúde temos ?:
. Entre os anos 98/99 e 2005/6 a população da região
Norte melhorou a sua auto percepção positiva sobre
o estado de saúde, com os homens a terem uma
percepção mais positiva que as mulheres; Taxa de
nascimentos pré-termo tem aumentado (2004 – 2008);
A taxa de partos por cesariana superior na região
Norte que no Continente com tendência crescente
preocupante (até 2010).
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. Redução do número de casos de VIH/SIDA desde
2001; A tuberculose que é um problema de magnitude superior à nacional embora com diminuição
acentuada (< 32%) da taxa de incidência nos
últimos anos.
Mortalidade:
. Valores inferiores de mortalidade bruta que no Continente; diminuição da taxa de mortalidade infantil;
Mortalidade neonatal com valores inferiores às do
Continente e com tendência evolutiva decrescente;
No quinquénio 2001-2005 – maior peso das doenças
do aparelho circulatório; para idades < 65 anos –
salientam-se os óbitos por tumores malignos; dos 5
– 24 anos salienta-se o grupo de óbitos por causas
externas (acidentes, suicídios...) que têm maior peso
relativo.
. No período de 2001 a 2005 as principais causas de
morte prematura (0-64 anos) na região Norte, com
valores das Taxas de Mortalidade Padronizadas pela
idade (TPM) superiores às do Continente são os sintomas e sinais e achados anormais não classificados
em outra parte, as doenças do aparelho digestivo e
as doenças do aparelho respiratório. No mesmo
período as principais causas especificas de morte
prematura (0-64 anos) no sexo masculino são o tumor
maligno da traqueia, brônquios e pulmão, a doença
cardíaca isquémica e os acidentes de transporte.
Com valores de TPM superiores aos do Continente
destacam-se os tumores das vias aéreas, o tumor
maligno do estômago, a doença crónica do fígado e
cirrose e a Doença Pulmonar Crónica Obstrutiva
(DPCO).

No sexo feminino destacam-se o tumor maligno da
mama, as doenças cérebrovasculares e a doença
crónica do fígado e cirrose.
Morbilidade:
. Na análise dos internamentos hospitalares, com
base no GDH para o ano de 2007, destacam-se pelo
seu “peso relativo” as doenças dos aparelhos circulatório, respiratório e digestivo, a gravidez, parto e
puerpério; Os transtornos mentais e comportamentais
que levam a um maior numero de dias de internamento, destacando-se também a tuberculose, o
VIH/SIDA, alguns tumores e a fractura do colo do
fémur. Relativamente à taxa de letalidade intrahospitalar realça-se o tumor maligno da traqueia, brônquios
e pulmão com 30% dos internados a falecerem por
esta causa, destacam-se também, outros tumores, o
VIH/SIDA, a pneumonia e a doença crónica do fígado
e cirrose; Recorrendo à Taxa de Internamento Padronizada pela idade (TIP) a região Norte apresenta
valores superiores aos do Continente para as
doenças do aparelho respiratório e digestivo, para
as doenças do sistema osteomuscular e para as
afecções originadas no período perinatal; Valores de
TIP superiores aos do Continente – causas de internamento específicas – tumor maligno do estômago,
doença pulmonar obstrutiva crónica, para ambos os
sexos, e a doença crónica do fígado e cirrose para o
sexo feminino; A hipertensão e dor crónica e doença
reumática são as doenças crónicas que, com base
no 4º INS, apresentam maior prevalência, apesar da
região Norte apresentar valores inferiores face ao
Continente. Para a diabetes e a asma, a região Norte
tem valores de prevalência superiores.
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Qual a nossa identidade ?:
. Região de enorme diversidade, com coexistência
de muitos e diversos matizes.
. Morre-se menos e menos prematuramente que no
Continente; Diminuição da mortalidade infantil;
Menor mortalidade que o Continente em doenças do
aparelho circulatório (sobretudo doença coronária),
por alguns tumores malignos (cólon e recto, próstata
e mama feminina) e por causas externas de mortalidade; Entre 2001 e 2008 verificou-se redução superior
a 50% no numero de notificações anuais por sida,
com taxas de mortalidade inferiores à média nacional;
Perfil Local de Saúde 2009 - ACES Marão e Douro
Norte
. Esperança de vida ligeiramente inferior à da região
Norte (RN); taxa de natalidade com valores inferiores
aos da RN e Continente. Índice de envelhecimento e
de dependência de idosos é elevado (sobretudo
concelhos de Alijó, Sabrosa e Murça). Acentuada
melhoria da mortalidade infantil.
. Nível de escolaridade baixo, comparado com RN e
Continente, rendimento mensal médio dos trabalhadores por conta de outrem e o poder de compra per
capita é, para todos os concelhos, excepto Vila Real,
inferior ao da RN.
. No total de mortes ocorridas antes dos 65 anos de
idade – maior peso relativo: doenças do aparelho
digestivo e os sintomas, sinais e achados não
classificados.
. Nas TPM destacam-se – doenças do aparelho
digestivo, com valores superiores ao da RN e Continente. Nas TPM específicas – doença crónica do
fígado e cirrose e DPCO para ambos sexos e por
doenças cérebrovasculares para o sexo masculino.
. Em 2007 as causas de internamento hospitalar com
valores superiores à RN e Continente consistiram em
doenças respiratórias e doenças genitourinárias.

. Nas TPM destacam-se valores superiores aos da
RN e Continente para as doenças do foro digestivo e
as causas externas. Na mortalidade por causas
Perfil Local de Saúde 2009 - ACES Douro Sul
. Perfil semelhante ao ACES Douro Norte excepto
TPM com valores superiores aos da RN e Continente
por doenças do aparelho digestivo e para as causas
externas de mortalidade; Nas TPM específicas destacam-se os óbitos por doenças cérebrovasculares,
doença crónica do fígado e cirrose e acidentes de
transporte.
. Em 2007 as causas de internamento hospitalar com
valores superiores à RN e Continente consistiram em
doenças respiratórias e doenças do foro digestivo.
Na TIP destacam-se as doenças cérebrovasculares,
a pneumonia, a DPCO e a doença crónica do fígado
e cirrose.
Perfil Local de Saúde 2009 - ACES Alto Tâmega e
Barroso
. Taxa de natalidade com valores bastante inferiores
aos da RN e Continente; Índice de envelhecimento é
superior ao dobro do da região.

específicas destacam-se os óbitos por doença crónica do fígado e cirrose e por acidentes de transporte.
. Em 2007 as causas de internamento hospitalar com
valores superiores à RN e Continente consistiram em
doenças respiratórias, doenças do foro digestivo,
genitourinário e doenças infecciosas. Na TIP destacam-se os tumores do estômago, colo do útero,
recto e ânus, a pneumonia, a doença crónica do
fígado e cirrose e os acidentes de transporte.
. Restantes dados com perfil semelhante aos restantes ACES.
Este é, em traços gerais, o perfil epidemiológico da
população-alvo que tratamos na nossa instituição
hospitalar. E para a qual importa definir estratégias
no sentido de lhe proporcionar a melhor qualidade
de cuidados possível, de acordo com o estado de
arte do saber médico. Qual a percepção dos
profissionais sobre esta matéria ? É esse o desafio
que nos propomos superar.
Bibliografia
Perfil de Saúde - Região Norte (ed. 2009) - ARS
Norte
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1. fonte: Philips Medical Systems white paper: Step & Shoot Cardiac; Low-dose cardiac imaging. 2007
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02.1
o doente crónico: uma
realidade emergente
catherine alves pereira
responsável e relações públicas
do gabinete de comunicação e
imagem, chtmad

Actualmente, mais de metade da população portuguesa (54%) sofre de, pelo menos, uma doença
crónica. Deste valor estatístico total, cerca de 29%
sofre de duas ou mais doenças crónicas e 3%
perece de cinco ou mais.
Esta realidade tem-se vindo a agravar com o crescente desenvolvimento destas doenças no nosso
país: cerca de 1% por ano na população em geral e
de 2,5% por ano no grupo dos idosos. Estima-se,
que em 2030, as doenças crónicas duplicarão no
estrato populacional com mais de 65 anos.
É devido ao predomínio crescente dos doentes crónicos e do impacto desta realidade nas diferentes
instituições de saúde que surgiu a necessidade de
dar a conhecer as histórias de vida que, muitas vezes,
ficam aprisionadas entre quatro paredes. Esta nova
edição de “O CHTMAD em Revista” tem como
objectivo principal enfatizar o doente crónico bem
como todo o tipo de intervenção à qual é submetido
ao longo de um tempo indeterminado. Trata-se de
um percurso de dor contínua, por vezes insuportável,
e até mesmo desesperante. Mas também de um
caminho com várias paragens e intervenientes cujo
intuito seja proporcionar-lhe sensações de alívio,
calma, paz interior e, sobretudo, de esperança. O
desfecho pode apresentar-se de várias formas mas
o que prevalece é a luta contínua, tanto do doente,

como dos profissionais de saúde. Vale sempre a
pena lutar pela vida e pela sua qualidade nem que
seja somente por mais um minuto. É nesta ínfima
fracção de tempo que pode ser despertado um
sorriso ou um simples olhar tradutor da pacificidade
da alma…
A tomada de consciência para este desafio, a luta
ininterrupta de todos os profissionais de saúde para
a melhoria dos cuidados prestados a estes doentes,
a oportunidade de se promover a implementação de
programas de gestão de doenças crónicas, a partilha de informação/conhecimentos e a definição de
respostas eficazes para este problema nacional e
europeu são motivos suficientes para a exploração
deste tema.
É dentro desta perspectiva que reconhecemos ser
fundamental a criação de alianças entre as diferentes
estruturas do serviço nacional de saúde (hospitais,
cuidados de saúde primários, cuidados de saúde
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" Um dia, todos nós vamos para a solidão de um
túmulo. Uma criança com um dia de vida já é suficientemente velha para morrer. A morte é a derrota
da medicina. Todavia, apesar das limitações da
ciência, devemos usar todas as nossas habilidades,
não apenas para prolongar a vida, mas para fazer
dessa breve existência uma experiência inesquecível.
continuados/ integrados) e as diferentes instituições
sociais para que todos trabalhem em prol destes
doentes, pelas suas fragilidades emocionais, físicas
e sociais.

Os médicos devem ser pessoas de rara sensibilidade, artesãos das emoções, profissionais capazes
de ver as angústias, ansiedades e lágrimas que se
escondem sob os sintomas. Caso contrário, tratarão

Inevitavelmente, as mudanças que ocorrem na vida
de um doente crónico são inúmeras.

de órgãos e não de seres humanos. Acima de tudo,
os médicos, bem como todos os profissionais da
saúde, devem ser vendedores de sonhos. Pois se
conseguirmos fazer os nossos pacientes sonharem,
ainda que seja com mais um dia de vida ou com
uma nova maneira de ver as suas perdas, teremos
encontrado um tesouro que os reis não conquistaram..." (Augusto Cury, “A Saga de um Pensador”)

Tendo em consideração que o Homem é um ser
dinâmico e em constante relação com a Terra e com
o Mundo, apercebemo-nos que a sua condição de
saúde não depende apenas da ausência da doença,
mas também do seu bem-estar num todo:
psicológico, físico, emocional e social.
Acreditamos que esta terceira edição será certamente
uma oportunidade para relançar a discussão sobre o
tema, alertar e sensibilizar a população e as autoridades de saúde, e acima de tudo, despertar a
possibilidade da mudança em Portugal e na Europa!
Em jeito de conclusão, e porque a mudança é de
todos e para todos, gostaria de partilhar convosco
uma mensagem profunda; a mensagem de um olhar
atento para a medicina e todos os seus profissionais…o quão importantes são para o doente crónico
e todos aqueles que o rodeiam:
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02.2
as diferentes faces
02.2.01 . o doente pluripatológico: doença crónica

antónio trigo faria
director do serviço de medicina
interna, chtmad

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define
doenças crónicas como “doenças de longa duração e de progressão, geralmente, lenta”.

nos cuidados de saúde primários e que entre 60 a
70% dos doentes admitidos no serviço de urgência
têm uma exacerbação de doença crónica.

Na Europa, como é sabido, as doenças crónicas
mais prevalentes são a cardiovascular, o cancro, a
doença respiratória, a diabetes e a saúde mental.

Acresce ainda o facto de cerca de 10% dos principais utilizadores serem responsáveis por 55% dos
dias de internamento hospitalar, não surpreendendo
que o trabalho maioritário nas enfermarias de
Medicina recaia já em agudizações recorrentes de
doenças crónicas e não no conceito clássico de
cuidados agudos.

Cada vez mais, muitas pessoas com doenças crónicas, têm uma sobrevivência muito aumentada, em
consequência do aumento da eficácia dos sistemas
de saúde, o que impõe naturalmente uma continuidade de cuidados. Torna-se, assim, imperiosa uma
intervenção nos chamados factores de risco modificáveis, como o são a obesidade, o sedentarismo ou
o tabagismo, no sentido de travar a progressão das
doenças crónicas.
Dados da União Europeia apontam uma taxa superior
a 80% de doenças crónicas como causa de morte, o
que demonstra bem a magnitude do problema.
Por outro lado há estudos que demonstram que as
consultas por doença crónica são já cerca de 80%

Tal leva a que os custos com as doenças crónicas
variem entre 50% e 80% das despesas globais da
saúde, o que vem levantar o problema da sustentabilidade financeira do sistema, que segundo alguns
peritos de economia constitui uma das principais
preocupações da viabilidade do chamado “Estado
Social”.
Os sistemas de saúde actuais assentam numa organização centrada na cura da doença aguda, sendo
expectável que não respondam adequadamente às
doenças crónicas.
Estas exigem continuidade de cuidados, sem os quais
mais tarde ou mais cedo os doentes reentram no
sistema vítimas de complicações que poderiam e
deveriam ser evitadas. Nesse sentido têm surgido
programas para algumas doenças crónicas, como é
o caso da diabetes, asma ou doença pulmonar
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obstrutiva crónica que demonstraram quer uma redução efectiva na procura das urgências e dos
internamentos, quer uma redução significativa da
morbilidade.
Pensa-se que tais cuidados devem estar centrados
no ambulatório e que devidamente planeados e
coordenados, podem conduzir a uma melhor qualidade de vida e a uma redução de eventuais cuidados
inúteis.
E qual é o papel da Medicina Interna na abordagem
do doente crónico - pluripatológico?
Sendo a Medicina Interna a especialidade integradora do saber, para doentes complexos com
pluripatologia o Internista do século XXI não pode
renunciar a ser parceiro neste contínuo de promoção da saúde.
É assim que a Medicina Interna deve assumir uma
maior visibilidade nos cuidados ambulatórios, onde
é defensável o seu papel de coordenação de
equipas multidisciplinares e multiprofissionais.
Aliás a experiência dos cuidados continuados tem
vindo a demonstrar que a colaboração efectiva da
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Medicina Interna, sobretudo nos doentes complexos
e pluripatólogicos é fundamental para obter ganhos
em saúde, a par da definição de políticas proactivas
e de agilização do processo administrativo.
Um longo caminho nos espera, mas o caminho faz-se caminhando.
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02.2.02 . obesidade: doença
crónica
- perspectiva do nutricionista

clara matos
directora da unidade de nutrição,
nutrição, chtmad
A obesidade é uma doença multifactorial, sendo que
os factores que determinam este desequilíbrio são
complexos e podem ter origem genética, metabólica,
ambiental e comportamental. No entanto, na maioria
das vezes resulta de sucessivos balanços energéticos positivos, em que a quantidade de energia
ingerida é muito superior à quantidade de energia
gasta pelo organismo, ou seja, as pessoas tem peso
a mais devido a uma dieta hiperenergética, com
excesso de lípidos, de hidratos de carbono e de
álcool e insuficiência de frutas e legumes, acompanhada de sedentarismo, que levam à acumulação
de excesso de massa gorda.
O excesso de gordura corporal acumulada pode
atingir graus capazes de afectar a saúde, acarretando o risco de desenvolvimento de doenças crónicas,

nomeadamente, hipertensão arterial, doença cardiovascular, diabetes e diferentes tipos de cancro. Além
disso, para além de provocar dificuldades respiratórias, problemas ósseos e articulares, também conduz
a alterações socio-económicas e psicossociais
graves: isolamento social, discriminação laboral,
educativa e social, baixa auto-estima, depressão e
em casos ainda mais graves, suicídio. Esta componente psico-afectiva e sociocultural, por vezes não
suficientemente valorizada, é muito importante pois a
verdade é que ninguém gosta de olhar para o espelho e ver que tem peso a mais, numa sociedade que
tem o culto da estética, e em que, definitivamente,
ser gordo não está na moda. E convém reforçar a
ideia de que não há obesos felizes e a alegria e boa
disposição que lhes são associadas mais não são
do que uma tentativa de serem aceites no grupo a
que pertencem.
A obesidade tem tido um crescimento tão rápido e
generalizado no mundo inteiro, que a Organização
Mundial de Saúde considerou esta doença como a
epidemia global do século XXI, reconhecendo que,
neste século, a obesidade tem uma prevalência
igual ou superior à da desnutrição e das doenças
infecciosas. De acordo com o estudo “Health at a
Glance - Europe 2010”, publicado pela Comissão
Europeia e pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), mais de 50%
dos adultos e uma em cada sete crianças na União
Europeia são obesos ou têm excesso de peso, não
havendo evidências de que o aumento da prevalência de excesso de peso/obesidade esteja a abrandar
ou a diminuir. Em Portugal, o excesso de peso está a
tomar tais proporções que a Direcção-Geral da
Saúde passou a considerar, desde Março de 2004, a
obesidade como uma doença crónica, que atinge
homens e mulheres de todas as faixas etárias e
etnias, reduz a qualidade de vida e acarreta elevadas
taxas de morbilidade e mortalidade. E não esqueçamos que crónica significa que o tratamento não cura

a doença, que é necessário tratamento a longo
prazo e que, suspendendo o tratamento, a doença
volta a manifestar-se.
Os benefícios conseguidos através da perda intencional de peso, mantida a longo prazo por um obeso,
podem manifestar-se na saúde em geral, na melhoria
da qualidade de vida, na redução da mortalidade e
na melhoria das doenças crónicas associadas.
Mesmo as pequenas perdas de peso, definidas
como reduções de 5 a 10% do peso inicial, melhoram o controlo glicémico, e reduzem a tensão arterial
e os níveis de colesterol, para além de benefícios na
dificuldade respiratória e nos problemas osteoarticulares.
Os hábitos alimentares saudáveis e a prática de
exercício físico regular são dois aliados “de peso” no
combate à epidemia da obesidade, pois o estilo de
vida moderno, se não for modificado, efectivamente
predispõe ao excesso de peso. Apesar disso, perder
peso não pode nem deve ser feito aqualquer custo.
É preciso que a balança desça e que a roupa fique
mais larga, mas a intenção é perder gordura e não
tecidos nobres, como massa muscular e/ou água
corporal. O desequilíbrio é o maior erro quando se
pretende entrar no caminho da diminuição de peso,
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02.2.03 . a diabetes (re)vista
por um hospitalista

e se incorrermos em carências nutricionais sistemáticas, as consequências vão inevitavelmente acabar
por se manifestar.
O nutricionista é, neste contexto, o profissional mais
habilitado para estabelecer um plano alimentar
individualizado e estruturado, por forma a conduzir a
uma perda de peso gradual, através de uma dieta
de composição equilibrada e completa, adaptada
aos hábitos e preferências alimentares de cada
doente.

paulo subtil
responsável da unidade de
diabetes, u. vila real - chtmad
A Diabetes mellitus é uma entidade clínica emergente e que obrigará a repensar as estratégias no
combate à epidemia já em curso de forma a permitir
um eficaz controlo de todos os custos associados,
desde os imediatos e clínicos aos tardios e sociais.
Em 2005 a previsão da OMS (Organização Mundial
de Saúde) era a de que a epidemia esperada – e
considerada como a grande epidemia do século XXI
– atingiria o número impensável de cerca de
400.000.000 doentes em 2025, e esse número já foi
alcançado no ano de 2010!
Para Portugal, os dados do estudo PREVDIAV apresentados em 2009 evidenciaram uma incidência de
11,7% da população com diabetes, dos quais pouco
mais de metade o sabem ser ou estão diagnosticados, e uma taxa de Pré-Diabetes de 23,2%, quando
em 2006 essa taxa era de 6,5% para a diabetes e
não havia dados para a pré-diabetes.

A diabetes mellitus é a principal causa de cegueira,
insuficiência renal terminal e de amputações não
traumáticas nos países desenvolvidos; mas há muitas
outras entidades não tão evocadas como complicações da diabetes e que acarretam custos sociais e
económicos monstros, tais como a doença isquémica
coronária, a doença vascular cerebral, a periodontite
e todas as suas consequências, e a cirrose hepática
não alcoólica (já a principal causa de cirrose nos
EUA), e para as quais é necessário tomar medidas
que a curto/médio prazo permitam a sobrevivência
de um sistema que se quer uno e universal.
Pela ordem actual de organização, e quando pensamos na doença pelo prisma hospitalar, pensamos
de imediato ou no tratamento das complicações, ou
no apoio formalizado aos doentes internados por
outras razões. Raramente somos colocados perante
o dilema de criarmos conceitos ou estratégias integradas que vão de encontro às necessidades da
sociedade em que as nossas instituições estão
inseridas.
Assim sendo, e pensando num sistema integrado de
saúde, poderia dar-se aos hospitais apenas a gestão
dos cuidados em fim de linha, isto é quando as
complicações tardias de uma doença crónica fossem
de tal forma avassaladoras que pouco mais poderia
ser feito nos cuidados de saúde primários. E, se
pensássemos como gestores de uma empresa que
vende cuidados de saúde diferenciados, seria esse o
objecto fundamental, e tudo o que estaria a montante
interpretado como antinatural neste mesmo conceito
de empresarialização da prestação dos cuidados.
Esta empresa certamente haveria muito a ganhar
com o número de amputações, de enfartes de
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últimos anos a epidemia de Diabetes tipo 2 conduziu
a um aumento preocupante no número de doentes
com DRC, sendo responsável por 30% dos casos
que iniciam diálise em Portugal.
A IRC está associada a duas grandes complicações:
ao risco de progressão com necessidade de diálise
ou de um transplante e a uma morbilidade e mortalidade cardiovascular muito mais elevada que a da população geral. O risco de morte cardiovascular desta
população é muito mais elevado que o risco de entrada em diálise. Por outro lado, a taxa de mortalidade
anual dos doentes em diálise é elevada (15 a 20%).

miocárdio ou cerebrais, de doentes colocados em
hemodiálise ou a fazer cirurgias das cataratas ou
fotocoagulação laser para a retinopatia proliferativa.
E qualquer atitude clínica que subverta esta verdade
pode comprometer a própria sustentabilidade dos
cuidados terciários.
Mas como vivemos num sistema integrado de cuidados, em que a prevenção será sempre a base da
sua sustentabilidade, e que a organização deverá
ser sempre piramidal, sustentada numa plataforma
ampla formada pelos ACE’s, caberá sempre a uma
estrutura terciária, mais que angariar “clientes”,
fomentar e promover planos integrados na sociedade
através de todas as suas estruturas, para que se
cultivem parâmetros universais de qualidade, e que
se façam dos seus cidadãos melhores pessoas,
mais cultas e certamente menos doentes.
E é neste sentido que aproveitando os bons ventos
das instituições lançamos o desafio a toda a sociedade que nos rodeia, desde as instituições autárquicas,
as escolas, as organizações de saúde públicas e
privadas, para connosco levarmos pela frente uma
cruzada contra este flagelo, que se em algumas
situações pouco podemos fazer para lutar contra o
destino, noutras certamente que muito podemos dar
para inverter o ciclo negativo da diabetes.

02.2.04 . o doente
insuficiente renal crónico
em meio hospitalar

teresa morgado
directora do serviço de nefrologia,
chtmad

Introdução
A Doença Renal Crónica (DRC) é definida como
qualquer doença do rim com potencial para perda
progressiva da função renal ou para complicações
daí resultantes. O seu diagnóstico depende da
presença de lesão renal ou de uma diminuição da
função abaixo dos 60 ml/mn de taxa de filtração
glomerular durante pelo menos três meses. A Insuficiência Renal Crónica (IRC) é uma diminuição
lentamente progressiva da função renal ao longo de
um período de meses ou anos, frequentemente
levando à falência renal com necessidade de diálise.
A prevalência da DRC tem aumentado nos últimos
anos e é elevada, atingindo um em cada dez
adultos, de acordo com estudos efectuados na
Europa e EUA. Actualmente a Diabetes e a HTA
(Hipertensão Arterial) são as principais causas da
doença renal crónica nos países ocidentais. Nos

A diminuição da qualidade e esperança de vida
destes doentes e o impacto económico dos tratamentos de substituição renal, muito dispendiosos
para o SNS (Serviço Nacional de Saúde), torna a
DRC um grave problema de saúde pública.
As estimativas em Portugal apontam para cerca de
800.000 pessoas portadoras de DRC. De acordo
com os dados do Registo Nacional da Sociedade
Portuguesa de Nefrologia existem anualmente cerca
de 2500 novos doentes com IRC terminal a iniciar
diálise. A incidência anual de 230 doentes por cada
milhão de habitantes é das mais elevadas da Europa.
De um universo de 16000 doentes em terapêutica
substitutiva renal no final de 2009, cerca de 10000
estavam em diálise e 6000 eram portadores de
transplante renal.
A realidade do Serviço de Nefrologia do CHTMAD
O Serviço de Nefrologia presta assistência nefrológica
à população da área de influência directa do CHTMAD
(todo o distrito de Vila Real – 300.000 habitantes), mas
por ser o único serviço a cobrir as várias áreas da especialidade, nomeadamente responsável pela única
urgência nefrológica a funcionar 24 horas por dia em
toda a região de Trás-os-Montes, e dado que os
concelhos do norte do Distrito de Viseu e área leste
do Distrito do Porto são actualmente também da
responsabilidade do Centro Hospitalar, a população
que serve cresce para cerca de 500.000 habitantes.

014

as faces do doente crónico

A actividade assistencial do serviço cresceu continuamente ao longo dos anos e é actualmente
repartida por seis áreas: Internamento; Consulta
Externa; Consulta Interna; Serviço de Urgência;
Unidade de Diálise Peritoneal; Unidade de Hemodiálise de Vila Real; Unidade de Hemodiálise de
Chaves.
O sector do Internamento conta desde 2003 com 6
camas, distribuídas por 2 enfermarias. O nº de internamentos nos últimos anos tem rondado os 300,
com demora média de 9 dias e taxas de ocupação
variando entre 105% e 125%. Tal baixo nº de camas
tem conduzido a frequente necessidade de utilização de camas noutros serviços. A esmagadora
maioria dos doentes internados são portadores de
DRC nos vários estadios de evolução da doença, já
que como é habitual em qualquer grande hospital a
insuficiência renal aguda é sobretudo observada em
doentes internados noutros serviços. A percentagem
de doentes com DRC internados em 2010 foi de 96%
e 38% necessitaram de terapêutica dialítica.
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de transplante foram seguidos até ao momento 186
doentes. A percentagem de primeiras consultas é de
apenas 13%, o que está de acordo com o facto da
quase totalidade dos doentes serem portadores de
DRC e, como tal, após iniciar seguimento por Nefrologia permanecerem em consulta.
Numa amostra de 400 doentes da consulta de
Nefrologia, 96% eram seguidos por DRC, sendo a
principal etiologia a Nefropatia Diabética (26%) e
apresentando uma prevalência de HTA de 87%. Num
período de seguimento de 4 anos apenas 10% destes
doentes tiveram alta da consulta.
A Consulta é responsável por 44% da proveniência
dos doentes internados no serviço e para ela são
dirigidos novamente 60% de doentes após alta do
internamento de nefrologia. Também 41% dos doentes
observados noutros serviços hospitalares, após alta,
são encaminhados para a consulta.
A Unidade de Diálise Peritoneal a funcionar desde
Junho de 2001, tratou até ao momento um nº cumulativo de 46 doentes, com uma média anual de 20
doentes em seguimento activo.
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A Consulta Externa compreende Consulta de
Nefrologia, Consulta de Transplante Renal, Consulta
de Diálise Peritoneal e Consulta de Hemodialisados.
Tem crescido continuamente a acompanhar a tendência geral de aumento de doentes com doença
nefrológica e uma mais precoce referenciação
observada nos últimos anos. O serviço realizou em
2010 cerca de 5000 consultas, para um universo
ligeiramente superior a 1600 doentes. Na consulta

Nº Anual de Consultas Externas
5000
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De referir que é o serviço hospitalar de retaguarda
de cerca de 300 doentes em programa de hemodiálise, distribuídos por 4 Centros de Hemodiálise
Extra-hospitalares oficialmente articulados com o
serviço (Centro de Vila Real, Centro da Régua,
Centro de Mirandela e Centro de Mogadouro). Se
acrescentarmos os doentes em hemodiálise regular
nas 3 Unidades de Hemodiálise hospitalares da
região (Vila Real, Chaves e Bragança), os doentes
em Diálise Peritoneal e Transplantados Renais, o
Serviço é actualmente responsável por 600 doentes
em terapêutica substitutiva renal. Tal significa que o
CHTMAD tem a responsabilidade de dar resposta à
grande maioria das situações clínicas que necessitam de internamento hospitalar nesta população.

A Consulta Interna também corresponde a uma
grande actividade assistencial. Garante o apoio da
especialidade a todos os doentes internados na
Unidade Hospitalar de Vila Real. São observados por
ano 400 doentes e efectuadas 1700 consultas (4
consultas em média por doente). Em 2010, destes
doentes, 78 % apresentavam DRC em diferentes
estadios de evolução. A percentagem com necessidade de terapêutica dialítica atingiu os 40%.

As duas Unidades de Hemodiálise (Vila Real e
Chaves) tratam em programa regular actualmente
107 doentes. Em 2010 e no conjunto das 2 Unidades,
foram efectuadas 18.000 sessões de hemodiálise,
das quais 1500 corresponderam a 300 doentes não
integrantes do programa regular de hemodiálise
(internados ou do serviço de urgência). Esta população de doentes em hemodiálise regular no serviço
apresenta uma elevada idade média (67 anos), com
60% com idade superior a 65 anos e 31% de diabéticos, o que conjuntamente com a elevada morbilidade
cardiovascular e infecciosa própria da DRC e o nº
crescente de problemas do acesso vascular, gera
uma elevada taxa de internamentos hospitalares. Em
2010 esta população levou a 98 internamentos, num
nº total de 1088 dias de internamento, sendo as complicações infecciosas a principal causa de internamento (40%).
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fosfo-cálcicos e electrolíticos); prevenção da doença
cardiovascular; prevenção de qualquer factor de
agudização (desidratação, nefrotóxicos, contrastes
radiológicos, infecções urinárias…).
A abordagem do doente renal crónico em meio
hospitalar
A IRC é uma doença resultante da perda progressiva,
e geralmente irreversível, da função renal de depuração (filtração glomerular) e das funções endócrinas
renais e consiste na via final comum de muitas e variadas doenças que atingem os rins. As causas vão
desde doenças primárias, como as glomerulonefrites
crónicas, a doenças sistémicas como a diabetes
mellitus ou doenças auto-imunes. Assim, o doente
com IRC apresenta múltiplas alterações sistémicas,
devidas à perda das funções reguladoras renais, às
doenças de base e às complicações próprias das
técnicas substitutivas da função renal (hemodiálise,
diálise peritoneal ou transplante).

As restrições dietéticas (proteicas, de fósforo, sódio e
potássio) são um componente importante do tratamento da DRC, visando o atraso da progressão da
insuficiência renal e a prevenção ou controle das
suas múltiplas complicações, como a HTA, os
edemas, os distúrbios fosfo-cálcicos, a acidose, a
doença óssea. É, no entanto, nos estadios mais
avançados, abaixo dos 30 ml/mn de TFG (Taxa de
Filtração Glomerular), que a intervenção nutricional
se torna mais crítica, pois face a distúrbios metabólicos mais acentuados, as exigências nas restrições
dietéticas são maiores. Por outro lado, a dieta deve
evitar o risco elevado de desnutrição das fases
avançadas da IRC, nomeadamente por aquela
constituir um factor importante de agravamento do

A perda gradual da função renal é geralmente assintomática, pois sendo de instalação lenta o organismo
adapta-se até fases tardias e só então surge uma
constelação de sinais e sintomas, habitualmente
chamada de síndrome urémico. Nas fases avançadas
da IRC praticamente todos os sistemas orgânicos
sofrem os seus efeitos. Os doentes apresentam
anemia, hipertensão arterial, alterações do equilíbrio
hidroelectrolítico, acidose metabólica, edemas, alterações ósseas e do metabolismo fosfo-cálcico,
endócrinas (hiperparatiroidismo, amenorreia e infertilidade), atraso de crescimento, fadiga, anorexia,
emagrecimento e desnutrição, vómitos, alterações
da capacidade mental, sonolência e mudanças do
ritmo do sono.

prognóstico, ao condicionar aumento de morbilidade
e mortalidade após entrada em diálise, e como tal
constituir um dos parâmetros que o Nefrologista
deve ponderar como indicação para início de terapêutica substitutiva. A colaboração do nutricionista é
assim um elemento importante do sucesso terapêutico, não se devendo limitar ao aconselhamento
dietético dos doentes ou à prescrição de dietas culinárias, suplementações entéricas ou parentéricas
intra-dialíticas, mas incluindo a frequente e rigorosa
avaliação do estado nutricional dos doentes através
de variadas metodologias, incluindo a bioimpedância.

As fases iniciais da IRC podem ser tratadas de modo
conservador com tratamento médico e dietético.
Constituem então objectivos fundamentais do tratamento o atraso da progressão da insuficiência renal;
o controle das várias complicações (ex: anemia,
hipertensão arterial, acidose, desnutrição, distúrbios

No entanto, abaixo dos 10-15 ml/mn de TFG, a
homeostasia do meio interno e os diferentes distúrbios metabólicos deixam de ser controláveis com o
tratamento conservador e o doente IRC terminal
necessita de uma terapêutica de substituição da
função renal, seja a diálise ou o transplante.
Na fase de IRC avançada, abaixo dos 20 ml/mn de
TFG, o doente necessita de preparação atempada
para a diálise, com programação da construção de
um acesso vascular para hemodiálise (fístula
arteriovenosa ou prótese vascular), de modo a
permitir tempo para a sua correcta maturação, ou

colocação de um cateter peritoneal se a opção é a
diálise peritoneal. A possibilidade de recurso a Consultas de Acessos Vasculares, hoje organizadas em
geral de modo conjunto entre Cirurgiões Vasculares
e Nefrologistas, para avaliação das condições
vasculares do doente, de modo a conduzir a maior
taxa de sucesso na construção de uma fístula, é de
primordial importância para o prognóstico dos
doentes. Do mesmo modo, é absolutamente necessária a resposta atempada na construção do acesso
vascular por parte da Cirurgia Vascular, garantindo
que o doente ao iniciar hemodiálise seja portador de
um acesso vascular funcionante, puncionável, com
bom débito sanguíneo e sem complicações. Tal exige
uma boa articulação entre as duas especialidades
médicas e muitas vezes inter-institucional, quando as
duas não existem no mesmo hospital. Na área da
Diálise Peritoneal a colaboração com a Cirurgia
Geral é também importante, nomeadamente para a
colocação do cateter peritoneal, sua retirada quando
necessário ou resolução de algumas complicações
de carácter mecânico (figuras 1 e 2).
Do mesmo modo, se o doente tiver condições para
um transplante, deve ser dada informação sobre
essa possibilidade, incluindo o equacionar a hipótese de um dador vivo. Torna-se fundamental o
esclarecimento do doente quanto às várias terapêuticas substitutivas renais, de modo a que possa ter
uma participação activa na escolha da modalidade
de tratamento que melhor se ajuste não só à sua
condição clínica, mas também ao seu estilo de vida,
condições familiares, profissionais e de personalidade,
de modo a maximizar os resultados terapêuticos e a
qualidade de vida futura.
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O papel do Enfermeiro de Nefrologia é também neste
aspecto crucial ao aliar o conhecimento técnico da
doença e suas múltiplas problemáticas à maior proximidade da temática sócio-profissional e familiar do
doente, inerente à relação estabelecida muitas vezes
ao longo de anos de acompanhamento terapêutico.

da, com múltiplas medicações e restrições hídricas e
dietéticas, e principalmente à dependência de uma
máquina para sobreviver, ocorre com frequência um
verdadeiro abalo psicológico (figura 3). É quando o
Nefrologista houve com frequência aos doentes expressões do género “nunca, hemodiálise eu não faço,
antes morrer”. Podem surgir complicações psiquiátricas, com sintomas de depressão e ansiedade, distorções da imagem corporal, atrasos de desenvolvimento nas crianças, disfunção sexual. Tais factores
podem condicionar a adesão ao tratamento e intervir
de modo importante no sucesso terapêutico.

Fig Nº 1 - Fístula Arteriovenosa

Fig Nº 2 – Cateter de Diálise Peritoneal

Fig Nº 3 – Hemodiálise

Surge então ao doente, e num horizonte muito próximo, a realidade de grandes alterações ao seu estilo e
qualidade de vida, com grandes implicações para
toda a sua vida futura a nível psicológico, laboral,
económico e familiar. Perante uma situação, algumas
vezes inesperada, e que remete o doente para uma
relação de dependência com uma equipa especializa-

Por isso não é de admirar que a Psicologia e Psiquiatria sejam áreas de apoio terapêutico também muitas
vezes necessárias.

A problemática da IRC ultrapassa o aspecto clínico
da doença, envolvendo todo o contexto sócio-familiar do doente. A família precisa de se reorganizar e
adaptar, face à necessidade de cuidados do paciente
e, com frequência, os papéis e funções dos elementos do núcleo familiar são necessariamente repensados e alterados. Em muitos casos torna-se
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impraticável a continuação da actividade profissional.
A vida social sofre prejuízos importantes, com maior
dificuldade em viajar e férias e no convívio com os
outros, sobretudo se distantes. A rotina do doente
muitas vezes restringe-se a sessões de hemodiálise
três vezes por semana e a consultas médicas, com a
doença a constituir o centro da actividade quotidiana.
A partir desta fase terminal da doença, torna-se também imprescíndivel a colaboração da Assistente
Social. A intervenção necessária para a colocação
em programa regular de diálise vai desde a análise
dos aspectos sócio-profissionais e tipo de apoio
familar existente, com entrevistas à família e mesmo
visitas domiciliárias, à programação de transferência
para outras Unidades de Hemodiálise, organização
dos transportes para as sessões de diálise, apoio na
manutenção da actividade laboral, recurso a subsídios
de carácter pecuniário e garantia de direitos legalmente estabelecidos.
A DRC sendo uma doença que conduz ao seguimento do doente por períodos prolongados, algumas
vezes décadas de vida, ao longo dos sucessivos
estadios de evolução da doença e transição entre
diferentes modalidades de terapêutica substitutiva
renal, leva a um enorme leque de intervenções terapêuticas não só por parte do Nefrologista, mas
também do Enfermeiro de Nefrologia. Um mesmo
doente com frequência é seguido num Serviço de
Nefrologia durante anos em Consulta Externa, na
fase de IRC pré-diálise, depois por tempo variável é
tratado por Diálise Peritoneal, a seguir por Hemodiálise, ou inversamente, em função de variadas particularidades clínicas e complicações possíveis das
técnicas; entretanto pode passar anos transplantado
e a ser seguido mais uma vez em consulta no
serviço, voltando mais tarde, por perda do transplante,

novamente a diálise. Assim, a intervenção do Enfermeiro vai desde as atitudes técnicas necessárias a
cada fase da doença ou modalidade de tratamento
substitutivo renal – das necessárias e gerais no
doente internado às altamente específicas relacionadas com a execução de hemodiálise ou diálise
peritoneal – à necessidade de ensino do doente e
família sobre a doença, acesso vascular, auto-cuidados e higiene, restrições alimentares e hídricas e
particularidades das diferentes técnicas de tratamento
substitutivo. Mas também passa pelo apoio psicológico, motivação para a adesão terapêutica medicamentosa e dietética, avaliação do perfil sócio-cultural
e familiar do doente, visitas domiciliárias em doentes
em diálise peritoneal e incentivo à manutenção de
vida activa do ponto de vista profissional, sempre
com o objectivo final de se conseguir a melhor reabilitação e sucesso terapêutico e a melhor qualidade
de vida possível para o doente.
O doente renal crónico exige portanto uma abordagem multidisciplinar, que ultrapassa o papel do
Nefrologista, implicando a participação activa do
Enfermeiro, da Nutricionista, do Psicólogo e Psiquiatra, da Assistente Social, do Cirurgião Vascular… A
traduzir esta necessidade de multidisciplinaridade
cada vez mais os serviços de Nefrologia tendem a
organizar as chamadas Consultas de Pré-Diálise
com a intervenção conjunta de todos estes profissionais o mais possível concentrada no mesmo tempo
de atendimento em consulta.
Alguns aspectos particulares do tratamento do
doente com DRC em meio hospitalar
Como se compreende pelo atrás exposto, o doente
com DRC enquanto internado (no Serviço de Nefrologia ou em qualquer outro) exige uma intervenção
terapêutica só levada a cabo com sucesso por uma
equipa multidisciplinar de profissionais de saúde
atentos e conhecedores das particularidades
inerentes à doença renal. Evitar o agravamento da
insuficiência renal, controlar as suas principais
complicações e substituir a função renal se necessário por diálise, são os grandes objectivos. São
nesse sentido aspectos de particular importância:

. Prevenção e tratamento da hipovolemia/desidratação, como frequente factor de agravamento da
função renal.
. Ajuste das doses dos fármacos ao grau de insuficiência renal e prevenção da nefrotoxicidade
medicamentosa, nomeadamente dos AINE, antibióticos e contrastes radiológicos, para estes com
implementação de medidas profilácticas como as
constantes de protocolo existente no serviço.
. Prevenção da infecção nosocomial, nomeadamente
urinária, com atenção a algaliações prolongada
desnecessárias e à assépsia nos procedimentos de
cateterização vesical.
. Instituição de dieta apropriada à fase de DRC,
comorbilidades, complicações da doença e estado
nutricional do doente, com particular atenção ao teor
proteico, de fósforo, sódio e potássio.
. As necessidades nutricionais variam ao longo da
fase de evolução da doença e com a modalidade de
terapêutica dialítica, assim como apresentam aspectos particulares no transplantado renal. A dieta deve,
por isso, ser individualizada e prescrita por Nefrologista ou Nutricionista.
. Instituição de rigoroso balanço hídrico, de modo a
correctamente orientar o aporte hídrico global ou a
restrição hídrica quando necessária, mas também a
ultrafiltração a implementar durante a diálise. Um
correcto balanço hídrico é um instrumento de
primordial importância para o nefrologista, fundamental para um eficaz controle dos edemas, da TA,
da insuficiência cardíaca, da hiper ou hiponatremia,
da correcta ultrafiltração em diálise e da hipovolemia
e hipotensão como factores de agravamento da
função renal.
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. A importância da avaliação nefrológica pré-opera-

. A necessidade de controlar as entradas hídricas em
doentes sujeitos a diálise, particularmente se anúricos,
como muitos dos IRC em programa regular de diálise,
de modo a ser evitado um aumento excessivo de peso
inter-dialítico, factor que leva a aumento de complicações intradialíticas (ex: hipotensões, caimbras, vómitos, arritmias, angor) e à impossibilidade de realizar
a ultrafiltração necessária ao controle dos edemas,
da TA ou da insuficiência cardíaca congestiva.
. A terapêutica medicamentosa, variável com a fase
de evolução da DRC (antihipertensores, estimuladores da eritropoiese, análogos da vitamina D e quelantes de fósforo, vitaminas, resinas permutadoras de
iões, imunossupressores, estatinas, fluidos parentéricos adequados, etc), assim como a importância
das interacções medicamentosas no tratamento do
transplantado renal, implica a frequente necessidade
de observação pelo Nefrologista do doente internado,
através da actividade de consultadoria aos diferentes
serviços hospitalares.
. O rigor posológico, nomeadamente no horário de
administração, dos imunossupressores em transplantados renais e o evitar de interacções medicamentosas passíveis de alterar os seus níveis terapêuticos,
pela estreita faixa de segurança terapêutica destas
drogas e necessidade de controle de níveis séricos,
de modo a evitar a rejeição do enxerto, mas também
a nefrotoxicidade inerente a algumas usadas em
transplantação (ciclosporina, tacrolimus).
. A necessidade de máxima atenção à preservação
de uma fístula arterio-venosa, nunca puncionando os
vasos do membro em que se localiza, a não ser
exclusivamente para as punções para hemodiálise.
Colheitas de sangue, administrações de fármacos
ou soros, garrotagens ou mesmo braçadeiras de
esfingmomanómetros são absolutamente de evitar.
Também a preservação das veias do membro superior
não dominante, deve ser uma preocupação constante por parte do Enfermeiro, de modo a evitar lesão
de um território vascular tantas vezes já problemático
para construção de uma fístula, situação cada vez
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mais frequente dada a idade avançada dos doentes
e frequência crescente de diabéticos e com doença
aterosclerótica. Nunca é demais realçar que impossibilidade de construção de acesso vascular nativo
(fístula ou prótese) significa necessidade de cateter
central, com aumento significativo na morbilidade e
mortalidade infecciosa e a aproximação à situação
cada vez mais frequente de completo esgotamento
de acessos vasculares, logo de capacidade de
manutenção do doente em hemodiálise.

tória, para optimização do estado hidro-electrolítico e
metabólico do doente com DRC, com terapêutica
conservadora ou diálise, de modo a diminuir o risco
cirúrgico.
. A necessidade de programação atempada das
sessões de hemodiálise ou de diálise peritoneal, nos
doentes já em programa regular de diálise, quando
por intercorrências são internados, implicando canais
de comunicação, a nível médico e de enfermagem a
funcionar correctamente.
. A programação da alta destes doentes, que mais
uma vez implica uma abordagem multidisciplinar,
com aspectos particulares inerentes à DRC: a prescrição de medicamentos para ambulatório (ex: eritropoetina) fornecidos pela farmácia hospitalar ao doente
gratuitamente, de acordo com a legislação existente,
só pode ser praticada por um Nefrologista; a Nutricionista deve elaborar o plano alimentar e fazer o seu
ensino ao doente ou família; a colocação em

. Os cuidados de assépsia no manuseamento de cateteres centrais para hemodiálise, dado que a sepsis
com ponto de partida em cateter constitui hoje uma
das mais frequentes e graves complicações em
doentes em hemodiálise. Como regra geral, a realização de penso e manipulação destes cateteres deve
ser da exclusiva responsabilidade dos enfermeiros da
Unidade de Hemodiálise, e não devem ser usados a
não ser para realização de diálise.
. Em Diálise Peritoneal a complicação mais preocupante é a peritonite e quando estes doentes recorrem
ao Serviço de Urgência por este motivo devem ser
observados e orientados exclusivamente por Nefrologistas. O manuseamento do cateter peritoneal, a
colheita de líquido peritoneal para estudo microbiológico e a administração intraperitoneal de antibióticos,
exigem materiais e técnicas específicas, só devendo
ser realizadas por Enfermeiro de Nefrologia (figura 4).

Fig Nº 4 - Diálise Peritoneal
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programa regular de hemodiálise num Centro de
Diálise extra-hospitalar tem de estar assegurada, o
que exige um processo administrativo prévio, a
cargo do Nefrologista e da Assistente Social; o meio
de transporte para as sessões de diálise, adequado
à situação clínica do doente após alta e o apoio domiciliário ou outro necessário, são também aspectos
a assegurar antes da alta.
Conclusão
A prevalência da DRC, particularmente nas fases mais
precoces, é elevada na população geral e tende a
agravar-se com o envelhecimento progressivo e epidemia de Diabetes tipo 2. Apesar dos bons resultados
no tratamento da IRC terminal, os custos para os
doentes em termos de qualidade e esperança de
vida e o impacto económico nos sistemas de financiamento de cuidados médicos são muito elevados.
A prevenção, diagnóstico e tratamento precoces,
assim como o atraso da progressão da doença, são
fundamentais numa patologia progressiva e incurável,
com elevada taxa de mortalidade, e que ameaça
tornar-se um grave problema de saúde pública, com
implicações sérias no SNS. A nível hospitalar o atingir
destes objectivos passa por uma abordagem multidisciplinar correcta e bem articulada entre todos os
intervenientes na equipa terapêutica.

02.2.05 . indicações actuais para a utilização
de dispositivos no tratamento da insuficiência cardíaca crónica

ilídio moreira
director do serviço de cardiologia,
chtmad

Muitos dados têm sido conhecidos, sobretudo no
decurso da última década, acerca da epidemiologia
da Insuficiência Cardíaca (IC) (1,2). Nos 51 países
que de alguma forma estão representados na Sociedade Europeia de Cardiologia, com mais de 900
milhões de habitantes, há pelo menos 15 milhões de
indivíduos com IC diagnosticada. A prevalência de
disfunção assintomática do Ventrículo Esquerdo (VE)
é equivalente, pelo que podemos concluir que IC ou
disfunção VE assintomática existe em aproximadamente 4% da população. A prevalência da IC sobe
exponencialmente após os 75 anos, atingindo entre
10 e 20 % dos indivíduos entre os 70 e os 80 anos
de idade. Em idades mais jovens atinge sobretudo
doentes (dts) do sexo masculino, já que a causa mais
frequente, doença coronária, ocorre nos homens mais
precocemente. Nos idosos a prevalência é equivalente em ambos os sexos. A prevalência global está
a aumentar, em parte devido ao envelhecimento da
população e à redução da mortalidade associada aos
eventos coronários (3). Nos países desenvolvidos,
felizmente, a morbilidade e mortalidade associada à
IC tem vindo a ser sustentadamente reduzida, ajuste
feito para a idade, devido ao uso optimizado dos
recursos terapêuticos disponíveis (4). Nestes países

a idade média dos dts com IC é de 75 anos. A IC
com Fracção de Ejecção (FE) do VE preservada
(FE>45-50%), mais frequentemente relacionada com
hipertensão arterial ou diabetes, é mais comum nos
idosos e mulheres.
IC é a causa de cerca de 5% dos internamentos
hospitalares e está presente em cerca de 10% dos
dts internados num Hospital Geral. A mortalidade ou
reinternamento dos dts admitidos por esta patologia
é de cerca de 40% ao fim de um ano (5).
Os mecanismos que mais frequentemente levam à
deterioração da função cardíaca são a isquemia
miocárdica aguda ou crónica, directamente, pela
lesão ou perda do músculo cardíaco, a hipertensão
arterial, pelo aumento das resistências vasculares e
alteração estrutural miocárdica secundária, ou taquiarritmias persistentes, como a fibrilação auricular.
A doença arterial coronária é de longe a causa mais
comum de doença do miocárdio e está presente em
aproximadamente 70% dos dts com IC e disfunção
sistólica do VE(6). As doenças valvulares são causa
precipitante de IC em cerca de 10% dos casos, sendo
a mesma quota de responsabilidade atribuída às
miocardiopatias “primárias”.
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O tratamento médico, farmacológico, da IC crónica,
teve uma extraordinária evolução ao longo dos últimos
20 anos, facultando uma assinalável redução da
morbi-mortalidade e da qualidade de vida destes
doentes. Neste ítem, a principal linha de orientação
prende-se com a activação neurohormonal, que gera
um complexo mecanismo de resposta à IC, com
alterações estruturais, dilatação e expansão
ventricular. Este “remodeling” adaptativo adquire
rapidamente autonomia própria, estabelecendo um
ciclo que perpetua e agrava inexoravelmente a
doença, se não for adequadamente interrompido.
O último desenvolvimento quanto ao tratamento farmacológico da IC teve lugar em Novembro de 2010,
com a apresentação e publicação do estudo clínico
EMPHASIS-HF, que confirmou o benefício da Eplerenona (antagonista da aldosterona) mesmo em
doentes apenas ligeira ou moderamente sintomáticos, desde que com disfunção sistólica do VE significativa (7). Este estudo, de elevada complexidade,
avaliou ao longo de 4 anos mais de 2700 dts na
Europa e América do Norte e foi classificado entre os
10 mais importantes do ano, na Medicina Cardiovascular. Tivemos a honra de nele participar, com 12
doentes, o que nos colocou em 2º lugar entre os
Centros Portugueses.
Não é, no entanto, a terapêutica farmacológica o
tema central deste artigo, mas antes os dispositivos
eléctricos, usados em doentes com IC crónica. Está
já desde há alguns anos bem definida a indicação
para a implantação de Cardioversores-Desfibriladores (CDI) em determinados doentes com IC. Estes
dispositivos, sofisticados e caros, não têm qualquer
acção sobre a doença, de per se, mas actuam significativamente sobre a mortalidade, ao reduzirem a
morte súbita, muito frequente sempre que a função
VE está severamente deprimida. Cumprido o pressuposto-base de que estes “devices” só deverão ser
usados em doentes já sob tratamento médico optimizado, capazes de o cumprir e manter um estilo de
vida adequado, com esperança de vida razoável e
com bom estado funcional durante pelo menos 1
ano, o tratamento com CDI está indicado, na IC, nas
seguintes condições (8):
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a)Como prevenção secundária nos sobreviventes de
Fibrilação Ventricular (FV) ou em dts com TV e instabilidade hemodinâmica e FE <40%.
b) Como prevenção primária, para reduzir a mortalidade dos dts com disfunção VE pós-Enfarte do Miocárdio, passados pelo menos 40 dias, desde que
tenham FE <35% e classe funcional II ou III da NYHA.
c) Como prevenção primária, para reduzir a mortalidade dos dts com miocardiopatia não isquémica,
FE <35% e classe funcional II ou III da NYHA.
Mais recentemente, mas também já com indicações
bem sistematizadas nas “Guidelines” de 2008 da
Sociedade Europeia de Cardiologia, actualizados em
2010, surgiu a Terapêutica de Ressincronização
Cardíaca (CRT). Associada a CDI (sempre que se
verificarem os critérios acima enunciados, sendo
neste caso designada por CRT-D), ou sem cardioversor, a CRT tem acção benéfica directa sobre a função
ventricular esquerda, proporcionando a sua melhoria
e mesmo a redução dos volumes excessivos do VE ,
efeito designado como “reverse remodeling”(9). Os
doentes com IC têm em geral o VE dilatado e muitas
vezes também contraindo de forma assíncrone, com
perda adicional de eficácia. Com a colocação de
eléctrodos no ventrículo direito e no VE (através do
seio coronário), num sistema de pacing bi-ventricular
com tempos de activação programáveis, é possível
reduzir a assincronia inter e intraventricular, melhorando a função cardíaca.

Assim, a terapia com CRT ou CRT-D tem acção
benéfica não só sobre a mortalidade, mas também
sobre a morbilidade e a qualidade de vida destes
dts.
É ainda custo-efectiva, quanto mais não seja pela
significativa redução da taxa de (re)internamentos e
pela prevenção da evolução da doença. Curiosamente, a identificação dos doentes que mais benificiam
com a CRT, os chamados “responders”, é melhor
efectuada pelo simples electrocardiograma, ao
identificar um complexo QRS alargado> 150 mseg.
Assim, são indicações para CRT /CRT-D (10):
1. Classe IA: para reduzir mortalidade e morbilidade
em dts classe funcional III/IV da NYHA, FE<35% e
QRS>120ms, cumpridos os pressupostos já referidos para a terapêutica com CDI e considerando na
classe IV apenas doentes em ambulatório.
2. Classe IA: para reduzir morbilidade e prevenir a
progressão da doença em dts classe funcional II da
NYHA, FE<35% e QRS>150ms.
Em dts com fibrilação auricular as orientações não
são ainda tão definitivas, classes de recomendação IIa
e níveis de evidência B ou C.
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abel afonso
director do serviço de
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As doenças respiratórias são um problema com
enorme impacto na Saúde Pública, particularmente,
pelos reflexos que têm na qualidade de vida dos
doentes e também nos seus cuidadores. Veja-se,
por exemplo, a afluência de utentes aos Serviços de
Urgência nas épocas frias do ano, provocadas em
cerca de 60%, por patologias do foro respiratório.
Os três grandes sindromas ventilatórios obstrutivos
são: a Asma Brônquica, as Bronquiolites sibilantes,
na infância, e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica
(DPOC), única que irei abordar, entre outras.
A DPOC é uma doença prevenível e tratável com
enormes efeitos sistémicos, extra-pulmonares.
Encontra-se, francamente, sub-diagnosticada e
sub-tratada; se não há diagnóstico não há tratamento, pelo menos correctamente; julga-se que só 35%
a 40% dos casos estejam diagnosticados.
A componente pulmonar é caracterizada por
obstrução do fluxo aéreo não completamente reversível. Esta obstrução é geralmente progressiva e está
associada a uma resposta inflamatória anormal dos
pulmões, à inalação de gases ou partículas nocivas.
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É, portanto, primordial, um diagnóstico precoce da
DPOC, o consequente tratamento correcto para que
diminuam a morbilidade e mortalidade associados a
esta doença, que tem uma prevalência crescente no
nosso País e em todo o mundo. É a 5ª causa de
morte a nível mundial e em 2020 ocupará o 3º lugar;
a prevalência em Portugal é de cerca de 6%.
A DPOC é uma doença que surge, essencialmente,
a partir da 4ª década da vida e é fruto de uma exposição prolongada aos factores de risco, como o
tabagismo e a exposição ocupacional, poluição
ambiental, défice de alfa 1 anti-tripsina, etc. Merecem,
também, referência as condições habitacionais, o
mau funcionamento de algumas lareiras, o uso de
combustíveis de biomassa, tão frequentes na região
norte do País, tendo como atingimento, a aparente
inofensiva, profissão doméstica.
Os sintomas são: a tosse crónica, geralmente, com
expectoração, a dispneia, caracteristicamente progressiva, com instalação lenta e gradual, em alguém
com 40 ou mais anos, fumador, ou, exposto a outros
factores indutores da doença.
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Estas pessoas devem consultar o médico tão precoce
quanto possível para confirmar ou infirmar a doença,
e porque outras patologias respiratórias podem ter
sintomas semelhantes.
Como em qualquer outra patologia o diagnóstico é
baseado na história clínica, no exame físico e nos
meios complementares de diagnóstico.
A simples radiografia do tórax de aspecto normal ou
bastante sugestiva, particularmente, se houver um
componente enfisematoso, associado a um Estudo
Funcional Respiratório (EFR), refiro-me a um simples
espirograma (volumes mobilizáveis) põem-nos na
pista do diagnóstico e na classificação da DPOC em,
ligeiro, moderado, grave ou muito grave, de acordo
com o índice Tiffeneau e nos valores do volume
expiratório máximo no 1º segundo (FEV1).É, também,
fundamental identificar os pacientes hipoxémicos,
através de oximetria e se saturação de O2 inferior a
92% fazer gasometria arterial. Temos exames mais
sofisticados para melhor caracterizar a DPOC, insisto,
no entanto, que a história clínica, a radiografia do
tórax e a espirometria são a chave de ouro do diagnóstico. O médico de família deve pensar na doença
e também nos chamados sinais de alerta, em caso
de DPOC, que tenham modificação do carácter da
tosse, hemoptises, perda de peso não explicado,
toracalgia sem causa aparente, disfonia e sibilância
localizada.

A terapêutica da DPOC consiste na evicção das
causas, nomeadamente, na cessação tabágica, no
uso anual de vacina anti-gripal e da vacina pneumocócica.
No uso de broncodilatadores e de corticóides
inalazdos, dependendo do estadio da doença. Na
reabilitação respiratória (fundamental) na oxigenoterapia de longa duração, em determinados procedimentos cirúrgicos e também na ventiloterapia não
invasiva.

A DPOC é uma doença complexa e muito heterogénea, a análise espirométrica só por si não consegue
destrinçar esta complexidade, caminha-se por isso
na identificação de alguns bio-marcadores para uso
clínico.
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02.2.07 . cancro e qualidade
de vida

pedro santos
director do serviço de oncologia,
chtmad

A doença oncológica é, sem dúvida, um bom
exemplo de doença que deixou de ser rápida e,
eventualmente, fatal para se tornar numa patologia
crónica em que os doentes podem viver durante
meses ou mesmo anos, graças aos novos e
complexos tratamentos que foram e estão a ser
desenvolvidos.
A oncologia médica foi a especialidade que por
excelência, se viu confrontada com a necessidade
de avaliar as condições de vida dos doentes que
tinham a sua sobrevida aumentada devido aos
tratamentos realizados, já que, muitas vezes, na
busca de acrescentar ‘anos à vida’, era deixada de
lado a necessidade de acrescentar ‘vida aos anos’.
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Para muitas doenças oncológicas, não existe ainda
tratamento médico ou cirúrgico que permita a sua
cura, sendo a maior função dos cuidados de saúde
aumentar ou manter o funcionamento individual e,
por vezes, somente aliviar os sintomas.
Tratar a doença pode assim não ser relevante, se
isso não corresponder a um aumento de QdV (Qualidade de Vida) ou, então, alterar a possibilidade de
ela vir a ser afectada no futuro.
O sucesso da terapêutica oncológica é, habitualmente, descrito em termos de intervalo livre de
doença, sobrevivência, complicações e toxicidade.
Usando apenas estes parâmetros, não se tem em
conta toda a complexidade da doença oncológica.
Perante esta situação, médicos e investigadores
reconheceram que as medidas de resposta ao tratamento do cancro deveriam incluir medidas de QdV
do doente juntamente com as medidas tradicionais,
a sobrevivência e a resposta objectiva ao tratamento.
Estes desenvolvimentos na Oncologia derivam de
uma mudança geral na compreensão da saúde
como satisfação física e psicossocial e não apenas

ausência de doença. Nas últimas décadas a melhoria da QdV tornou-se um dos principais resultados
tido em conta no tratamento do cancro, imediatamente seguido da longevidade. Tornou-se, assim,
essencial medir, sistematicamente, e gravar esses
dados em vários pontos no tempo, durante e após o
tratamento.
Actualmente, a avaliação da QdV é um dos objectivos
prioritários dos serviços de saúde, paralelamente à
prevenção de doenças, efectivação da sua cura e
alívio dos sintomas ou prolongamento da vida humana. Este conceito revelou-se de extrema importância
na gestão da saúde, nomeadamente na selecção de
tratamentos diferentes com efeitos biológicos semelhantes, para conhecer o interesse dos doentes; na
avaliação mais correcta dos efeitos da terapêutica e,
ainda, para melhorar a relação entre a equipa de
saúde e o doente.
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A avaliação da QdV deve ocupar um lugar primordial no tratamento global do doente oncológico. Esta
importância reside na natureza da própria doença,
caracterizada pela imprevisibilidade e pelas múltiplas
recorrências, e pela necessidade de avaliar os efeitos
dos tratamentos no bem-estar dos doentes.
O interesse na avaliação da QdVRS (Qualidade de
Vida Relacionada com Saúde) no doente oncológico
é nítido, actualmente. Neste momento, há vários
instrumentos de avaliação bem construídos e psicometricamente validados. Temos como exemplo dessas
medidas o EORTC-QLQ30 e o FACT-G, que foram
desenvolvidas para utilizar na população oncológica
em geral e que possuem módulos específicos para
cada tipo de cancro. São questionários de auto-administração, multidimensionais, relativamente
breves, com boa confiança, validade e com sensibilidade para a mudança (Velikova, 2004). Estes e
outros instrumentos são hoje, amplamente, usados
na investigação clínica como medida de resposta
nos ensaios clínicos, como preditores da sobrevivência e da resposta ao tratamento e como instrumento
da morbilidade psicossocial (Velikova, 2004). Mais
recentemente, tem sido investigado o seu valor na
prática clínica para o acompanhamento individual
dos doentes.
Na prática clínica, a QdV é, tradicionalmente, avaliada de forma informal através da entrevista e da
observação médica e de enfermagem durante as
respectivas consultas.
Neste tipo de avaliação as necessidades não satisfeitas, o sofrimento emocional e importantes mudanças no funcionamento do doente, normalmente,
não são detectadas (Taenzer, 1997). No entanto, é
possível e necessário que esta avaliação se faça de
maneira mais objectiva, exprimindo-a de forma quantitativa, utilizando os questionários de auto-avaliação
de QdV (Pimentel, 2003). Os profissionais de saúde
devem estar cientes das preocupações de QdV dos
doentes, pois estas são importantes determinantes
de saúde (Taenzer, 1997).

02.2.08 . o doente com dor
crónica

rosário abrunhosa
responsável da unidade da dor,
chtmad

henrique dias
enfermeiro do departamento de
anestesiologia e terapêutica da
dor, u. vila real - chtmad

Introdução
Não se pode falar em dor sem se falar do indivíduo.
Dependendo da sua cultura ou condição social, da
sua história pessoal, entre outros factores, a reacção
à dor difere consideravelmente, mesmo que aparentemente em circunstâncias idênticas.

O seu limiar de sensibilidade não é o mesmo, a relação íntima com a dor depende muito do momento
em que entra em contacto com o indivíduo, sendo
absorvida por aspectos culturais, sociais e religiosos,
fruto de toda a sua educação.
O aumento da longevidade e os tratamentos em
doenças crónicas que prolongam vida em doentes
que outrora morriam mais cedo, condicionam o
aparecimento de situações de dor crónica ligadas a
estas doenças e ao próprio envelhecimento.
O doente com dor crónica
A dor é um fenómeno fisiológico, que tem como
objectivo último assegurar a integridade física do
indivíduo. Numa perspectiva biológica, a dor é ao
mesmo tempo sensação e percepção, onde estão
envolvidas estruturas do sistema nervoso periférico e
central, sequencialmente distribuídas, que têm como
principal função, detectar os estímulos lesivos ou
potencialmente lesivos, de forma a desencadear um
conjunto de respostas sensoriais, cognitivas e
afectivas, destinadas a evitar ou a prevenir o aparecimento de lesões.
De acordo com a International Association for the Study
of Pain (IASP, 2006) a dor é uma “experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só um
componente sensorial mas também um componente
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emocional, e que se associa a uma lesão tecidular
concreta ou potencial, ou é descrita em função dessa
lesão”. De acordo com esta definição percebe-se que
a dor, não é apenas uma sensação física, ela apresenta-se com um carácter mais abrangente, devendo
ser encarada segundo um modelo biopsicossocial.
A dor não é una, é múltipla, varia de indivíduo para
indivíduo, no mesmo indivíduo ao longo do tempo,
em função das histórias de vida, dos contextos de
doença e dos prognósticos que esta suscita.
A dor crónica é definida como a que persiste além do
período habitual de resolução da lesão, geralmente é
incapacitante não só pela sua intensidade, mas pelo
sofrimento que pode gerar, não existindo necessariamente proporcionalidade directa entre o estímulo
nociceptivo que causou a lesão e a intensidade da
manifestação dolorosa.
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Nesta condição, o sistema nervoso periférico e o
sistema nervoso central encontram-se em hiperactividade e a dor deixa de ser um sintoma, para se tornar
numa doença por si só, como foi reconhecido pela
European Federation of IASP Chapters (EFIC, 2001).
Dados do «Estudo da Prevalência da Dor Crónica na
População Portuguesa», realizado pela Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto, ainda não publicado, coordenado pelo Professor Castro Lopes, mas
cujos resultados são do conhecimento público,
conclui-se que 30% da população portuguesa sofre
de dor crónica. O estudo permitiu verificar ainda que,
à semelhança do que se passa nos países desenvolvidos, a principal causa da dor crónica é a patologia
osteoarticular, nomeadamente a lombalgia, que
atinge mais de 40% dos indivíduos. De acordo com
o investigador, 25% dos doentes que estão a ser tratados para a dor não se encontram satisfeitos com a
terapêutica, justificando com a ineficácia da medicação prescrita e a falta de atenção que o médico
dedicou à dor. O mesmo estudo permitiu avaliar o
impacto socioeconómico da dor crónica em

Portugal, que custa anualmente 3 mil milhões de
euros ao SNS, sendo que metade desta despesa se
destina a cuidados de saúde, a restante ao absentismo e às reformas antecipadas.
Face ao exposto, facilmente se percebe que estamos
perante um problema de saúde, que acarreta para
além do sofrimento individual, um problema social,
transversal a todos os estratos sociais, com particular
prevalência nos idosos, consequência do envelhecimento da população e da coexistência de doenças
crónicas. Na abordagem clínica do doente com dor
crónica, como aliás em todo o doente crónico, deve
ser identificado e trabalhado o seu contexto biopsicossocial.
Ainda que não sendo sinónimos, não existe dor sem
sofrimento, a dimensão afectiva ultrapassa os fenómenos fisiológicos que a determinaram, sobretudo
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em dor crónica. Ela reduz o indivíduo nas suas
capacidades de se relacionar com a família e com
os amigos, de mobilizar os seus recursos internos
para enfrentar a dor, de forma a aceitá-la e encontrar
um novo sentido para a vida. Para além das manifestações físicas, como a expressão facial característica,
alterações do sono, perda do tónus muscular e os
comportamentos de autoprotecção, podem verificar-se comportamentos de fuga do contacto social, isolamento, compromisso do processo de pensamento,
perda de papéis sociais e familiares, remetendo-se
ao seu silêncio sofredor, sempre contaminando a
sua relação com o mundo, colocando-se fora dele,
separando-se das suas actividades, mesmo daquelas
que lhe eram agradáveis.
Depressão e dor crónica coabitam assim no indivíduo,
que desinveste progressivamente de toda a sua vida
de relação, centrando-se em si próprio e na sua dor,
agora já uma dor total (Twycross, 2003), uma doença.
Qualquer estímulo exterior lhe é penoso, multiplicado
por todas as suas ansiedades, medos, incerteza e
desesperança. A sua única relação com o mundo é
a sua dor.
Perante este quadro complexo e multifactorial, a
abordagem e o tratamento da pessoa com dor, deve
ser implementado mediante o trabalho interdisciplinar
(médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social,
fisioterapeuta, nutricionista, assistentes espirituais,
etc.), que permita gerar uma rede de troca de informação e conhecimentos, centrados nos mesmos
objectivos, para aquele indivíduo e família, envolvendo-os no processo de tratar e cuidar.
É eticamente condenável não tratar dor, quando
temos ao nosso dispor técnicas e meios para o
conseguir. O conhecimento dos diferentes tipos de
dor e dos seus mecanismos fisiopatológicos, tornam-se fundamentais para o seu tratamento, atendendo
ao facto de este ser direccionado para a remoção da

02.2.09 . a anestesiologia
e os desafios do
doente pluripatológico
causa etiológica. Mas como se percebe, em dor
crónica, muitas das vezes isso não é possível. Neste
contexto, os objectivos principais da equipa interdisciplinar visam: avaliar e controlar a dor seja através
de técnicas farmacológicas clássicas ou invasivas,
ajudar a pessoa a encontrar sentido no sofrimento
modificando o valor simbólico da dor e contribuir na
correcção dos desajustamentos familiares e sociais,
fazendo com que participe activamente na tomada
de decisão, como forma de desenvolver o controlo
sobre si (Sapeta, 2007).
Em síntese, poderemos afirmar que independentemente das terapêuticas utilizadas é difícil eliminar a
dor crónica. É portanto necessário um tratamento
individualizado, num total empenhamento da melhoria da qualidade de vida, que implique um trabalho
em equipa multidisciplinar, pró-activo, onde as
Unidade de Dor Crónica assumem uma responsabilidade acrescida. A abordagem terapêutica assente
no modelo biopsicossocial, visam diminuir a dor e
obter um melhor controlo, dois objectivos que se
reforçam entre si.

goretti rodrigues
directora do departamento de
anestesiologia e terapêutica da
dor, chtmad

Aproximadamente 14% da actual população dos
Estados Unidos tem mais de 65 anos. Prevê-se que,
em 2020, 20% da população tenha uma idade expectável de 82.4 anos, consequência da melhoria nos
cuidados de saúde, nutrição e educação.
No entanto, não conseguimos evitar o envelhecimento, e o aumento da idade nem sempre significa
qualidade de vida. A idade acompanha-se de alterações na função de órgãos e sistemas que predispõe
às doenças crónicas e dependência para as
actividades da vida diária.
A resposta aos fármacos em geral e particularmente
aos anestésicos também reflecte aquelas alterações,
acresce a interacção medicamentosa nestes doentes
quantas vezes polimedicados pelas suas inúmeras
patologias.
O doente pluripatológico e polimedicado é um desafio
para a medicina em geral e para a anestesiologia em
particular, como especialidade médica que é.
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neuroeixo ou bloqueios periféricos, torna necessário
a determinação de intervalos de segurança daqueles
fármacos mas também o não agravamento do risco
trombótico do doente.
Longe vai o tempo em que a prática anestésica se
limitava à utilização do ópio, álcool ou ainda flebotomias (até ao nível da perda de consciência do doente)
para os doentes poderem ser operados, claro que a
cirurgias de pouca complexidade.
Hoje, a anestesiologia engloba várias tarefas, desde
a avaliação e optimização dos doentes no pré-operatório; prevenção e tratamento da dor durante e depois
de actos cirúrgicos; analgesia de trabalho de parto;
colaboração em procedimentos terapêuticos e diagnósticos fora do bloco operatório; monitorização e
manutenção da fisiologia do doente no período perioperatório; diagnóstico e tratamento da dor aguda
e crónica oncológica ou não; avaliação e tratamento
do doente crítico, etc, etc.
A título de exemplo, e pela sua frequência, a abordagem anestésica dos doentes medicados cronicamente com fármacos inibidores da hemostase pelas
mais diferentes causas, é mais um desafio para o
anestesiologista.
A prevalência de doenças cardiovasculares nestes
doentes e frequentemente sendo a técnica anestésica
de eleição a anestesia regional, nomeadamente do
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Para além destes fármacos muitos outros interferem
com os fármacos anestésicos, nomeadamente os
utilizados na área da psiquiatria, pneumologia,
quimioterapia e endocrinologia.
Vigilância, segurança e monitorização adequada a
cada estado clínico e acto terapêutico proposto é
estruturante para o sucesso no tratamento do
doente pluripatológico; certo é que o avanço biotecnológico e o “skill” dos actuais anestesiologistas
permitem atingir tal desiderato.
Sofisticada monitorização está hoje disponível para
segurança dos nossos doentes, obviamente alguma
dela invasiva e sempre com critérios de risco/benefício. Refiro-me à cateterização da artéria pulmonar
em doentes críticos com elevado risco de instabilidade hemodinâmica, ou a ultrassonografia com sonda
transesofágica no per-operatório, por exemplo no
doente com enfarte recente; a electroencefalografia
per-operatória analisada pelo índice bispectral ou
potenciais evocados, permite hoje a avaliação do
grau de sedação ou hipnose do doente anestesiado,
sem dúvida uma mais-valia no doente pluripatológico.
Não poderia deixar de referir o interesse actual da
imagem ecográfica para abordagens na anestesia
regional com maior segurança, assim como a ecocardiografia transtorácica para avaliação de doentes

com patologia cardíaca nomeadamente a valvular,
técnicas já executadas por anestesiologistas.
É com satisfação que refiro que o nosso serviço já
se equipara a outros onde esta abordagem ecográfica é rotina para a anestesia regional.
Parece evidente desta reflexão, que nos dias de hoje
a anestesiologia dispõe de meios de abordagem
que permitem uma prática cada vez mais segura.
No entanto, mantemos a consciência dos sérios
desafios que o doente crónico, pluripatológico e
polimedicado nos coloca, ao ser anestesiado para
actos cirúrgicos de cada vez de maior complexidade.
Não poderia deixar de relevar que nestas circunstâncias, mais que em qualquer outra, o trabalho em
equipa, com os diferentes saberes da medicina é
conditio sine qua non para o sucesso terapêutico do
doente.
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02.2.10 . hepatite crónica
- vale a pena tratar?

josé presa ramos
responsável da unidade de
hepatologia, chtmad

Ao lançarem-me o desafio de escrever sobre o impacto que as hepatites virais como doença crónica
têm no Serviço Nacional de Saúde e nos Hospitais
em particular, pensei que se tratava de uma tarefa
que para um clínico pouco lhe diria.
Tal sentimento rapidamente se foi desvanecendo,
pois entendo que o Médico, qualquer que seja a sua
área, deverá preocupar-se com o impacto da patologia que trata na longevidade (morte prematura e
anos de vida perdidos), na morbilidade (dor e diminuição da qualidade de vida) e nas consequências
económicas que a doença possa ter (custos directo
relacionados com a doença e custos indirectos
relacionados com perda de contribuições por mortes
prematuras e incapacidades).
Este conceito que anteriormente expressei está
reunido naquilo que em língua anglo-saxónica se
define como “Burden of disease”.
A partir deste conceito desenvolveremos as nossas
reflexões sobre o real impacto das hepatites virais.
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Hepatite C
Existem cerca de 180 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C em todo o mundo, com
uma prevalência estimada para Portugal de 1.5%.
Sabemos que no nosso País estarão uma ínfima
parte de casos identificados. Pegamos no exemplo
da nossa área de referência (Trás-os-Montes e
Douro Sul), com uma população estimada de aproximadamente 600 000 habitantes. Pela prevalência
esperada deveríamos ter diagnosticado cerca de
9000 casos! Ora apenas no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro estão diagnosticados pouco
mais de 500 casos. Os outros?
Este número é preocupante, visto que aqueles que
estão identificados estarão sob controlo, alguns serão
tratados (taxa de resposta virulogica sustentada=cura
de 50%) outros não respondem ao tratamento e
finalmente outro grupo não tem indicação ou apresenta alguma contra-indicação para o mesmo. Os
outros não diagnosticados estarão entregues à
história natural da doença, pois esta na esmagadora
maioria dos casos é assintomática.
Na história natural desta infecção, nem todos evoluem
para fibrose, cirrose e finalmente carcinoma hepatocelular. Sabemos também que a progressão é lenta,
poderá demorar 25-30 anos até atingir o estadio de
doença hepática terminal e apenas aproximadamente
25% dos infectados irão atingir estes estadios.
Nesta fase de doença a única cura será o transplante
hepático (líder de indicação a nível mundial), com um
custo elevado (~100 000 €), passando os doentes
por um rol de internamentos fruto da descompensação da cirrose hepática.

Hepatite B
Esta infecção é em tudo semelhante ao que foi referido anteriormente no que diz respeito ao “burden”
da doença.
A grande diferença reside nos vírus e na percentagem
de cronicidade (85% para o HCV e 4% para o HBV) e
no conceito de cura que não existe para este vírus.
Semelhanças? Ambas assintomáticas!
Estratégias passam pela vacinação da população (faz
parte do nosso programa nacional de vacinação),
pelo diagnóstico e tratamento atempado dos doentes,
cujo objectivo major será a negativação da carga
viral. Deste modo consegue-se travar a evolução
para a doença hepática terminal.
Nesta terapêutica existem basicamente duas grandes
escolhas: o interferao peguilado (terapia finita, mas
não indicada para todos os doentes) e os análogos
dos nucleós(t)idos com os dois únicos representantes aprovados, o entecavir e o tenofovir, com a
particularidade de não serem finitas.

Total

nº de
doentes

custo/
doente/ano

HBV

241.392,36 €

68

3.549,90 €

HCV

225.312,46 €

42

5.364,60 €

total

466.704,82 €
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Conclusões
Poderemos ser de facto tentados a pensar que estes
custos à primeira vista são elevados, que se dirigem
p.ex. a uma população toxicodependente, no fundo
que será um desperdício de dinheiro.
Mas se conseguirmos curar 50% dos doentes com
HCV e se conseguirmos negativar a carga viral do
vírus B estaremos a evitar que as doenças progridam, descompensem e motivem indicação de
transplante. Então, fomos responsáveis por um feito
que se irá reflectir nas gerações vindouras com o
aumento da longevidade dos doentes e pela melhoria
da qualidade de vida.

A nossa área geográfica é particularmente atingida
pelo HBV, estando até ao momento em seguimento
aproximadamente 300 doentes na nossa Unidade.
Termino com a estatística dos custos da Unidade de
Hepatologia apenas com fármacos para o
tratamento do HCV e HBV durante o ano de 2010.

Deste modo quando se discute custos dos tratamentos actuais e os novos fármacos que chegarão,
poderemos estar tentados a pensar que os custos
vão subir. De facto é verdade quando visto de modo
absoluto. Contudo se olharmos à melhoria da qualidade ajustada aos anos de vida e ao prolongamento
da vida estas intervenções revelar-se-ão custo
efectivo.

031
stock.xchng/thomas van den berg

o chtmad em revista

02.2.11 . o paciente infectado
pelo v.i.h. e o hospital

fernando guimarães
coordenador do doente VIH,
serviço de medicina interna,
u. vila real - chtmad

Trinta anos após a eclosão dos primeiros casos de
SIDA nos Estados Unidos da América, que rapidamente se estenderam a grandes partes do mundo, o
panorama da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) alterou-se profundamente.
Até aos últimos anos da década de 90 os doentes
tinham uma esperança de vida reduzida, o medo da
doença afectava não só os pacientes e seus conviventes próximos, como a sociedade em geral. Mas
desde a Conferência de Vancouver, no Canadá, em
1996, com a sucessão de numerosas apresentações
de resultados extremamente positivos da terapêutica
combinada com novos anti-retrovíricos eficazes, uma
esperança brilhou para quem padecia da infecção, e
não cessou de se desanuviar o panorama outrora
tão sombrio.
O reforço do armamentário de fármacos, incluindo
de novas classes de anti-retrovíricos, disponível nos
países mais desenvolvidos, e gradualmente nos de
mais escassos recursos, com a ajuda de estados

mais ricos e instituições públicas e privadas de
beneficência, permite encarar com mais confiança o
futuro destes pacientes. Paralelamente, a sua abordagem cada vez mais diferenciada e multidisciplinar,
com maior acessibilidade aos cuidados de saúde, e
a tendência gradual ao diagnóstico e tratamento
mais precoces, contribuem de modo decisivo para a
melhoria dos resultados. No entanto, impõe-se um
grande e continuado investimento nas medidas de
prevenção, a fim de reduzir a taxa de novos casos
da doença e os pesados custos que acarreta.
A qualidade de vida dos infectados pelo VIH e a
duração de vida aumentaram sensivelmente, havendo
mesmo quem admita que poderá a prazo ser expectável uma esperança de vida próxima da população
não infectada com características de resto semelhantes.
As doenças definidoras de Sida, com a sua importante morbimortalidade, têm diminuído em número
de forma drástica nos países desenvolvidos. Como
corolário da inequívoca melhoria da situação dos
doentes infectados, a infecção pelo VIH tornou-se,
em muitos aspectos, semelhante a tantas doenças
crónicas que afectam grande parte da população.
Não obstante, os pacientes infectados pelo VIH
encaram ainda vários problemas que não devem ser
esquecidos. Desde logo, na sua maioria tratam-se
de pessoas pertencentes a estratos socioeconómicos desfavorecidos, com habilitações literárias reduzidas. No nosso país, e em particular na região
Norte, uma importante percentagem destes pacientes
corresponde a toxicodependentes com uso de via
intravenosa. Se é certo que nestes a seropositividade
é reconhecida mais precocemente que nos que
adquirem a infecção através de transmissão por via
sexual, têm muito maior taxa de má aderência aos
cuidados de saúde e à terapêutica anti-retrovírica,
muitos vivendo nas margens da sociedade, alguns
com actividades de delinquência. A questão da
aderência permanente à terapêutica anti-retrovírica
reveste-se da maior importância pois, a contrário das
falhas na maioria das outras terapêuticas de doenças
crónicas, aqui pode ocorrer o aparecimento de
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resistência do vírus a fármacos ou classes de fármacos dos esquemas mais utilizados, o que pode
tornar muito complicada a escolha futura de esquemas que sejam ainda eficazes.
Outros problemas são a estigmatização que ainda
ensombra o quotidiano dos infectados pelo VIH, e
que pode também contribuir para o abandono ou
para a irregularidade na frequência das consultas; a
preocupação com a confidencialidade, infelizmente
difícil de garantir; a vivência de uma sexualidade com
limitações; a perspectiva de restrição na reprodução;
as dificuldades em conseguir ou manter um emprego;
a “obrigatoriedade” de cumprimento da terapêutica
por período indefinido, em regra por toda a vida; a
maior propensão para complicações cardíacas,
hepáticas, oncológicas, renais, e outras.
Pese embora a importância destes problemas, a
maioria dos pacientes encara com realismo a sua
condição de infectados e conduz uma vida quase
tão satisfatória como a das pessoas com características sócio-familiares semelhantes.
O Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social,
algumas estruturas mais ou menos organizadas, e o
apoio das famílias, mesmo com conhecidas limitações, contribuem para tal desiderato. Os hospitais, a
nível do Serviço de Urgência, do Internamento e das
Consultas Externas, em particular as mais vocacionadas para o atendimento destes pacientes, cumpre
o seu papel na maior parte dos casos sem discriminação e sem constrangimentos de relevo. Os
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pacientes têm, por seu turno, em regra, comportamento adequado e reconhecimento em relação aos
profissionais que os assistem.

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro,
sobretudo através do Serviço de Medicina Interna
das unidades de Chaves e Vila Real, tem procurado
dar resposta à necessidade de cuidados destes
pacientes. Para isso tem contado com o imprescindível apoio das várias especialidades médicas que
são convocadas em cada caso particular, bem como
dos Serviços Farmacêuticos, de Enfermagem, Social,
Administrativos e o apoio da Administração, etc.
Temos a expectativa de reforçar gradualmente os
escassos recursos humanos dedicados a esta patologia, com reflexos positivos em maior acessibilidade
e qualidade no que respeita aos cuidados prestados,
apesar da tendência actual das restrições económicas que tendem a afectar o quotidiano geral do país.
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02.2.12 . a doença
neurológica crónica em
ambiente hospitalar

mário rui silva
director do serviço neurologia,
chtmad

Dentro das doenças neurológicas, o contingente
mais significativo dos internamentos em meio hospitalar são a doença vascular cerebral e as demências
com intercorrências médicas que justificam o internamento.
A primeira habitualmente internada em Unidade de
Acidente Vascular Cerebral, ou em Serviços de
Medicina e/ ou Neurologia - conforme o modelo
organizativo de cada instituição hospitalar, tem nos
dias de hoje esquemas de orientação clínica que
privilegiam a urgência (Via Verde do AVC), o internamento, e a orientação e articulação com o ambulatório - unidades de cuidados continuados e consulta
externa de Vasculares.
No caso concreto das demências com intercorrências médicas ou cirúrgicas que justificam o internamento hospitalar, os fluxogramas de orientação não
são precisos e a variabilidade de situações é muito
maior, o que merece uma necessidade de reflexão
mais adequada.
Com o envelhecimento da população e uma maior
sobrevida da população portuguesa, e os necessários cuidados médicos que são imprescindíveis
prestar, leva a que exista necessidade de clarificar
modelos de organização no Serviço de Urgência e
nos internamentos das áreas médicas das estruturas
hospitalares, para uma melhor, mais eficaz e eventualmente mais económica gestão dos recursos, quer
em camas de internamento, quer em custos para os
Serviços de Saúde.

Não existem estatísticas que conheça sobre o número de doentes com handicap cognitivo e/ou motor
prévio por doença neurológica e com inter-corrências
médicas que justifiquem o internamento, mas seguramente representam um importante contingente
dos doentes internados nas áreas médicas de todos
os hospitais.
Devido à necessidade de organização dos cuidados
de saúde, desde os Cuidados Primários de Saúde
aos Hospitalares vocacionados para prestar assistência a uma cada vez maior inversão da estrutura
etária da população, é premente encontrar um novo
paradigma assistencial, cujo modelo terá que estar
necessariamente centrado numa política de ambulatório hospitalar virada para esta realidade.
A impressão clínica, que é feita da experiência no
Serviço de Urgência, dos internamentos no Serviço
de Neurologia e Unidade de Acidente Vascular
Cerebral, dos pedidos de colaboração interna ao
Serviço de Neurologia, e do exuberante ambulatório
que o Serviço realiza leva a que, e sem pretensão
absoluta a formular um diagnóstico completamente
preciso, a algumas ideias de reflexão e eventual
implementação futura.
A primeira é uma necessidade de articulação
eficiente entre os Cuidados Primários de Saúde e os
Hospitais neste grupo particular de doentes.
A segunda é na referência quer aos Serviços de
Urgência, quer às Consultas Externas, com o
objectivo de racionalizar procedimentos e recursos.
Dentro da organização hospitalar, e não abstraindo
das condições sociais e económicas da maior parte
destes doentes e suas famílias, é fundamental encontrar modelos de ambulatório médicos e neurológicos
passíveis de reduzir a necessidade de internamentos
e suas complicações - traumáticas, infecciosas,
agravamento cognitivo e mesmo funcional que tal
internamento acarreta.
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Isto pressupõe necessariamente modelos de ambulatório que funcionem fora da habitual Consulta, e
necessita de uma organização médica, de
enfermagem e administrativa claramente diferente
do que acontece nos dias de hoje.
O impacto desta reorganização permitiria, provavelmente, reduzir o recurso ao Serviço de Urgência, à
permanência dos doentes em espaços de internamento hospitalares - quer do Serviço de Urgência,
quer dos internamentos nas áreas médicas dos
hospitais.
A necessidade de desenvolver modelos de organização para estes doentes tem estimulado a discussão
na literatura médica, mas nem sempre é fácil a transposição para a realidade de outros países, ou mesmo
até no mesmo país com organizações hospitalares
por vezes de culturas distintas.
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03.1 . a articulação funcional
chtmad - aces

jorge almeida
vogal executivo, chtmad

A abordagem holística em Medicina continua a constituir o modelo mais adequado no estudo do indivíduo
e da sua família. Esta abordagem, orientada para as
perturbações biológicas, as disfuncionalidades
psíquicas e sociais, cabe em primeira instância aos
Cuidados de Saúde Primários (CSP), mas pode
exigir uma resposta diferenciada, do ponto de vista
técnico e humano, por parte das Unidades
Hospitalares.
Tratar bem, implica uma fileira contínua de cuidados,
com diversos actores, intervindo em espaço e tempo
próprios, tendo sempre o utilizador-doente-cliente no
centro das atenções e da sua missão.
E tratar bem só é possível com competência profissional dos recursos humanos, o que implica uma
actualização permanente e uma complementaridade
de saberes cada vez mais imperativa, assente na
formação contínua e no trabalho de equipa.
A imensa maioria dos problemas de saúde que levam
os cidadãos a procurar os CSP é susceptível de ser
estudada e orientada sem o recurso a meios excessivamente complexos, mas exigindo uma interpretação correcta da causa do acesso ao serviço, inserida
na história de vida pessoal, familiar e social de cada
caso, o que torna estes cuidados, a pedra angular
do edifício do sistema de saúde que desejamos modernizar.
Assentes nesta premissa, importa equacionar as
condições burocráticas e administrativas para se
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desenvolver uma estratégia que detecte os problemas
individuais e colectivos a resolver, sem desperdício
de tempo e de recursos.

São várias as razões para esta orientação.
De facto, a relação entre os cidadãos e o sistema de
saúde começa no contacto imediato com as

Bem conhecedor de um histórico de relação entre
estes dois níveis de cuidados, onde têm sido identificáveis diversas disfuncionalidades, o CHTMAD,

São várias as condicionantes desta capacidade de
dar resposta à procura, de forma correcta, oportuna
e justa. A existência de meios altamente diferenciados nos Cuidados Hospitalares, desencadeia uma
procura, por vezes injustificada, que agrava a
inequação do consumo. Criam-se expectativas superiores às reais necessidades, o que motiva uma
pressão social sobre os serviços, dado que há uma
divulgação mediática acrítica e, quantas vezes, não
razoável, dos chamados avanços científicos, o que
desperta uma crescente ansiedade colectiva.

estruturas que prestam os primeiros cuidados. Por
outro lado, a percentagem dos problemas que se
podem resolver a este nível é muito grande, ronda os
90%, o que nos deve fazer reequacionar a sobrecarga
de solicitações aos cuidados diferenciados.

equacionou, e tem vindo a trabalhar, num modelo
de articulação com os ACES assente em três pilares
essenciais: a Informação, a Comunicação e a Cultura
de Relação.

Uma articulação eficaz exige maior agilidade no
processo de diálogo aos diversos níveis, transferindo
maior capacidade de decisão e maior responsabilidade para os CSP.

Uma correcta articulação a partir dos cuidados primários para os restantes níveis de cuidados de
saúde traz uma enorme economia de recursos e
uma consequente diminuição do desperdício.
A qualidade dos cuidados a prestar aos cidadãos
nos CSP assenta, decisivamente, na eficiência, na
oportunidade da intervenção clínica, e ainda nos
custos, o que pressupõe um conjunto diversificado
de competências, disponibilidade em tempo útil e
aplicação de meios pouco sofisticados, bem como
assertividade no modo e tempo de referenciação
para os cuidados hospitalares.
Por sua vez à capacidade instalada em recursos
técnicos e humanos de elevada diferenciação, no
Hospital, deverá corresponder eficiência na utilização
desses meios, racionalidade, agilização de procedimentos, optimização de resultados, o que também
pressupõe uma boa articulação com os ACES (Unidades de Saúde Familiares e Unidades de Cuidados
Personalizados dos Centros de Saúde).
Por outro lado, os meios Hospitalares altamente diferenciados têm um enorme custo, consubstanciado
na aquisição e manutenção dos meios de diagnóstico e terapêutica, agravado quando a procura é
excessiva e pouco criteriosa.
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Uma boa Informação bidireccional, entre os Centros
de Saúde e o CHTMAD, constitui uma matéria prima
vital para uma melhor prestação de cuidados. Com a
informatização dos serviços de saúde, deram-se
passos extraordinários neste desiderato. Hoje já é
possível a consulta do processo clínico, em diversas
especialidades, por parte dos clínicos dos Centros
de Saúde. Assim como se pretende, que a curto
prazo, o especialista hospitalar possa entrar no SAM
dos CSP e consultar o histórico e a informação mais
recente de um determinado doente, nesse momento
em tratamento Hospitalar.
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Uma boa informação bidireccional rentabiliza enormemente os procedimentos clínicos, poupa tempo e
meios financeiros, encurta o processo terapêutico,

carreira induziram ambientes comportamentais e
processuais distintos, nem sempre bem conhecidos
e compreendidos por todos os profissionais.

e consequentemente será capaz de produzir ganhos
em saúde aos nossos doentes.

A utilização de meios de comunicação pouco expeditos e morosos contribuiu também para algum
afastamento relacional, potenciado ainda por critérios
individuais desajustados de alguns profissionais,
geradores de incompreensão e de desconfiança.

A referenciação através do ALERT é hoje uma realidade bem concreta e suficientemente validada, que
está a contribuir claramente para uma agilização de
procedimentos e uma melhor e mais atempada resposta por parte dos Serviços Hospitalares.
A Comunicação entre os profissionais das diversas
Instituições tem vindo a evoluir no melhor sentido, e
duma forma rápida. Todos os clínicos hospitalares
são portadores de telemóvel do serviço, bem como
de endereço electrónico, o mesmo acontecendo com
todos os clínicos dos CSP. Instalou-se uma base de
dados na página do CHTMAD com os contactos de
todos os clínicos dos CSP da nossa área de influência. Estão disponíveis, para os médicos dos CSP, os
contactos telefónicos e electrónicos de todos os
clínicos hospitalares.
Vem-se procedendo, serviço a serviço, em reuniões
conjuntas, entre os Dirigentes dos ACES e os Directores de Serviço Hospitalares, com vista à criação
de protocolos de referenciação, actualizados e ágeis,
de forma a criar rigor na referenciação, mas ao
mesmo tempo, eficiência e celeridade na sua concretização.
A melhoria da Cultura de Relação entre os clínicos e
outros profissionais do Centro Hospitalar e dos ACES,
poderá constituir um dos maiores desafios à política
em curso no CHTMAD.
O modelo desenvolvido no Serviço Nacional de
Saúde levou a alguma compartimentação dos dois
níveis de cuidados. As especificidades de cada
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A utilização de meios técnicos e tecnológicos muito
diferenciados, assim como a detenção duma vasta
informação biopsicosocial do doente, não confere

pelos cuidados diferenciados, fácil é reconhecer que
qualquer pequena ou grande disfunção na relação
entre os diferentes profissionais, se pode traduzir em

a nenhum profissional dos dois níveis de cuidados,
Hospitalar e CSP, respectivamente, nenhum tipo de
superioridade no contexto científico e clínico, no
conjunto dos cuidados prestados e a prestar.

prejuízo para o elemento central do sistema – o
doente-utilizador-cliente.

Entendida hoje a prestação clínica como uma fileira
de cuidados, iniciada e ancorada nos CSP, seguida

A promoção de reuniões científicas conjuntas, a
partir de casos clínicos preparados pelos internos
das diversas especialidades, a mais frequente comunicação entre os clínicos, uma melhor compreensão
acerca dos critérios de referenciação, bem como
uma mais rica e atempada informação de retorno,
vêm constituindo elementos decisivos para atingir os
objectivos pretendidos.
Tendo em consideração o papel representado pelo
Médico-Família, como Gestor de problemas do
doente no âmbito dos CSP, seria interessante que
Unidades Hospitalares como as nossas, pudessem
avançar, na sua dinâmica clínica interna, sobretudo
em doentes a necessitar de várias especialidades,
para a criação duma figura de Gestor Clínico de
coordenação multidisciplinar. Há que consolidar uma
prática, plasmada aliás em Portaria Governamental,
do tratamento feito em várias especialidades, se
processar em circuito de referenciação interno Hospitalar, sem retorno intercalar para os CSP.
O nível organizacional atingido no CHTMAD assim
como nos nossos ACES de referência (Marão e
Douro Norte, Alto Tâmega e Barroso, e Douro Sul)
abre uma grande janela de oportunidade na optimização da articulação entre os diferentes cuidados.
Vamos certamente construir juntos uma melhor articulação funcional em benefício dos nossos doentes.
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03.2
cuidados de saúde
diferenciados
03.2.01 . o papel do hospital na prestação de cuidados
- perspectiva médica

francisco esteves
director clínico, chtmad

O aumento da esperança de vida dos cidadãos, a
diminuição das causas evitáveis de morte prematura, a cronificação de doenças que antes eram fatais,
as acções desenvolvidas ao longo dos anos pelas
autoridades na promoção da saúde e na prevenção
da doença, são alguns dos aspectos importantes na
caracterização da população alvo de um centro hospitalar como o nosso, que está inserido num região
caracterizada por uma população envelhecida, com
muito elevada incidência de doença crónica, portadora de estilos de vida muitas vezes disfuncionantes,
com taxas de natalidade decrescentes, aspecto muito
preocupante.

uniformização da prática clinica, auto gestão na
doença crónica, criação de comparadores públicos,
implementação de programas de vigilância (oncológica, outras situações de doença crónica – diabetes,
doenças cardiovasculares, doenças respiratórias,
saúde mental); incluem articulação com um sistema
de coordenação central, de organização de cuidados e um sistema de financiamento. Os custos
gerados pela doença crónica são apreciáveis, e são
directamente proporcionais à necessidade de
cuidados muito diferenciados ou terciários (ACSS –
gráfico anexo).

A gestão da doença crónica tem enorme impacto na
gestão dos recursos de saúde (2). O seu peso
económico, social e familiar é muito importante.
Existem vários modelos conceptuais de abordagem
da gestão clinica da doença crónica que incluem (2)
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agudas ou agudizadas, que são portadores prévios
de doença crónica. O perfil mais frequente do doente
internado adulto, é caracterizado por ser idoso, e
pluripatológico.

O CHTMAD cobre uma vasta área de infuência,
servindo uma população que tem traços epidemiológicos comuns, já amplamente caracterizada (1). É
composto por três polos hospitalares (Chaves, Vila
Real e Lamego) e uma Unidade Básica de Internamento (UBI) localizada no Peso da Régua. Dispõe de
internamento com uma lotação total de cerca de 670
camas. Tutela também a Unidade de Cuidados Paliativos de Vila Pouca de Aguiar, cuja gestão técnica
pertence à rede nacional de cuidados paliativos.
Com excepção de situações fácilmente perceptíveis por todos (casos de ginecologia / obstetrícia,
pediatria) o internamento hospitalar é utilizado, na
maioria dos casos, por doentes com patologias
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No ano de 2010 no CHTMAD, foram internados 26
488 doentes. Em serviços de acção médica como na
Medicina Interna e restantes especialidades médicas,
em Cirurgia Geral (excepto Vila Real), em ORL, Oftalmologia (excepto Vila Real), a UAVC e Serviço de
Cuidados Intensivos e Cuidados Intermédios, os
doentes com mais de 75 anos de idade, constituem o
escalão etário predominante. Este dado traduz bem
a modificação do paradigma do doente internado na
última década e para o qual tem sido necessário dar
respostas. Uma delas consiste na organização de
ambientes de multidisciplinaridade dos cuidados
médicos prestados, introduzindo modelos de organização altamente eficientes (guias de orientação
clínica – investigação, terapêutica, orientação, auditorias, etc).

- A lógica da admissão hospitalar de doentes crónicos, só faz sentido em situação de agudização
(compromisso potencial de funções vitais) da patologia de base, ou por coexistência de doença aguda,
a qual é muitas vezes responsável pela descompensação da patologia crónica de base (ex: infecções
na insuficiência cardíaca), ou pela necessidade de
diagnóstico e de abordagem clínica de uma nova
patologia (ex: neoplasia)
- O internamento hospitalar comporta perigos e riscos
acrescidos para o doente. Os modelos organizativos
de prestação de cuidados diferenciados, situam-se
também ao nível do ambulatório, cada vez mais
atractivos e com maior expressão e dimensão:
. Regimes de hospital de dia – como por exemplo no
caso dos doentes oncológicos, onde se oferece um

A instituição hospitalar está, naturalmente, incluída
no processo de prestação de cuidados ao doente
crónico. A resposta das instituições deve situar-se a
um nível conceptual optimizado e que deve ser incorporado naturalmente pelos profissionais de saúde e
pelos cidadãos:
- As camas hospitalares, devem ser destinadas à
abordagem e tratamento de doentes em situação
clinica aguda. A tendência global vai no sentido da
redução do número de camas hospitalares e no
aumento da sua capacidade de monitorização em
função do aumento da intensificação dos cuidados
prestados – seria objectivo ideal que tivessem, no
mínimo, perfil intermediário de cuidados.
- A “intensificação” das camas hospitalares, sob
programas de gestão e organização adequadas,
com base multidisciplinar, têm impacto favorável no
outcome (3).

conjunto de condições e de qualidade de cuidados
sem recurso (na esmagadora maioria das situações)
a internamento. Sendo possível desta forma, estabelecer programas de investigação e tratamento de
doentes sem desinserção do ambiente familiar e
social, proporcionando-lhe melhor qualidade de vida
e menores riscos.
. Áreas de consulta externa convencional
. Modelos de organização médica multidisciplinar
diferenciados, organizados em torno de patologias
frequentes com plataformas articuladas entre internamento e ambulatório especializado. Exemplos:
unidade de diabetes, unidade de doenças auto-imunes, doentes HIV/SIDA, doença cerebrovascular.
quem se articula.
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. Com expressão crescente ao nível global, os programas de cirurgia de ambulatório, representam já a
maioria das intervenções cirúrgicas em muitos países
ocidentais. Na nossa instituição situa-se já além dos
50% do total de intervenções cirúrgicas.
- Gostaria de chamar a atenção para o papel potencial do serviço domiciliário institucional, na prestação
de cuidados aos doentes. Cujas competências, do
meu ponto de vista, importaria clarificar e optimizar
ao mais alto nível – seria muito interessante desenvolver este serviço em articulação com cuidados
primários de saúde, não só no âmbito do cumprimento de protocolos de cirurgia de ambulatório, quer
na abordagem de doentes com situações específicas
de doença crónica, que requerem know-how para
além do âmbito dos cuidados primários de saúde –
exemplo de doentes com necessidade de nutrição
artificial domiciliária, doentes oncológicos, doentes
sob ventilação artificial domiciliária e outras situações
específicas. Funcionaria como um braço qualificado/diferenciado do hospital em matéria de competência técnica específica. Seria um campo de trabalho
muito interessante a desenvolver pelas entidades de
saúde. Evitaria readmissões hospitalares desnecessárias, utilização inadequada de recursos em doentes
crónicos não agudizados, etc.
- Também no âmbito da prestação de cuidados a
doentes crónicos, seria muito importante avaliar/auditar o papel do pré-hospitalar, porque me parece que
ainda está por fazer uma avaliação qualitativa custo-benefício. E tendo o CHTMAD duas VMER
operacionais, mais importante será esse desafio.
- O CHTMAD tem evoluído no sentido da redução
global (5%) do número de doentes internados,
excepto nas áreas de cuidados intensivos, mas com
um aumento da sua complexidade (case mix). Por
outro lado, verifica-se um aumento significativo do
ambulatório (médico – cirúrgico), com aumento da

03.2.02 . o doente crónico em
contexto hospitalar
- perspectiva do enfermeiro
sua diferenciação técnica. Aspectos que traduzem,
do meu ponto de vista, uma evolução adequada da
instituição hospitalar. Dispõe de uma estrutura de
apoio (Serviço Social, Equipa de Gestão de Altas, etc)
que desenvolvem um trabalho muito importante na
articulação dos cuidados necessários aos doentes.
- O hospital do futuro será, do meu ponto de vista,
um hospital com camas exclusivamente de agudos,
altamente diferenciado, com de camas de perfil
intermediário / intensivo. É um hospital, onde o ambulatório médico e cirúrgico tem um papel preponderante na relação com o doente, a sua família e com
os cuidados primários de saúde com quem se
articula.
Referências bibliográficas
1 - Perfil de Saúde - Região Norte (ed. 2009) - ARS
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silvino lemos da cunha
enfermeiro supervisor do
departamento de medicina,
chtmad
Em termos simples, doença crónica significa a ocorrência de um evento inesperado, que pode ocorrer
em qualquer idade e que se caracteriza por ser de
duração prologada e progressão lenta, poder originar
alterações patológicas irreversíveis, poder implicar
incapacidades residuais e exigir tratamento continuado ao longo da vida.
O diagnóstico de uma doença crónica acarreta, em
termos globais, impacto significativo na vida dos
indivíduos. Dependendo do ciclo de vida em que
cada um se encontra, a doença crónica pode interferir significativamente nas suas relações habituais e
exigir-lhe que promova mudanças de comportamentos e adquira estilos de vida mais saudáveis, por
forma a lidar com a nova situação de saúde, em função do tipo e gravidade da doença de que é portador
e do tratamento que lhe é proposto.
As doenças crónicas têm vindo a adquirir uma importância crescente nos problemas que se colocam aos
sistemas de protecção social e de saúde. A este
propósito, refere LUÍS CAMPOS (1) que, “cerca de
metade da população portuguesa tem pelo menos
uma doença crónica e admite-se que haja entre 500
a 600 mil pessoas a viver com cinco ou mais doenças
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A abordagem das doenças crónicas não tem sido,
para vários autores, a mais adequada. Com efeito,
para LUIS CAMPOS (2), “o problema da resposta ao
doente crónico preocupa actualmente todos os países
e o facto de estes doentes representarem cerca de
60 a 80 por cento dos gastos em saúde é, já em si,
razão suficiente para justificar essa preocupação”. E
reforça esta ideia ao afirmar que “se pensarmos que
as doenças crónicas duplicarão até 2030, na população com mais de 65 anos, então, se calhar há mesmo
razão para alarme”. A gestão adequada e integrada
do doente crónico em Portugal, apresenta constrangimentos significativos como refere SEQUEIRA
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CARLOS (3) ao afirmar que, "é fundamental evoluir do
conceito de gestão da doença crónica para o de
abordagem do doente crónico, porque um mesmo
doente pode ter várias doenças crónicas, o que obriga
a estratégias diferentes de gestão". A evolução deste
conceito de abordagem do doente crónico, com

reflexo na qualidade assistencial, implica a constituição de equipas de tratamento que, para além dos
habituais, médicos e enfermeiros, incluam outros
técnicos de saúde designadamente, psicólogos,
nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros, que
possam trazer contributos importantes no tratamento
e reabilitação do doente crónico, em cada situação
concreta. A abordagem multidisciplinar, quando

correctamente direccionada, permite, entre outros,
diminuir de forma significativa a necessidade dos
doentes recorrerem aos serviços de urgência ou
diminuir os seus tempos de internamento, quando
tal se demonstra indispensável.
Os enfermeiros, enquanto elementos desta equipa
multidisciplinar de tratamento, têm papel primordial a
desempenhar qualquer que seja o modelo de cuidados utilizado. Em qualquer dos níveis de actuação,

são prestadores e gestores de cuidados. Para além
dos cuidados directos a prestar, desenvolvem, junto
do doente/família, atitudes que envolvem a prevenção
da doença e a promoção da saúde, através de
estratégias de educação para a saúde, visando a
minimização da dependência para as actividades de
vida diária que decorrem da situação de doença
vivenciada por cada indivíduo. O processo do cuidar
em enfermagem é, em primeiro lugar, uma acção
interactiva enfermeiro/doente, mas tendente a promover, igualmente, a integração e participação dos
familiares/pessoas significativas dos doentes no
processo do cuidar.

©iStockphoto.com/michael jung

daquele tipo”. Parte significativa destas não consegue fazer o percurso escolar ou laboral, principalmente quando as doenças têm carácter incapacitante.
De incidência cada vez mais crescente, as doenças
crónicas aumentam com a idade, representando
igualmente, uma das principais causas de incapacidade e morte. É o caso das doenças osteo-articulares,
da obesidade e diabetes, da asma, da hipertensão,
da doença isquémica cardíaca ou de algumas
doenças mentais, por exemplo.
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Em contexto hospitalar o doente crónico pode surgir
por várias razões: pelo surgimento de uma doença
crónica “de novo”, por agudização da sua doença
ou para consultas e tratamentos regulares previstos
e programados. Em qualquer destas situações, o
papel do enfermeiro é fundamental seja no desenvolvimento dos cuidados necessárias à correcção das
situações agudas/minimização dos efeitos decorrentes dessas situações, seja nas situações de acompanhamento do doente em consulta ou na realização
de tratamentos regulares previstos. Também neste
contexto, promover a adaptação dos doentes às
novas exigências resultantes da sua condição de
saúde é um passo fundamental no sentido de tentar
preservar uma qualidade de vida e longevidade
aceitáveis.
Na realidade portuguesa é crescente o número de
indivíduos portadores de doença crónica a necessitarem da continuidade de cuidados que promovam
o auto-cuidado e a autonomia. Como anteriormente
referido, a abordagem ao doente crónico deve efectuar-se de forma integrada e multidisciplinar. Assim,
os profissionais de saúde dos cuidados hospitalares,
devem trabalhar de forma articulada com as estruturas de cuidados primários, com as estruturas
familiares dos doentes crónicos, ou mesmo, sendo
necessário, com as áreas sociais existentes (sejam
IPSS´s, Misericórdias, Lares, etc.) e com outros
recursos da comunidade de que os doentes se
possam socorrer, nomeadamente, voluntariado
social, amigos ou até vizinhos.

mudanças súbitas na sua condição de vida,
tornando-os parcial ou totalmente dependentes de
cuidados básicos, é fundamental já que assumirão,
em devido tempo, grande parte dos cuidados
aquando da alta do doente.
A educação para a saúde dos doentes crónicos/famílias é uma das responsabilidades do enfermeiro
que para tal, necessita desenvolver um conhecimento
adequado do doente crónico e da sua situação de
doença mas, igualmente, das condições familiares,
sócio-afectivas e sócio-económicas apresentadas.
Estes instrumentos vão permitir desenvolver estratégias para uma eficaz abordagem e acompanhamento do doente crónico/família, orientando-os no
sentido de prevenir os possíveis sinais e sintomas de
agravamento da situação de doença crónica, assim
como na adopção de comportamentos e estilos de
vida mais adequados a cada situação concreta.
Referências bibliográficas
LUÍS CAMPOS - O Doente do Futuro precisa da
Medicina Interna - Revista de Medicina Interna hoje,
nº9, ano III, Outubro de 2008.
(2)
LUÍS CAMPOS - II Fórum Internacional sobre o
Doente Crónico, Lisboa, 2010.
(3)
JOÃO SEQUEIRA CARLOS - II Fórum Internacional
sobre o Doente Crónico, Lisboa, 2010.
(1)

As famílias são hoje, cada vez mais, solicitadas a
desempenhar o papel de prestadoras de cuidados
porque cuidar o doente no seu domicílio e pelas
pessoas que lhe são significativas, é proporcionar-lhes o bem estar que dificilmente terão em outros
ambientes, por mais avançados e sofisticados
tecnologicamente que estes sejam. Em contexto
hospitalar, integrar as famílias/pessoas significativas
do doente crónico no processo do cuidar, principalmente nas situações em que estes apresentam
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À semelhança de outras regiões, e numa tentativa de
promover cuidados de proximidade, foi proposto ao
CHTMAD a criação de uma unidade de cuidados
continuados. Sediada no antigo internamento do
Centro de Saúde de Vila Pouca de Aguiar, a Unidade
de Convalescença iniciou a sua actividade a 21 de
Julho de 2008, com uma lotação inicial de 27 camas,
que posteriormente diminuiu para 16 camas, devido à
abertura da unidade de Cuidados Paliativos no
mesmo espaço físico, em Outubro de 2008. Actualmente, existe uma unidade de Cuidados Continuados,
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Formação
Tem sido recorrente nesta unidade a participação
dos profissionais em várias actividades formativas.
Com frequência é feito o levantamento das necessidades de formação dos profissionais, e são
criadas condições facilitadoras à sua participação
nas actividades mais adequadas ao contexto de
trabalho, quer seja na formação em serviço, formação
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Criada pelo DL nº101/2006, de 6 de Junho, a RNCCI
iniciou a sua expansão a nível nacional com a abertura de várias unidades de internamento e ambulatório,
com diferentes tipologias.

Distribuição de Utentes por Patologia

at

Uma das estratégias encontradas para minimizar este
e outros problemas foi a criação/implementação da
Rede Nacional de Cuidados Continuados integrados
– RNCCI.

Em três anos de actividade, até 31 de Julho de 2011
foram atendidos 466 doentes, dos quais 70% são do
sexo feminino. As idades variaram entre os 31 e 99

m

Tem sido crescente, também, a necessidade de
estruturar respostas em cuidados de saúde dirigidos
a este sector populacional.

Apesar de estar implícita a elaboração de um plano
de intervenção individual por cada profissional, todos
os elementos da equipa multidisciplinar participam
de forma efectiva no planeamento e organização
dos cuidados, bem como na articulação com as
estruturas internas familiares e recursos comunitários,
com vista ao acompanhamento durante e após o
internamento. A tomada de decisões é feita sempre
em equipa e em parceria com o utente/família.

O seu objectivo principal é a recuperação da
independência funcional. O tempo de internamento
previsto para nesta tipologia é de 30 dias, podendo
em casos excepcionais ser prolongado por mais
algum tempo.

au

As doenças crónicas têm vindo a adquirir uma importância crescente nos problemas que se colocam aos
sistemas de saúde e de protecção social.

A equipa multidisciplinar, comum às duas tipologias,
é formada por: 2 Médicos; 12 Enfermeiros; 1 Administrativo; 1 Fisioterapeuta; 1 Assistente social; 8 Assistentes operacionais; 1 Fisiatra; 1 Psicólogo; 1
Nutricionista; Assistente religioso, que se desloca à
unidade quando solicitado pelo utente/família.

ót

américo magalhães
director clínico da unidade
de cuidados paliativos,
chtmad

O serviço é constituído por: 5 Enfermarias de 3 camas;
3 Enfermarias de 2 camas; 2 Quartos de 1 cama;
Ginásio de Fisioterapia; Sala de Convívio; Refeitório;
Sala de tratamentos; Sala de trabalho; WC’s.

Unidade de Convalescença
Constitui um dos recursos intermédios entre a alta
hospitalar e o domicílio. É uma unidade destinada a
pessoas que se encontram em fase de recuperação
de um processo agudo ou de agudização de processos crónicos com perda de autonomia potencialmente recuperável.

Tr

laura amélia g. teixeira
enfermeira chefe da unidade de
convalescença e paliativos,
u. vila pouca de aguiar - chtmad

com duas tipologias: Convalescença com 16 camas
e Cuidados Paliativos com 7 camas.

Pr

03.3 . unidade de cuidados
continuados - vila pouca de
aguiar

interna ou externa. Reconhecemos o empenho do
serviço de formação do CHTMAD por ter planeado e
organizado nos últimos dois anos várias formações
no âmbito dos cuidados paliativos, que permitiram
colmatar algumas falhas existentes nesta área. É
nosso propósito manter esta prática, que consideramos necessária para o processo de desenvolvimento
profissional.

Feminino

Masculino
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anos, sendo a faixa etária dos 71-80 anos, a mais
prevalente. A taxa de ocupação, em 2010, foi de
76% com uma demora média de 30 dias.
Como se pode observar, as patologias mais frequentes são as do foro ortotraumatológico (fracturas e
próteses), seguindo-se o tratamento de feridas, AVC
e ensinos pós-ostomias.
Relativamente à distribuição dos utentes por entidade
referenciadora verificamos que cerca de 90% são
referenciados pelo CHTMAD. Contudo recebemos
utentes referenciados pelos Cuidados de Saúde
Primários e outras Unidades Hospitalares, como por
exemplo Fafe e Guimarães, Penafiel e Viseu.

Indicadores de Qualidade
. Quedas – Foram onze as quedas ocorridas, o que
corresponde a 3% dos utentes. De referir contudo
que 80% dos utentes apresentavam alto risco para
quedas aquando da admissão.
. Úlceras de Pressão – Todos os utentes mantiveram
ou recuperaram a integridade cutânea durante o
internamento na unidade, não havendo ocorrência de
quaisquer úlceras de pressão
. Infecção associada aos cuidados de saúde - Não
foi identificada qualquer infecção adquirida durante
o internamento dos utentes.
. Satisfação dos utentes - Foi aplicado um questionário do grau de satisfação dos utentes internados
em que 98% dos utentes que responderam, mostraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos em todos os
parâmetros avaliados. De referir também que não
houve quaisquer reclamações.

Procuramos transmitir esta mensagem à família e ao
utente se este for conhecedor da sua doença, para
que não se criem falsas expectativas quanto a
possibilidade de cura.
Dados estatísticos relativos aos doentes internados
até Julho de 2011
A taxa de ocupação tem vindo a aumentar tendo
sido em 2010 de 77% com uma demora média de 31
dias.
Distribuição por género e idade

Os resultados obtidos foram, até ao momento,
francamente positivos, sendo que cerca de 96% dos
utentes atingiram os objectivos propostos no que se
refere a ganhos de autonomia.
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Foram 133 os doentes cuidados nesta unidade,
numa perspectiva holística e acompanhados, na sua
maioria até ao final de vida, na companhia de amigos
e de profissionais capazes de fazer face às suas
necessidades de cuidados.
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A Unidade de Cuidados Paliativos com lotação de
sete camas existe, há aproximadamente 2 anos, num
espaço partilhado com a Unidade de Convalescença.

25

31

Em função da patologia de base e dos objectivos
delineados na admissão do doente, a abordagem
dos profissionais baseia-se, essencialmente, na:
. Promoção da autonomia em todos os auto-cuidados
. Promoção da mobilidade
. Avaliação de risco de úlceras de pressão e quedas,
bem como a aplicação de medidas para a sua prevenção.
. Tratamentos de Fisioterapia
. Tratamento de Feridas
. Ensino de manutenção de dispositivos de ostomias
. Controle de Diabetes (auto-controle, insulinoterapia,
regime alimentar)

Cuidados Paliativos
É missão das unidades de Cuidados Paliativos,
prestar acompanhamento, tratamento e supervisão
clínica de doentes em situação clínica complexa e
de sofrimento decorrente de doença severa e/ou
avançada, incurável e progressiva, com prognóstico
de vida limitado.

21

De igual modo a área de residência prevalente é o
Distrito de Vila Real, com mais de metade dos utentes
a residir nos Concelhos de Chaves e Vila Real.

F.

M.

Constatamos que há equilíbrio entre géneros [47F e
40M] e uma prevalência do grupo etário [71-80 anos]

A equipa multidisciplinar, tem como pressupostos o
planeamento dos cuidados com base no conforto e
bem estar do doente, numa perspectiva global do
sofrimento nas suas múltiplas vertentes, seja a física,
psicológica, social, emocional ou a espiritual.
Devemos salientar o papel essencial desenvolvido
pelo psicólogo da unidade no equilíbrio psíquico e
emocional destes doentes.
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Distribuição por patologia
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Distribuição por Entidade Referenciadora
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Distribuição por Motivo de Alta

60

Em 15% dos doentes foi possível o regresso ao
domicílio, com sintomas controlados.

2

Vi

25

O principal objectivo do internamento dos doentes
em cuidados paliativos foi o controlo de sintomas,
tendo sido os mais frequentes a dor, dispneia, vómitos, agitação, delírio e hemorragias.

M.

Relativamente ao motivo de alta, 113 doentes
faleceram na unidade. Os restantes regressaram ao
domicílio ou foram transferidos.

Óbito

Alta/Decisão
Pessoal

Transferências

Utentes

Total

O CHTMAD foi a entidade referenciadora por excelência. Contudo, cerca de 40% dos doentes foram
referenciados pelos Cuidados de Saúde Primários,
ou outras instituições hospitalares de várias zonas
do país.
Relativamente aos diagnósticos mais frequentes podemos observar que quase todos os doentes eram
do foro oncológico, prevalecendo a doença do trato
digestivo, respiratório, ginecológico e mama.
Constata-se, aqui, a necessidade de alterar esta
abordagem aos cuidados paliativos por parte de
todos os profissionais de saúde com vista a uma
maior abrangência de patologias e à determinação
de um plano de cuidados paliativos mais precoce.
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A alta é decidida em equipa multidisciplinar negociada
com o utente/família e/ou significativo em articulação
atempada com instituições/entidades da comundade
(Lares, Centros de Dia, Serviços de Apoio Domiciliário, Centros de Saúde, etc...). Previamente é feita a
preparação da família para o acompanhamento
necessário.

Conclusão
Consideramos que o trabalho desenvolvido nesta
unidade tem sido muito positivo e com um elevado
grau de satisfação dos utentes.
Referimos, também, que a estrutura física é funcional
e adequada para os doentes em convalescença.
Contudo, existem alguns constrangimentos relativamente aos cuidados paliativos salientando a
coexistência de duas tipologias e a inadequação da
estrutura física da unidade para esta tipologia,
nomeadamente a inexistência de quartos e WCs
individuais.

“a maior recompensa do nosso trabalho
não é o que nos pagam por ele,
mas aquilo em que ele nos transforma.”
(john ruskin)

stock.xchng/nils merkel

04.
a (re)inserção social do doente crónico
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Ao aumento da esperança de vida tem correspondido
um aumento de doenças crónicas, frequentemente
incapacitantes.
A melhoria de cuidados assistenciais tem também,
por outra parte, permitido salvar crianças que
sobrevivem com graves sequelas neurológicas ou
com outras lesões.

04.1 . o doente crónico num
hospital de “agudos”

O crescimento e desenvolvimento tecnológico verificados nas últimas décadas, a par das alterações do

- perspectiva fisiátrica

lúcia marinheira dias
directora do serviço de medicina
física e de reabilitação, chtmad

Segundo a OMS, as doenças crónicas “têm uma ou
mais das seguintes características: são permanentes,
produzem incapacidade/deficiências residuais, são
causadas por alterações patológicas irreversíveis,
exigem uma formação especial do doente para a
reabilitação ou podem exigir longos períodos de
supervisão, observação ou cuidados”.
Em Portugal um despacho conjunto dos Ministérios
da Saúde, da Segurança Social e do Trabalho,
n.º 861/99, de 10 de Setembro, considera: “Doença
crónica, a doença de longa duração, com aspectos
multidimensionais, com evolução gradual dos sintomas e potencialmente incapacitante, que implica
gravidade pelas limitações nas possibilidades de
tratamento médico e aceitação pelo doente cuja
situação clínica tem de ser considerada no contexto
da vida familiar, escolar e laboral, que se manifeste
particularmente afectado”.

As doenças crónicas podem apresentar três formas
distintas: a progressiva, a constante e a reincidente
ou episódica.
As de forma progressiva, como, por exemplo, o
cancro, Alzheimer, diabetes juvenil, artrite reumatóide
e esclerose lateral amiotrófica, caracterizam-se pela
ausência de intervalos ou períodos de alívio dos
sintomas, acarretando efeitos progressivos e severos,
e pouco ou nada pode ser feito para os impedir.
Essas características provocam sofrimento, desgaste
e tensão crescente nas famílias, que também enfrentam o risco de exaustão, principalmente, do cuidador.
As doenças crónicas caracterizadas como constantes
são aquelas em que, tipicamente, ocorre um evento
inicial e depois o processo patológico estabiliza.
Incluem-se o acidente vascular cerebral (AVC), o
enfarte do miocárdio de episódio único, o traumatismo resultante de amputação e lesão de medula
espinhal com paralisia. Essas doenças exigem da
família uma adaptação a uma mudança semipermanente, que se torna estável e previsível durante um
período de tempo considerável.
Nas doenças crónicas reincidentes ou episódicas,
como a colite ulcerosa, asma, úlcera péptica, enxaqueca, fases iniciais de esclerose múltipla, cancro
em remissão e as doenças mentais, a família deve
estar pronta para se restabelecer após situações de
crises decorrentes de exacerbações da doença. Por
outro lado, a frequência das crises afecta directamente a vida familiar, criando tensão pela contínua
incerteza de quando ocorrerá a próxima recidiva.

ritmo e modo de vida, têm levado ao aparecimento
de um elevado número de deficientes, vítimas de
acidentes de trânsito, de trabalho e de acidentes
cardiovasculares em idades cada vez mais jovens e
produtivas.
Um objectivo da Medicina Física e de Reabilitação
(MFR), como área de especialização médica, é
procurar contribuir, de modo científico, para a reabilitação/recuperação do indivíduo afectado funcionalmente por uma doença ou um traumatismo, tendo
em vista a sua reintegração social.
A reabilitação interessa à maioria das áreas médicas,
particularmente quando estão em causa situações
potencialmente incapacitantes. Neste contexto, a
reabilitação médica exige uma formação autónoma e
uma organização que lhe permita apoiar as várias
especialidades de forma global ou diferenciada.
A criação dos Serviços de MFR deverá estar dependente das características da população a que se
destinam e dos objectivos da estrutura em que estão
inseridos, podendo, no entanto, organizar-se segundo
os níveis de intervenção: . Serviços predominantemente dirigidos ao apoio em regime ambulatório e
domiciliário; . Serviços hospitalares; . Centros mono
ou pluriespecializados dirigidos ao apoio aos
grandes deficientes.
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A rede de referenciação de MFR compreende quatro
níveis de actuação: . Centros de Saúde e Hospitais
de Nível I; . Hospitais Distritais Gerais e Centrais da
plataforma B; . Hospitais Distritais Gerais, Centrais e
Especializados da plataforma A; . Centros de
Reabilitação.
Sendo os Hospitais as unidades de saúde onde são
prestados os cuidados assistenciais mais diferenciados, é neles que surgem e são assistidas, essencialmente em fase aguda, as situações potencialmente
mais incapacitantes (AVC, TCE, lesões medulares e
outros politraumatismos, amputações, etc.), sendo
por isso cada vez mais importante os cuidados de
MFR neles existentes.
No doente internado, a MFR deve intervir numa fase
evolutiva da doença tão precoce quanto possível, a
fim de evitar ou minimizar a instalação de sequelas e
consequente deficiência ou incapacidade.
É da responsabilidade dos Serviços de MFR a definição e aplicação do programa de reabilitação
(diagnóstico, tratamento e eventual reintegração)
dos doentes internados e em ambulatório do hospital
e que careçam destes cuidados especializados.
Os Centros de Saúde são, por excelência, os responsáveis pela prevenção da incapacidade e pela
orientação adequada do doente, nomeadamente
do doente crónico, pelas características atrás
descritas de permanência e continuidade da doença.

Actualmente, no CHTMAD, a falta de médicos Fisiatras e outros técnicos de MFR impede uma correcta
articulação entre o Hospital e os Centros de Saúde,
a fim de rendibilizar ao máximo os ganhos em saúde
e em eficiência. Para atingir este objectivo, os serviços/unidades de Fisiatria, pertencentes ao Hospital
deveriam prestar apoio de consultadoria junto dos
Médicos de Família dos Centros de Saúde. Nos
casos em que se justificasse, deveriam ser, igualmente, destacados outros técnicos de reabilitação
(Enfermeiros de Reabilitação, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, etc.), que desenvolveriam nos
Centros de Saúde programas de reeducação,
essencialmente de carácter preventivo, ou actividades
domiciliárias, previamente planeados e coordenados
pelo médico Fisiatra consultor.
Cabendo ao Fisiatra a função de definir as patologias e quantitativo de doentes a tratar nas instalações
do Serviço Hospitalar, tal tarefa mostra-se difícil no
nosso Centro Hospitalar, considerando que o número
de pedidos de consulta e tratamento, internos e
externos, tem vindo a aumentar e a resposta se
mantém (i) insuficiente no Hospital, (ii) escassa ou
inexistente nos Centros de Saúde e (iii) muito
limitada na Medicina Convencionada.
Encontramo-nos portanto, numa situação que se
arrasta há demasiado tempo, stressante e frustrante
para os profissionais de saúde, porque não podem
exercer as suas funções da forma que consideram
mais correcta, e de pouca qualidade para os doentes
crónicos que são, e têm de ser, preteridos, a nível
hospitalar, em favor dos doentes em fase aguda.
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classificada como crónica quando a sua duração é
igual ou superior a seis meses. Como resposta a
estas novas necessidades de saúde e sociais, por
indeterminado período de tempo, implementou-se
um tipo de cuidados personalizado, de proximidade
e dirigido às especificidades da condição do
indivíduo.

04.2 . a intervenção
do fisioterapeuta no doente
crónico

virginie alves pereira
fisioterapeuta, clínica privada de
medicina física e reabilitação

“Ninguém pode livrar os homens da dor, mas será
bendito aquele que fizer renascer neles a coragem
para a suportar”

Selma Lagerlof

O fisioterapeuta surge, geralmente, associado à
reabilitação do indivíduo com queixas dolorosas
resultantes de alguma lesão músculo-esquelética,
neurológica ou cárdio-respiratória. Todavia, é de
salientar que a sua intervenção é muito mais abrangente, processando-se numa perspectiva bio-psico-social.
É com o avançar da idade que aumentam os problemas de saúde, as limitações dos indivíduos e a
dependência que deles pode advir. Contudo, nos
últimos anos têm-se verificado outras alterações
epidemiológicas e sociais, existindo pessoas de
várias idades, com diversos problemas, sem autonomia ou com necessidades específicas. Na sua prática
profissional, o fisioterapeuta ouve, constantemente,
os doentes enunciarem a palavra dor, a qual é

Surgiram assim os Cuidados Continuados Integrados,
cujas equipas são constituídas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes
sociais, auxiliares de acção médica, entre outros.
A actuação do fisioterapeuta centra-se, particularmente no doente, avaliando as suas capacidades,
funcionalidade, objectivos e expectativas; analisando
os seus sinais e sintomas e a interacção de todos
estes com o meio que o rodeia (adaptações no seu
dia a dia e barreiras arquitectónicas a ultrapassar).
Após uma estruturada avaliação são estabelecidos
os objectivos a curto e longo prazo, especificamente
para aquele caso e, posteriormente, com a intervenção propriamente dita, procuram-se atingir os
melhores resultados possíveis. O fisioterapeuta tem
assim um papel activo na equipa de cuidados
continuados contribuindo para a recuperação, a
maximização da independência e da funcionalidade,
para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida, a
prevenção de complicações do estado de saúde e o
aconselhamento e ensino ao doente e às pessoas
que o acompanham.
A fisioterapia apresenta varias técnicas que complementam os cuidados integrados continuados tanto
na melhoria da sintomatologia, essencialmente da
dor, como da qualidade de vida. Entre as várias intervenções, a electroterapia, traz resultados rápidos
para a dor embora variáveis de doente para doente.
É evidente que não se possa tratar uma dor oncológica ou neurológica, somente recorrendo a uma
corrente eléctrica analgésica – o TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) torna-se possível
diminuir, significativamente o uso de analgésicos e,
consequentemente, os seus efeitos secundários.
Nos casos oncológicos, os métodos de terapia

manual tais como as mobilizações, podem ser utilizados para complementar o alívio da dor, diminuindo a
tensão muscular, melhorando a circulação e atenuando o stress emocional. Também para diminuição da
tensão muscular gerada pela dor, o uso de alongamentos é eficaz e pode ser utilizado com relativa facilidade. Estes doentes apresentam várias perturbações
comportamentais, traduzindo-se em irritabilidade,
medos e até depressões. As técnicas de relaxamento
global, ensinadas pelo fisioterapeuta podem ser muito
benéficas relativamente ao seu bem-estar. É de
salientar que no caso de cirurgia craniana, o tratamento deverá ser feito na posição de decúbito dorsal,
com a cabeça elevada cerca de trinta graus para
minimizar o edema cerebral.
Uma complicação frequente em doentes acamados
é a atelectasia, a qual conduz à hipóxia e ao aumento
de secreções, podendo ser prevenida com mudanças de decúbitos, o incentivo da actividade voluntária
e o aumento da ventilação pulmonar. Nalguns casos,
o ensino de exercícios respiratórios e a utilização da
ventilação não invasiva aliados a outras técnicas da
cinesioterapia respiratória como a vibração, a percussão, a drenagem postural e manobras respiratórias
como a tosse assistida são fulcrais no alívio da
dispnéia. Como forma de optimizar os efeitos da
aplicação destas técnicas, é importante ter em
atenção o posicionamento mais correcto para o
doente. Em situações extremas, torna-se necessário
realizar a aspiração da secreção através de sonda,
no entanto é de salientar que esta não deve ser
sistemática e sim baseada na necessidade individual.
Nos grandes queimados, em particular, a primeira
prioridade consiste na facilitação da respiração.
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Torna-se extremamente importante manter os
segmentos articulares edemaciados e com áreas
queimadas mais elevados e bem suportados por
almofadas na posição oposta àquela em que, potencialmente, irão contracturar. Através de exercícios
passivos, activo-assistidos e estiramentos suaves, o
fisioterapeuta pretende manter as amplitudes
articulares bem como a força muscular. Contiguamente à reabilitação física, a integração psicossocial
deste tipo de doentes, constitui o objectivo mais
difícil de alcançar.
É também de relevar a intervenção do fisioterapeuta
nos casos neurológicos, visto que a incidência de
acidentes vasculares cerebrais tem aumentado ao
longo dos últimos anos. Os principais objectivos do
profissional são corrigir as alterações da postura e
do equilíbrio, manter a força muscular, evitar retracções e prevenir complicações respiratórias. Estes
podem ser alcançados através de exercícios activos-assistidos pelo fisioterapeuta para manutenção da
mobilidade, exercícios respiratórios, actividades com
bola terapêutica, e indicação do uso de
ortóteses/talas.
Para além das patologias apresentadas pelo indivíduo, existe ainda a agravante do acamamento
prolongado. Os doentes terminais apresentam,
geralmente, fraqueza muscular (hipotrofia), complicações cardiovasculares, respiração superficial,
alterações posturais e úlceras de pressão. A perda
da capacidade de andar é altamente frequente e o
tratamento deve começar o mais cedo possível para
aumentar a funcionalidade e readaptar o quotidiano
do paciente, como por exemplo, o treino das
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04.3 . o doente crónico
- casuística do serviço social, ano de 2010
das actividades da vida diária, bem como as transferências, isto quando o doente apresenta potencialidades para tal. Relativamente às úlceras de pressão,
o ideal é a sua prevenção. É aqui que, mais uma vez,
o fisioterapeuta surge como mediador no controle da
dor e pode conseguir evitar que este problema surja
mobilizando o doente e posicionando-o, várias vezes
ao dia, de forma correcta e com o auxílio de almofadas.
Enunciadas as situações mais frequentes a que o
fisioterapeuta está sujeito neste tipo de unidade de
cuidados, é deduzível que se torne difícil definir especificamente o seu campo de actuação. No entanto,
se desempenhada com dedicação e desde que a
empatia e a inter-relação sejam estabelecidas com o
doente, os objectivos tendem a tornar-se mais claros
e a terapia mais eficiente.

isabel peixoto
directora do serviço social,
chtmad

Com o desenvolvimento da ciência e tecnologias
médicas, as doenças crónicas passaram a constituir
o problema de saúde mais premente da sociedade
actual, verificando-se o aumento do número de pessoas tanto jovens, como e principalmente, idosas,
com afecções crónicas, tornando-as dependentes
em grau variável de pessoas e serviços. São estes
doentes que, na sua fragilidade, circulam pelas
várias unidades de saúde e que, em determinado
momento vão necessitar de um apoio multidisciplinar com vista ao tratamento terapêutico adequado e
a soluções que possibilitem satisfazer as inúmeras
necessidades não só clínicas, como também sociais,
pois que as doenças crónicas têm inferências sociais
marcantes, nomeadamente a aposentação precoce,
a diminuição da produtividade, e a morte prematura,
entre outros, com repercussões emocionais, psicológicas, económicas e familiares enormes e influenciadoras da má ou boa aceitação do diagnóstico, e
da boa ou má adesão à terapêutica.

processos sociais abertos no ano de 2010, em que o
número mais significativo situa-se na faixa etária dos
76-85 anos, com um total de 861 utentes, (410
homens e 451 mulheres), seguindo-se a faixa etária
dos 66-75 anos com um total de 523 (241 homens e
282 mulheres), e ainda a faixa etária dos 86-95 anos
com um total de 406 (163 homens e 243 mulheres)
de acordo com o gráfico que se segue.
Gráfico 1- Distribuição da população utente por
sexo/faixa etária
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É relativamente à população mais idosa, que, efectivamente se tem verificado um maior registo de
situações de maior fragilidade e de incapacidade,
susceptíveis de prevenção, tratamento e recuperação, e concomitantemente, a necessitarem e a
serem alvo da intervenção do Serviço Social, quer
no internamento (através do planeamento de altas),
quer através do acompanhamento na Consulta
Externa/Hospital de Dia.
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A corroborar o elevado número de utentes com
idades superiores a 66 anos, são os 2906 novos
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Quanto à proveniência dos utentes, de acordo com
a consulta efectuada aos registos do Serviço Social,
verifica-se que foram criados durante o ano de 2010,
2478 episódios sociais respeitantes a utentes, provenientes de vários serviços de internamento, consulta
externa e serviço de urgência, de acordo com o
gráfico que se segue.
Gráfico 2- Episódios Sociais de utentes por Serviço
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De realçar que, o número mais significativo, refere-se
a utentes com internamento nos Serviços de Medicina Interna, com um total de 666, seguido de utentes
com internamento nos Serviços de Ortopedia, cerca
de 418, de Neurologia/UAVC com 192, e Cirurgia
com 158 utentes. A maioria destes doentes apresentam afecções crónicas, com necessidades específicas a necessitarem de cuidados continuados no
ambulatório, podendo permanecer no domicílio desde
que possuam as condições logísticas adequadas,
bem como uma retaguarda familiar capaz. Outros há
que beneficiam quer a nível clínico quer social com a
integração temporária em Unidades de Cuidados
Continuados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, ou com a integração em Equipamentos e Serviços da Rede Social.
De acordo com registos do Serviço Social seguem-se quadros com algumas respostas encontradas e
efectivadas no momento da alta, verificando-se que,
a integração em Unidades da RNCCI, actualmente é
a mais significativa.
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Quadro 1
100

N.º de Utentes - Cuidados Pós-Alta Confirmados
(1/1/2010 a 31/12/2010)

0

Internamento

Consulta

Med. interna

Oftalmologia

Oncologia

Neurologia

Pneumologia

P.I.A.

Obstetrícia

Dermatologia

Cardiologia

Ortopedia

Cirurgia

S.U.

M. F. R.

Psiquiatria

Neon./Ped.

O.R.L.

Nefrologia

Urologia

Cuidados Pós-Alta
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N.º

Internamento em Unidade RNCCI
Cuidados Continuados ECCI
Apoio Domiciliário - Alimentação
Apoio Domiciliário - Higiene Pessoal
Apoio Domiciliário - Alimentação/Higiene
e Roupa
Cuidados Continuados - Enfermagem
(Centro Saúde)
Cuidados Ambulatórios em Unidades
Especializadas

425
131
117
111

Total

812

102
21
5

Quadro 2
N.º de Utentes - Integração em Equipamentos/Serviços (1/1/2010 a 31/12/2010)
Equipamento/Serviço

N.º

Lar sem fins lucrativos
Lar lucrativo
Lar lucrativo com apoio da Segurança
Social
Centro de Acolhimento Temporário
Apoio Domiciliário Rede Social ( SAD)
Família de Acolhimento
CRI
Centro de Dia
Creche/J. Infância

13
12
8
9
330
6
8
2
4

Total

392

Para além de, maioritariamente tratar-se de uma
população envelhecida, o baixo nível cultural e
económico, contribui para acentuar as fragilidades
decorrentes da situação de saúde, em nada favorecendo a procura de respostas/soluções. A maioria
dos utentes não possui qualquer escolaridade,
usufruem de pensões de valor reduzido e vivem
isolados.
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Quadro 3

Quadro 5

Quadro 6

N.º de Utentes por Habilitação Literária
(1/1/2010 a 31/12/2010)

N.º de Utentes por Estado Civil
(1/1/2010 a 31/12/2010)

Necessidades Sociais Identificadas
(1/1/2010 a 31/12/2010)

Habilitação Literária

N.º

Estado Civil

N.º

Necessidade

Analfabeto
Ensino Básico 1º Ciclo
Sabe Ler e Escrever
Ensino Básico 2º Ciclo
Ensino Básico 3º Ciclo
Criança em idade pré-escolar
Secundário
Licenciatura
Bacharelato
Cursos socioprofissionais
Não frequenta/nunca frequentou mas tem
idade escolar

807
581
198
63
38
19
11
8
8
5
1

Casado(a)
Viúvo(a)
Solteiro(a)
Divorciado(a)
União de Facto
Separado(a) de Facto
Separado(a) Judicialmente
Desconhecido

948
632
420
80
64
42
7
4

Necessidade de apoio na realização de
actividades humanas básicas
Necessidade de protecção e segurança
(integridade física e psíquica)
Necessidade de informação/educação
sobre a doença
Necessidade de aquisição de ajudas
técnicas
Necessidade de apoio logístico
Necessidade de apoio para transportes
Necessidade de apoio económico
Necessidade de empréstimo de Ajudas
Técnicas (camas e cadeiras de rodas)
Necessidade de emprego
Necessidade de apoio na gestão de
conflitos (familiares/institucionais)
Necessidade de aprendizagem/formação
profissional
Necessidade de socialização
Necessidade de desenvolvimento de
competências parentais

1.583

Total

4.706

Total

1.739

Quadro 4
N.º de Utentes por Origem dos Rendimentos
(1/1/2010 a 31/12/2010)
Origem dos Rendimentos

N.º

Pensões/Reforma
Outros
Agregado Familiar
RSI
Trabalho
Sub. Desemprego
Sub. Doença
Complemento Solidário Idoso
Sub. Acção Social
Bolsas Formação
Actividades Marginais

1.659
171
146
133
91
24
18
17
15
9
1

Total

2.284

Total

2.197

Quanto às necessidades sociais identificadas, de
acordo com registos do Serviço Social, destacam-se
a necessidade de apoio para a realização das actividades de vida diária, a necessidade de protecção e
segurança (física e psíquica), a necessidade de
informação e educação sobre a doença, e a atribuição de Ajudas Técnicas bem como apoio para
transportes.

N.º

1.078
440
430
318
243
183
135
123
78
57
24
14

Quanto à situação de saúde, prevalecem dois
grandes grupos de diagnóstico onde se enquadram
as doenças e perturbações do sistema nervoso, e as
doenças e perturbações do sistema musculo esquelético e tecido conjuntivo, de acordo com o quadro
que se segue.
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Quadro 7
N.º de Utentes por Grupo de Diagnóstico Clínico
(1/1/2010 a 31/12/2010)

Grupo de Diagnóstico Clínico

N.º

Doenças e Perturbações do Sistema Nervoso
Doenças e Perturbações do Sistema
Musculo Esquelético e Tecido Conjuntivo
Doenças e Perturbações do Olho
Doenças e Perturbações do Aparelho
Respiratório
Doenças e Perturbações da Pele, Tecido
Celular Subcutâneo e Mama
Doenças e Perturbações Mentais
Doenças e Perturbações do Aparelho
Circulatório
Gravidez, Parto e Puerpério
Doenças e perturbações do sistema
cardiovascular
Doenças e Perturbações do Rim e do
Aparelho Urinário
Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo
Uso de Álcool/Droga e Perturbações
Mentais induzidas por Álcool ou Droga
Doenças e Perturbações do Sangue/Órgãos
Hematopoiéticos e Doenças Imunológicas
Doenças e Perturbações do Aparelho
Genital Feminino
Doenças e Perturbações Endócrinas,
Nutricionais e Metabólicas
Doenças e Perturbações do Ouvido, Nariz,
Boca e Garganta
Infecções pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana
Traumatismos Múltiplos Significativos
Doenças e Perturbações do Sistema Hepato
Biliar e Pâncreas
Doenças e Perturbações do Aparelho
Genital Masculino
Traumatismos, Intoxicações e Efeitos
Tóxicos de Drogas
Queimaduras

365
252

Total

80
73
67
61
47
41
41
35
23
19
16
11
9
8
8
3
3
2
2
1
1.167
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Conclusão
Em traços muito gerais, podemos afirmar que, o
doente crónico alvo da intervenção do Serviço Social
do CHTMAD, possui um amplo leque de idades,
desde os 0 anos a mais de 96 anos, com predominância das faixas etárias entre os 65 e 95 anos.
Padece maioritariamente de afecções crónicas que
se enquadram nos grupos de diagnóstico das doenças e perturbações do sistema nervoso bem como
das doenças e perturbações do sistema músculo
esquelético e tecido conjuntivo. As principais
necessidades identificadas, situam-se ao nível das
limitações para a realização das actividades de vida
diária, e a resposta de eleição para a satisfação das
necessidades a nível clínico e social no momento da
alta é a integração em Unidades de Cuidados
Continuados Integrados na respectiva tipologia e
adequada à situação clínica. Trata-se de um doente
que, apresenta fragilidades acrescidas, pelo baixo
nível de escolaridade, reduzidos rendimentos
provenientes maioritariamente de pensões e que
vive sozinho ou com retaguarda familiar insuficiente.
Referências bibliográficas
Base de dados do Serviço Social do CHTMAD

04.4 . o contributo da
segurança social no processo
de recuperação global do
doente crónico

neusa festas
centro distrital da segurança
social (cdss) - viseu

As unidades e equipas de cuidados que constituem
a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
(RNCCI), criada pelo Decreto-Lei nº 101/2006, de 6
de Junho, obedecem a uma tipologia de serviços
cujo modelo de intervenção vem responder adequadamente à pessoa em situação de dependência,
incluindo as pessoas com doenças crónicas evolutivas e dependência funcional grave por doença
física ou psíquica, progressiva ou permanente.
Os encargos decorrentes do funcionamento das
respostas da RNCCI são repartidos pelos sectores
da saúde e da segurança social em função da tipologia dos cuidados prestados.
De entre as unidades que constituem a RNCCI, as
Unidades de Média Duração e Reabilitação (UMDR) e
as Unidades de Longa Duração e Manutenção
(ULDM) são unidades de internamento que se diferenciam em função da natureza dos cuidados de
saúde e de apoio social e da duração dos respectivos períodos de internamento.
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Existem diversos tipos de doença crónica, sendo
que algumas têm base genética, (que se traduz numa
maior probabilidade de padecer dessa doença) e
outras são adquiridas ao longo da vida. Independentemente da sua etiologia, em todos os casos, o
paciente necessita de cuidados médicos durante
vários meses, vários anos ou mesmo durante toda a
vida.

A Segurança Social comparticipa os utentes pelos
encargos decorrentes da prestação dos cuidados
de apoio social nas UMDR e ULDM da RNCCI.
A RNCCI constitui a primeira resposta com aplicação
plena, desde a origem, do modelo de Financiamento
Directo à Família (FDF) por parte da Segurança Social.
O FDF traduz-se na atribuição de uma comparticipação ao utente em função dos rendimentos do
agregado familiar. O valor da comparticipação da
Segurança Social corresponde ao diferencial entre os
encargos com a prestação dos cuidados de apoio
social e o valor a pagar pelo utente.
Esta comparticipação é consubstanciada por
intermédio de um pagamento da Segurança Social
ao utente, via prestador de serviços (UMDR e ULDM).
Ainda no âmbito da RNCCI, e sendo identificada a
necessidade de concorrer para a melhoria da
qualidade de vida destes utentes, é fixado um valor
diário a pagar pela Segurança Social, por utente, às
ULDM da RNCCI, de forma a compensar os encargos decorrentes da utilização de fraldas.
O contributo da Segurança Social através do FDF
procura uma protecção social mais justa, mais sustentada, mais eficaz e que, simultaneamente, promova uma maior competitividade entre as entidades
prestadoras de serviços.

04.5 . doença crónica

paulo pimentel
unidade psicologia,
u. vila real - chtmad

A expressão “doença crónica” é usada para descrever um grupo de condições de alteração do estado
de saúde, de longa duração. A expressão “crónica”
deriva da palavra “chronos” que se refere ao tempo
cronológico.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que
as doenças crónicas de declaração não obrigatória,
como as doenças cardiovasculares, a diabetes, a
obesidade, o cancro e as doenças respiratórias,
representam cerca de 59 % do total de 57 milhões
de mortes por ano e 46 % do total de doenças. De
acordo com a OMS, as doenças crónicas são a
principal causa de morte e incapacidade no mundo.
Assim, podemos perceber o impacto que a presença
de uma doença crónica poderá ter nas diferentes
dimensões de funcionamento de um ser humano,
seja a nível físico, psíquico, comportamental e espiritual, bem como, o impacto deste mesmo estado na
família e nos cuidadores do paciente.

As doenças crónicas com a necessária submissão
às rotinas, aos tratamentos e à perspectiva da não
cura, com a alteração da percepção do controlo
pessoal e a redução da percepção de auto-eficácia,
estão fortemente associadas a níveis elevados de
stress psicológico e à redução da capacidade de
coping (adaptação).
Sofrer de uma doença crónica pode desagregar o
funcionamento biopsicossocial do doente, conduzindo à necessidade de readaptação das suas
vivências intrapsíquicas; obviamente que este facto
será agravado se a patologia for potencialmente
estigmatizante pelos preconceitos sociais existentes.
Muitos dos doentes crónicos apresentam dificuldades
de adaptação à sua condição, apresentando sintomas como ansiedade, tristeza, choro fácil, depressão,
raiva, alteração da imagem corporal, evitamento,
negação, fadiga, medo do futuro, apatia, indecisão,
desmotivação, anedonia, baixa auto-estima, dificuldades cognitivas, alterações do sono, preocupação
e desesperança.
Assim, o paciente que sofre de uma doença crónica
tem de passar por um processo de adaptação
psicológica mais ou menos longo e influenciado
pelo contexto sociocultural, médico (será melhor,
quanto maior a proximidade e qualidade dos recursos clínicos) e psicológico. No que diz respeito a
este último ponto, é de destacar a fase do ciclo vital
em que a pessoa se encontra; será diferente sofrer
de uma doença crónica que se inicia na infância
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ou na adolescência ou se o seu início ocorre apenas
na anciania.
É, também, importante a personalidade do paciente,
pois podem estar (ou não) nela muitos dos recursos
para uma boa adaptação psicológica. Um factor que
demonstrou ter um papel significativo na sobrevivência e qualidade de vida dos pacientes com doença
crónica, é a forma de coping ao desamparo/desespero, sendo que neste aspecto, em particular, poderá
ser necessária a intervenção de um técnico especializado para ajudar o paciente a gerir os seus
sentimentos, emoções e comportamentos através
do desenvolvimento de uma capacidade individual
de auto-regulação, com vista a uma atitude e prática
de aceitação da sua condição actual.
Os seres humanos não são todos iguais, logo, perante
situações similares vão ter diferentes formas de reagir
e se nem todos terão indicação para ter apoio psicológico, o mesmo deverá estar disponível para
aqueles que o necessitem. A intervenção psicológica
pode ajudar a regular e reduzir a intensidade da
resposta emocional e ajudar a construir uma resposta
mais adaptativa às novas exigências que uma doença
crónica pode colocar.
Por último, mas não menos importante, não devem
ser esquecidos os recursos interpessoais, ou seja, a
família, os amigos e as estruturas de apoio da rede
social.
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04.6 . doente crónico. uma realidade cada vez mais presente

nuno laranjeira da silva
lar da imaculada conceição da
santa casa da misericórdia
de vila real

A incidência das doenças crónicas é crescente e
aumenta com a idade, tendo um impacto significativo
na duração e qualidade de vida dos doentes. Estas
são de evolução prolongada, permanente, afectando
negativamente a saúde do doente. É o caso da
diabetes, artrite, asma, doença pulmonar obstrutiva
crónica, demência e outras doenças do foro neurológico e crónico-degenerativo, realidades bem presentes
no nosso Lar. Com elas nos deparamos e contra elas
lutamos para minimizar os seus efeitos, sabendo que,
sendo controladas, dentro do possível, devolverão
qualidade de vida a estes doentes.
Para isso é fundamental a identificação precoce dos
doentes com patologia crónica, do seu risco e das
suas necessidades, por forma a criar um programa
educacional, promovendo a sua autonomia e capacidade de actuar na prevenção de crises. Obviamente,
que, num contexto de institucionalização, as
exigências dos cuidados e do tempo necessário,
variam consoante a doença crónica. As demências

necessitam de uma supervisão mais constante, ainda
que os seus portadores possam ser fisicamente
capazes. As perturbações cognitivas que impedem a
expressão de reconhecimento e gratidão pela ajuda
recebida, ou que estão, mesmo, na base de manifestações hostis, provocam, mesmo que saibamos e
estejamos preparados para tal, situações de stress e
desânimo para quem presta cuidados.
Para uma melhoria contínua apostamos num acompanhamento clínico próximo, personalizado e bem
monitorizado, através de uma equipa multidisciplinar,
que integra um médico, três enfermeiras, um psicólogo clínico, uma nutricionista, uma assistente social
e uma animadora, com recurso às várias especialidades, sempre que necessário, que o nosso Centro
Hospitalar dispõe.
Santo Agostinho refere que “não há doente mais
incurável do que aquele que não reconhece a sua
doença”, e neste caso, abordo apenas aqueles que
conseguem partilhar com lucidez o seu dia-a-dia,
para que, com a ajuda da equipa multidisciplinar,
mas fundamentalmente, com a sua ajuda, consigamos trilhar um caminho que nos permita alcançar o
conforto e a qualidade desejáveis e possíveis, tentando enganar o tempo, num relógio (biológico) que não
pára.

05.
descobrir novos caminhos
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05.1 . histórias de vida: o
doente crónico e a sua família

catherine alves pereira
responsável e relações públicas
do gabinete de comunicação e
imagem, chtmad

» Já imaginou ser alguém inteiramente saudável e, de um dia para
o outro, a sua vida mudar radicalmente?
» Como reagiria? Como lutaria?
» E à sua família, que apoios lhe
seriam fornecidos? Estariam sempre
juntos nesta árdua caminhada?

O que para si pode ser apenas algo imaginário, para
outros, infelizmente, corresponde à realidade diária.
O testemunho de seguida apresentado constitui o
exemplo vivo de uma luta incessante cujo protagonista e todos aqueles que o amam, reúnem forças
por forma a fortalecerem os laços de amor que
sempre os uniram.
Esta é, verdadeiramente, a história de uma família
coesa e feliz que tem como figuras principais: António
José Pereira de Almeida e sua esposa, Maria Emília
Ferraz Fernandes Almeida.
Falamos de um amor que nasce no ano de 1963 e
se prolonga até aos dias de hoje.
Ao longo de 43 anos de união fortaleceram-se raízes
impossíveis de destruir. E destas mesmas advieram
frutos saudáveis, produtos de um amor florescido e
bem cultivado: três filhos maravilhosos, cinco netos
sublimes, momentos inesquecíveis e uma saudade;
saudade dos tempos de outrora.
Tudo começa em Junho de 2007 quando a vida
deste casal adquire um rumo, de todo, inesperado.
Ao dia 23 desse mesmo mês, António José recorre
ao Serviço de Urgência do Hospital de Vila Real
apresentando como sintomatologia principal uma
dor abdominal acompanhada de náuseas.

agudizaram-se, apresentando uma clínica de ventre
agudo, e após a realização de vários exames, foi
proposto a uma laparotomia exploradora sendo, de
imediato, intervencionado.
Posteriormente permaneceu algumas horas no
recobro sendo, de seguida, levado para o Serviço de
Cuidados Intensivos e Cuidados Intermédios (SCICI).
Eram simples horas que se tornavam infinitas no
tempo.
Já internado nos Cuidados Intensivos, o diagnóstico
não era dos melhores: António José encontrava-se
num contexto clínico de pós-operatório de colectomia total por lesão isquémica mais choque séptico,
o que inspirava os médicos a definirem o caso como
tendo prognóstico reservado.
No entanto, e porque nesta história existe também a
dor de quem espera, o que estaria a pensar e a
sentir a companheira de tantos anos? E os filhos,
como estariam a ultrapassar estes dias de angústia
por já não terem a imagem de um pai, até então,
saudável?

Segundo o paciente, tratava-se de uma dor inexplicável, a qual o obrigou a ficar em observação no
Serviço de Cirurgia. A partir daí, os sintomas
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Maria Emília contava os dias, as horas, os minutos e
segundos para recuperar o seu marido e sempre fiel
amigo. Neste processo todo, e mesmo estando António José inconsciente, a sua esposa não o largou
por um único momento; lutava, diariamente, pela vida
do seu companheiro de mais de quatro décadas.
Não se sabe se foi este amor e esta força que fizeram
António José reagir, mas a verdade, é que após mês
e meio nos Cuidados Intensivos, o seu diagnóstico
melhorou, significativamente, e foi permitida a sua
transferência para o internamento de cirurgia para
continuação da terapêutica.
Podemos dizer que desde o dia da entrada de
António José no Serviço de Urgência, até aos dias
de hoje, tudo mudou.
Actualmente, e depois da colostomia total, António
José tornou-se um doente crónico dependente o que
o obriga a permanecer semanalmente, de terça a
sexta-feira, no Hospital de Vila Real, para administrar
a medicação e efectuar os tratamentos necessários.
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Este caso reflecte, perfeitamente, a vida de uma
família que nunca mais voltou a ser como antes;
uma alteração repentina no quotidiano de todos.
Torna-se difícil explicar ou transcrever para o papel
uma dor sem igual; a dor de se poder perder quem
mais amamos. É por esta razão, e por mais que seja
prioritário o acompanhamento do doente, que jamais
podemos esquecer daqueles que o amam; da luta
diária dos familiares, do sofrimento por que passam,
do apoio incondicional que carecem.
Maria Emília vive apenas para a sua outra metade.
Desde 2007, e até hoje, que passou a ser parte
integrante da vida de António José; o “eu” deixou de
existir para passar a ser, somente, “ele”.
Falamos de uma mulher coragem que, nas fases mais
complicadas da doença, passou noites em claro
para simplesmente estar perto daquele que mais
amava. Uma mulher que, diariamente, percorre 70 km
para tratar, a tempo inteiro, de António José para que
este tenha os melhores cuidados de saúde, para
que nada lhe falte na sua recuperação. Está sempre
atenta e vigilante; características normais de quem
ama! A mais fiel de todas as companheiras.

É possível acreditar que nestes quatro anos esta
esposa, mãe e amiga nunca teve nenhum tipo de
acompanhamento psicológico nem apoios sociais?
Uma situação que nos deixa a pensar.
Trata-se, sem dúvida, de um motivo maior para impulsionar a hora da mudança! Ou não estivéssemos
nós perante uma situação familiar totalmente
desgastante a nível emocional, psicológico, físico, e
até financeiro.
No entanto, e porque quem nos ama está sempre
connosco, Maria Emília encontrou nos seus filhos,
amigos e alguns profissionais de saúde o porto de
abrigo, amparo e desabafo que tanto precisava (e
ainda precisa).
No SCICI do Hospital de Vila Real, e por palavras da
própria, Maria Emília sentiu-se num verdadeiro Santuário…Encontrou uma equipa fantástica de médicos
e enfermeiros que, rapidamente, se tornaram amigos
e que nunca a abandonaram.
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Em entrevista com o Gabinete de Comunicação e
Imagem, Maria Emília e António José quiseram deixar
o seu muito obrigado a cinco profissionais de saúde
que foram e continuam a ser imprescindíveis nesta
caminhada:
Durante todo este tempo de ligação directa à prestação dos cuidados de saúde, nem sempre tudo foi
perfeito: existiram alguns percalços, situações que
poderiam ser melhoradas, palavras menos cuidadas,
horas de mais nervosismo e inquietude, mas como
diz Maria Emília: “Tudo é uma aprendizagem: o bom
e o mau. O importante é humanizar-se cada vez
mais os serviços de saúde, melhorar a comunicação
dos prestadores de cuidados de saúde e continuar a
apostar-se nos cuidados clínicos de qualidade.”

. Dr. Francisco Esteves, Director Clínico e Director do
Serviço de Cuidados Intensivos e Cuidados
intermédios
. Enfermeira Chefe Jandira Carneiro, Serviço de
Cuidados Intensivos e Cuidados intermédios
. Dr. António Oliveira, Cirurgia Geral
. Enfermeira Liliana Miranda, Cirurgia Geral
. Enfermeiro Chefe Belmiro Moreira, Serviço de
ortopedia

Agora, e para que esta história tenha um final feliz,
existe um único objectivo: continuar a lutar para que
António José consiga adquirir o colete que o permitirá
fazer a medicação sem ter de se deslocar ao Hospital, com vista a tornar-se um homem independente,
livre e mais feliz!

… Três meses depois de ter redigido esta história o
objectivo foi atingido!

O que agora resta é a esperança de um futuro
melhor, voltar aos tempos de outrora: às viagens,
aos sorrisos, à alegria, à moldura por preencher, aos
pequenos momentos, à possibilidade de voltar a
sonhar. Acreditar no hoje e no amanhã, ter fé,
esperança, não desistir, continuar a lutar para um
novo “Renascer”1.

Força das palavras, esperança, amor ou simplesmente acreditar? Terá sido isto que fez o sonho
acontecer? Não sei… De uma coisa tenho a certeza,
nós temos que sonhar para que os nossos sonhos
possam tornar-se reais.

António José já adquiriu o tão esperado colete…
Muito em breve poderá fazer a sua medicação de
uma forma mais livre e independente!

______________________________
1
Quadro “Criação de Adão” de Miguel Ângelo (um dos
maiores nomes artísticos do Renascimento) e que se
encontra na entrada da casa dos protagonistas desta
história. Uma pequena homenagem feita por Maria Emília
aquando do regresso do seu marido a casa e que esta tão
carinhosamente intitulou de um novo “Renascer”…
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A integração das TAC nos sistemas nacionais de
saúde tem sido tema de constantes debates,
encontrando importante referência em documentos
da OMS, como "Estratégia da OMS sobre medicina
tradicional 2002-2005".

06.1 . terapias alternativas e complementares - as suas aplicações nas doenças crónicas
ana viegas cruz
sofróloga caycediana®, coach
e trainer em pnl, practitioner em
florais de bach

Apesar dos notáveis avanços realizados pela medicina moderna, tem havido um crescimento exponencial
no interesse e no uso das Terapias Alternativas e
Complementares (TAC), principalmente em países
ocidentais desenvolvidos.1
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o
termo mais utilizado para as TAC é medicina tradicional que engloba a medicina tradicional chinesa, a
medicina ayurvédica indiana, entre outras. As terapias

da medicina tradicional incluem terapias medicamentosas – se estas envolvem o uso de plantas, partes
de animais ou minerais (ex: homeopatia) – e terapias
não medicamentosas – se são realizadas, sem o uso
de medicamentos, como o caso da acupunctura,
terapias manuais e energéticas (ex: reiki).
Nos países onde o sistema de saúde é baseado na
medicina alopática ou onde a “medicina tradicional”
não é incorporada no sistema, estas práticas são
frequentemente denominadas como terapia “complementar”, “alternativa” ou “não convencional”.2
Recentemente começa a surgir o termo medicina
integral, substituindo o “complementar”, que vem a
ser a união das terapêuticas, por profissionais com
formação em ambas as áreas ou por uma equipa
transdisciplinar. Esta inclusão tem ocorrido nas áreas
identificadas como “alternativas” que provaram a
sua segurança e eficiência além de serem clinicamente controláveis e sinérgicas (ex: acupuntura e
ortopedia; psicoterapia e a terapia das essências
florais de Bach; etc.), propiciando um tratamento
mais abrangente à saúde do indivíduo.

O documento traz uma revisão global do uso da
medicina tradicional, os desafios, considerando as
políticas nacionais, os marcos reguladores e a
necessidade de garantia da segurança, eficácia,
qualidade, acessibilidade e o uso racional. E abre
espaço a ajustes necessários relativos às práticas
tradicionais regionais de cada país, embora procure
globalizar.
O dito documento tem gerado consequências acerca
do tema abordado. Exemplo disso foi a publicação,
pela Assembleia da República Portuguesa, no Diário
da República, no dia 22 de Agosto de 2003, da lei
45/2003, chamada LEI DO ENQUADRAMENTO
BASE DAS TERAPÊUTICAS NÃO CONVENCIONAIS.
Nesta lei, consideram-se terapêuticas não convencionais aquelas que partem de uma base filosófica
diferente da medicina convencional e aplicam

072

terapias complementares

A característica principal do modelo complementar é
a busca da integração do paciente como um todo
físico, emocional e mental, aplicando técnicas específicas para cada caso, procurando harmonizar o
indivíduo no seu processo de cura.5

processos específicos de diagnóstico e terapêuticas
próprias. Pela lei portuguesa, foram reconhecidas as
práticas de: acupunctura, homeopatia, osteopatia,
naturopatia, fitoterapia e quiropráxia.
As TAC configuram, dessa forma, opções em
potencial para o cuidado à saúde e não podem ser
desconsideradas enquanto prática terapêutica. Têm
como principais papeis, ajudar a prevenir a doença,
tratar a pessoa que precisa de cuidados na sua
saúde e fazer a manutenção de um bem-estar
bio-psico-social.
Em 1994, foi realizada na Alemanha, uma pesquisa
entre pacientes em tratamento e 80% desejavam
incluir nos seus tratamentos convencionais e nos seus
seguros de saúde, a aplicação de métodos naturais
ou alternativos.3 Estatísticas norte americanas de
2004 mostram que 42% da população se trata com
regularidade através de terapias complementares,
sendo que a maioria das pessoas apresenta o
seguinte perfil sócio-económico e cultural: pacientes
nascidos no pós 2ª Guerra Mundial, educação universitária ou ainda superior e sérias preocupações com
os efeitos que o stresse pode causar nas suas vidas,
padecendo a grande maioria de doenças crónicas.4
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O objectivo principal das TAC na fase inicial do tratamento de qualquer doença é, certamente, intervir
para alterar o desenvolvimento natural da mesma.
Na fase curativa, diante de expectativas optimistas e
esperançosas e de objectivos terapêuticos solidamente definidos, todo o desconforto como a dor, os
vómitos, a ansiedade, a cirurgia, o internamento,
enfim, todas as sequelas indesejáveis do tratamento,
são relativamente bem toleradas 6 e, inclusive, bem
aceites por pacientes, familiares e a equipa de saúde,
por haver uma perspectiva de melhoria.
Aqui as terapias complementares ajudam a acelerar
o restabelecimento do paciente, reforçando o poder
de cura natural do corpo e trabalhando com os
aspectos da ansiedade e do medo diante desse
processo agudo e das suas formas de tratamento
mas, talvez por falta de informação geral sobre estas
matérias, a maioria prefere não interferir com aquilo
que o médico determina. Mas quando os recursos
terapêuticos convencionais começam a deixar de
promover os resultados esperados, por qualquer
motivo transitório ou não, é aí que a abordagem complementar se torna um grande trunfo na busca de
uma maior autonomia face ao processo de doença.
Já a fase crónica torna tudo muito mais complexo.
Nessa fase os objectivos terapêuticos são mais
ambivalentes. Aqui existem as recaídas da doença,
aumentam as dúvidas e o pessimismo. Nessa fase o
peso dos efeitos colaterais do tratamento pode
começar a sobrepor-se aos benefícios. Mais do que
nunca torna-se fundamental que a equipa terapêutica, a família e, sempre que possível, o paciente
tenham plena noção da evolução da doença, da

fase em que se encontra e do que, realmente, está
ao alcance de cada especialidade.6 O objectivo será
o de aliviar os sintomas decorrentes de situações
degenerativas.
Segundo a OMS, tais cuidados são aqueles que
consistem na assistência activa e integral a pacientes
cuja doença não responde mais ao tratamento
curativo, sendo o principal objectivo a garantia da
melhor qualidade de vida, tanto para o paciente
como para seus respectivos familiares6 e as terapias
não convencionais têm aqui um papel fundamental.
Com o envelhecimento da população, as doenças
crónicas passaram a significar uma expressiva
demanda aos serviços de saúde. Na Alemanha3 e
nos Estados Unidos4 foi observado que o custo
financeiro de incluir as TAC no pacote de saúde faz
com que cada indivíduo fique mais barato ao
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cidadão para a mudança de atitudes / comportamentos à adopção de estilos / padrões de vida de
melhor qualidade, dando realce à importância da
responsabilização individual na gestão da saúde.

estado ou às companhias seguradoras, diminua as
faltas ao trabalho que custam bilhões de dólares/ano
às empresas, diminua os acidentes de trabalho, além
da queda dos gastos com tratamentos curativos
(menor uso da rede hospitalar e de medicamentos).
A relevância destas terapias não convencionais,
além das questões financeiras é, sem duvida, a
abordagem do paciente como um ser holístico, o
que leva a uma maior procura pelos cuidados de
saúde humanizados e, principalmente, um acompanhamento mais próximo da parte do terapeuta.7
O Gabinete Técnico do Plano Nacional de Saúde
2011-2016 disponibilizou a análise preliminar de
contributos recebidos na 1ª fase do plano de consulta e envolvimento do processo de elaboração do
PNS 2011-2016. Jaime Branco, Coordenador do
Programa Nacional Contra as Doenças Reumáticas,
refere no seu contributo, que os portugueses poderão
obter mais ganhos em saúde com a mudança de
comportamentos e estilo de vida, prevenindo assim
doenças crónicas associadas. Fala da formação do

Mas para escolhas mais conscientes e responsáveis,
é necessário ter acesso à informação. Infelizmente, o
respeito e reconhecimento concedidos a estas terapias não convencionais são ainda limitados, pelo
facto de haver pouca clarificação não só nos
procedimentos, mas também na acreditação dos
profissionais que as praticam.
Mais investigação em terapias complementares e a
divulgação dos resultados poderia também reforçar
a requisição destes serviços. E esse é um desafio
que temos pela frente: informar para formar, formar
para escolher, escolher para viver mais e melhor!
Referências bibliográficas
1. Tovey P, Chatwin J, Ahmad S., “Toward an
understanding of decision making on complementary
and alternative medicine (CAM) use in poorer
countries: the case of cancer care in Pakistan”. Integr
Cancer Ther. 1997; 4(3):236-41.
2. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional
2002-2005”, Organização Mundial da Saúde, Suíça,
2002.
3. Scheffer, M.A., “Terapia original com as essências
florais de Bach”, Editora Pensamento, 1999,
capítulos 1 e 2.
4. Stephen E. Straus (PhD em medicina interna),
Director do National Center for Complementary and
Alternative Medicine e do National Institute for Health,
Bethesda, Maryland, 2005.

5. Cortez,L.H., “Celebrando a vida, celebrando a si
mesmo”, 1999.
6. Mammoli, M., “As medicinas alternativas e
complementares”, 2010, disponível em:
www.artigonal.com
7. Leventhal H. (PhD.) et all., “The common-sense
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06.2 . reiki
O método reiki
O método de Reiki consiste num método natural de
harmonização e reposição energética que mantém
ou recupera a saúde e é um redutor de stress, é
também um sistema para despertar o poder que
existe dentro de nós, modificando e potencializando
a energia.

karin estrêla
professora e mestre de reiki

Reiki
“Alguém está doente, isto quer dizer, que perdeu a
sua capacidade de se curar. Ele já não está consciente da sua capacidade curadora. O curador existe
para o ajudar a ligar-se de novo à sua energia curadora. Esta fonte é a mesma da qual o curador dispõe,
mas o homem doente esqueceu-se como entender
essa linguagem. O curador relaciona-se com o todo
tornando-se um canal – o media, tocando o corpo
da pessoa doente torna-se o elo de ligação entre o
doente e a fonte. O paciente que perdeu a ligação à
fonte, fica assim indirectamente ligado à mesma .
Quando essa energia começar a fluir pelo corpo do
doente, ele está curado.” (Osho.cit.in Johnny
De’Carli 2006)
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Segundo Lubeck (1998) O Reiki pode ser um método
eficaz para o desenvolvimento da personalidade.” A
força do Reiki estimula o nosso organismo.”
Reiki é uma palavra japonesa que identifica o Sistema
Usui de terapia Natural, Reiki significa Universal e
refere-se ao aspecto espiritual, à Essência Energética
Cósmica que permeia todas as coisas e circunda
tudo existente.

Ki é a energia vital individual que flui em todos os
organismos vivos mantendo-os simultaneamente.
Quando esta energia deixa de existir em um corpo
ele deixa de ter vida.
Dimensão holística
De acordo com (Upanishad K. Kessler. 2001) a
palavra “Holístico” vem do vocábulo grego “Holus”,
que quer dizer “total”, ou seja a energia de Reiki
actua na totalidade do ser humano, ao nível dos
vários corpos, corpo físico, corpo emocional, mental
e espiritual. É um método natural de equilíbrio, que
restaura e aperfeiçoa todos aqueles corpos gerando
um estado de harmonia total.
Quando o individuo recebe um tratamento de Reiki o
corpo físico relaxa, o batimento cardíaco atinge o
seu nível de repouso, a frequência respiratória
diminui, melhora o sistema imunológico e amplia a
nossa energia. O Reiki direcciona-se para a origem
dos problemas, que em geral, são a nível emocional
– mental, e esta energia impulsiona a libertação de
emoções bloqueadas e promove a calma e o bem
estar.
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Aplicação reiki
O Reiki é aplicado através da imposição das mãos,
pelo toque destas, sem massagens ou pressão.
Uma aplicação completa envolve diversas posições
e a necessidade de mover as mãos de um lado
para o outro, devendo estes movimentos ser suaves
e lentos.
Os chacras trabalhados no Reiki são principalmente
sete e estão localizados ao longo da coluna vertebral,
desde a base da mesma até ao topo de cabeça.
Cada chacra corresponde a uma glândula. É através
dos chacras que perdemos energia quando estamos
em desiquilibrio físico e emocional, pois cada chacra
é um ponto colector de uma determinada área de

conflito e desenvolvimento. Estes vórtices de energia
têm uma função e significado inerentes e estão
ligados a determinados órgãos que desempenham
funções específicas no plano emocional, psíquico,
físico e espiritual.

que a massa e a energia são uma única realidade
que se apresenta de forma diferente, contestando
assim a visão newtoniana. ( Johnny De ‘Carli 2006)

A técnica de Reiki direcciona a energia para a zona
afectada emitindo vibrações que diluem os bloqueios,
levando a um estado natural de bem estar, plenitude,
harmonia e equilíbrio, elevando o nosso nível vibratório dentro e fora do nosso corpo físico.

Muitos de nós tomam cada vez mais consciência
que as formas da nossa realidade não são óbvias e
inalteráveis, mas sim uma dança constante de atmos
e partículas atómicas de energias e vibrações…

***
Há muito mais para dizer sobre Reiki, este pequeno
artigo é apenas um pequeno esboço deste universo
que se chama Reiki… mas não quero terminar este
artigo sem dar aos nossos leitores algo para pensar:
Einstein, na sua teoria da relatividade e a sua equação E=mc² sendo que “E” corresponde a energia,
“m” equivale à massa dos corpos físicos e “c”
corresponde à velocidade da luz, demonstrou-nos

*

Mas o que é que forma o homem ou uma árvore?
A ligação molecular decide a forma , e o que é que
necessitam as moléculas para produzirem essas
formas?
Energia Vital
Bem Haja
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Até mesmo os familiares destes doentes deviam
aprender esta técnica: para ajudar o doente e a si
próprios (o familiar também precisa de energia!).

aplicação no doente crónico
As doenças crónicas são o resultado de não se conseguir chegar à raiz do verdadeiro problema, ao
cerne da questão. É aqui que as terapias alternativas,
nomeadamente o Reiki, são fundamentais: elas
conseguem dissolver esse cerne, conseguem ir à raiz
da existência da doença, não observando apenas os
sintomas.
Na verdade, o Reiki devia ser parte integrante e
complementar dos tratamentos em doentes crónicos.
É uma terapia tão simples, que não implica efeitos
secundários negativos, que não dói. Apenas relaxa,
deixa o doente com mais energia.
Tudo o que possamos fazer para ajudar um doente
crónico é, sem dúvida alguma, uma mais-valia para
ele próprio, e até, para nós!
Todas as pessoas, e porque só algumas nasceram
para Mestres, deviam aprender o 1º e 2º grau de
Reiki. Esta é uma técnica que todos nós podemos
aprender! Falamos numa energia que trespassa o
ser humano, que se encontra em cada um de nós!
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O Reiki leva ao desenvolvimento pessoal, espiritual,
sendo progressivo e levando mesmo à cura… E à
cura sem doer. É uma terapia que nos permite trabalhar com a energia vital. É esta mesma energia que
faz tudo viver, que atravessa toda a gente, o tudo
existente: uma simples flor, uma pedra, uma árvore,
um animal, tudo!
A partir do momento que começamos a mexer na
nossa energia, a equilibrar o nosso sistema energético, a abrir os nossos portais (os sete chacras, cada
um deles ligados a uma glândula importante do
corpo), é a partir daí que começa a haver um desenvolvimento, que começamos energeticamente a
distinguir os tipos de energia em nós e a expulsar as
que não são importantes.
O Reiki expulsa a energia de forma subtil, substituindo essa energia por energia positiva! A energia do
Reiki adapta-se à energia de cada ser. Cada um de
nós tem uma energia própria, e embora a fonte seja
só uma, em cada pessoa essa energia age de modo
diferente. Não existe uma receita para toda a gente,
não há uma aplicação igual para todos. Não
podemos esquecer que somos seres distintos!
E por isso mesmo, por sermos seres distintos, e
mesmo que a doença tenha o mesmo nome, a base
da técnica pode ser completamente diferente.
O Reiki faz com que a energia vital, que é igual para
toda a gente, actue de forma espontânea e se molde
às necessidades de cada indivíduo. Daí, a frase: “O
REIKI não pensa, actua e esquece!”

Na realidade, a energia vai sempre para onde tem
que ir. O que fazemos é passar energia com as
nossas mãos, através da técnica aprendida, para
que desta surta os melhores resultados.
Nós simplesmente introduzimos energia e esta
segue para os pontos que o corpo necessita, sem
precisar de indicações.
O Reiki não tem consciência, só flui… É somente
energia que vai aos pontos necessários do corpo.
No entanto, e é aqui que reside o cerne da questão,
um trabalho de Reiki tem que ir sempre à base: à
alma. O Reiki não é simplesmente colocar a mão.
Por exemplo, quando um bebé cai, a mãe, intuitivamente, passa logo a mão pelo lugar do corpo onde
dói ao bebé e, normalmente, ele fica logo melhor. E
isto porquê? Porque a dor é, também, um aspecto
psíquico.
A verdade é que para atingirmos a cura temos que ir
aos outros níveis. O Reiki não é só físico: tem de
atingir o nível psíquico e espiritual.
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O grande problema que se coloca na aceitação do
Reiki, e noutras terapias alternativas, é o facto de as
associarem a um aspecto mais místico, o que não é
de todo verdade! A única verdade é que o Reiki,
através das técnicas que nos ensina e das provas
que nos oferece, é acompanhado de bênçãos energéticas. Mas falamos de bênção enquanto técnica e
não no sentido religioso!
Esta bênção energética acontece porque todos os
seres humanos têm os canais abertos, e qualquer
um pode aprender esta técnica para aplicar a si e
aos outros. Depois de a aprendermos conseguimos
atingir todos os níveis de energia, seja ele em que
ponto do Universo for! O Reiki ensina-nos a dirigir
essa energia para certos pontos do corpo (mesmo à
distância) e para qualquer parte do mundo!
Esta poderosa energia pode-se enviar através de
certas técnicas que nada têm a ver com espiritismo
ou algo místico. Ou será que enviar amor é algo de
outro mundo?
Na verdade, a energia vital é algo muito difícil de se
entender porque não se vê. Normalmente, o ser
humano acredita muito no que vê e pouco no que
sente.

Garanto-vos que se descobrirem esse mesmo ponto
vão conseguir levantar a pedra, sem a tocar. E isto
não é magia, é apenas magnetismo!
O ser humano tem a capacidade de mexer no
sistema energético das pessoas e das coisas. Não
são milagres, é a realidade!
O Reiki é uma técnica, não é uma ciência ou religião.
E como em tudo na vida, explicar a técnica nada tem
de complicado, o mais difícil é colocar em palavras
como é bela esta terapia e quão forte se torna! Não
se pode adjectivar o Reiki. Simplesmente é!
E não será no mais simples que reside a verdadeira
harmonia entre o corpo e a alma?
Meditemos…

Experimentem colocar uma pedra na mão e tentarem
descobrir o seu ponto energético!
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06.3 . osteopatia

manuela ferreira e rui ferreira
osteopatas
A palavra osteopatia deriva do grego osteon (osso) e
pathos (doença). Esta forma de medicina complementar teve origem no trabalho de investigação do
médico norte-americano Andrew Taylor Still em 1874,
ao estabelecer a relação entre a alteração estrutural
(músculo-esquelética) e o restante corpo como factor
determinante na saúde.
É um sistema de avaliação e uma forma de tratamento manual muito pouco agressiva com metodologia e filosofia próprias, que visa restabelecer a
função das estruturas e sistemas corporais, agindo
através da intervenção manual sobre os tecidos
(articulações, músculos, fáscias, ligamentos, cápsulas, vísceras, tecido nervoso, vascular e linfático).

©iStockphoto.com/kadir barcin

Esta terapia tem como objectivo restabelecer a
mobilidade perdida e dar o equilíbrio que necessita
ao sistema músculo-esquelético, visceral e sacro-
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-craneano mantendo, assim, a elasticidade do tecido
conectivo em todos os seus sistemas, sistemas estes
alterados pelo sedentarismo, más posturas, esforços
intensos, estilo de vida, stress, etc.
A Osteopatia está baseada na anatomia, na fisiologia,
biomecânica e semiologia, não deve ser considerada
esotérica e sim cartesiana. Não existem receitas, mas
sim um tratamento que se baseia no exame clínico e
na história clínica do paciente. É uma disciplina que
nos últimos anos começa a difundir-se cada vez mais
devido, principalmente, aos bons resultados obtidos
em numerosos problemas de saúde.
São inúmeras as indicações para o tratamento
osteopático, excepto tumores e patologias neurológicas graves. As patologias mais frequentes que
chegam ao Osteopata são referentes à coluna
vertebral, mas a actuação é muito mais ampla.
Esta terapia é recomendada nos seguintes casos:
dores de costas agudas e crónicas (cervicalgias,
dorsalgias, lombalgias), torcicolos, neuralgia cervico-braquialgias, ciatalgias e ciática, dores de cabeça,
lesões traumáticas do sistema músculo-esquelético,
lesões desportivas, entorses, hérnias discais, epicondilites, cólicas menstruais, insónias, problemas
digestivos, respiratórios, cardio-vasculares, renais,
endócrinos, entre outros.
A Osteopatia, assim como a maior parte das terapias
complementares, é particularmente eficaz no campo
da prevenção, conseguindo evitar que as disfunções
se transformem em doenças crónicas e/ou lesões
irreversíveis, como as artroses ou as hérnias discais,
ainda que, depois destas estabelecidas, contribua
para as aliviar, reduzindo os seus efeitos.
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relações anatómicas existentes com as estruturas
adjacentes, provocará também alterações de mobilidade dessas mesmas estruturas. Enquanto não
restituirmos a posição e a mobilidade normal desse
órgão, qualquer tratamento que façamos será inútil.

A osteopatia é formada por várias especialidades
indissociáveis:
Osteopatia Estrutural
É a especialidade da osteopatia que trata as alterações musculo-esqueléticas, ou também chamados
desajustes mecânicos das articulações. A perda de
mobilidade de uma ou várias articulações provocam
desequilíbrios no organismo e podem causar dor e
diferentes patologias.
Osteopatia Visceral
Através da osteopatia visceral, podemos ver a relação existente entre qualquer lesão estrutural e como
esta afecta o sistema visceral ou vice-versa. Os
órgãos realizam variadas e complexas funções, mas
para isto é indispensável que um bom funcionamento
se veja acompanhado de uma boa mobilidade entre
eles, cada um respeitando o seu espaço sem invadir
o da sua víscera vizinha.
Podem existir dores lombares onde todos os exames
radiológicos são negativos (tudo normal), uma coluna
totalmente sã, no entanto as dores persistem há já
muito tempo, inclusive anos. Após avaliação
osteopática detecta-se uma disfunção visceral por
diminuição de mobilidade intestinal ou ginecológica,
por exemplo. Qualquer um destes órgãos quando
perde parte da sua mobilidade natural, pelas

Também é comum tratar-se pacientes com problemas de cervical ou torcicolos frequentes, que foram
tratados várias vezes, mas mesmo assim o seu
problema volta a surgir com alguma frequência. Em
muitas destas situações estes problemas devem-se
a disfunções viscerais.
Por exemplo: um paciente com hérnia do hiato ou
úlcera gástrica, é um doente que apresenta, habitualmente, alterações de mobilidade do estômago.
Essas alterações provocarão uma tensão anómala
do músculo diafragma e consequentemente poderá
criar uma irritação do nervo frénico. Das vértebras
cervicais C3, C4 e C5 sai o nervo frénico que dá
enervação ao diafragma, logo se este músculo se vê
afectado produzirá um bloqueio destas vértebras
criando dor nesta região cervical. Por outro lado, a
contracção deste músculo cria uma tensão miofascial
que tracciona inferiormente a cúpula pleural e esta
produz uma tensão dos músculos escalenos que se
inserem directamente nas vértebras cervicais, formando uma tensão anómala nesta região.
Só conseguiremos solucionar o problema definitivamente se corrigirmos o mesmo desde a sua origem.
Uma disfunção visceral não tratada produz, pouco a
pouco, um bloqueio vertebral que, por outro lado,
mantém a lesão visceral mediante um arco reflexo ou
vice-versa.
Na Osteopatia são muito conhecidas as lombalgias e
cervicalgias de origem visceral. Na medicina convencional este campo é desconhecido ou ignorado,
sendo estes pacientes diagnosticados, frequentemente, com patologia de origem desconhecida.

Depois de uma cirurgia (essencialmente abdominal),
este tipo de terapia está indicada como terapia
complementar, pelo risco de aderência da própria
cicatriz e respectivas consequências que daí advém.
Osteopatia Craniana
A osteopatia craniana surgiu nos anos 30, graças ao
osteopata norte-americano William Garner Sutherland, que constatou a mobilidade dos ossos do
crânio à nascença e ao longo da vida. Após experiências em si próprio, Sutherland concluiu que a
manipulação delicada no crânio restaura a circulação
normal nessa área, uma teoria que mais tarde viria a
ser comprovada por pesquisas científicas. A osteopatia craniana, embora mais frequentemente usada
em crianças, pode beneficiar pessoas de todas as
idades.
Os ossos do crânio nunca se soldam completamente
e estão "animados" por pequenos movimentos quase
imperceptíveis.
Esta terapia depois de ter realizado um diagnóstico
das diferentes anomalias, trabalha sobre as suturas
cranianas exercendo ligeiras pressões sobre a
abóbada craniana ou simplesmente seguindo as
tensões para fazer ceder bloqueios. O alvo desta
terapia é a melhoria da circulação do líquido céfalo-raquidiano, que se encontra nas meninges e que
protege todo o sistema nervoso central no cérebro,
restabelecendo o movimento respiratório primário.
A Osteopatia craniana tem sido usada com sucesso
na ajuda de problemas, tais como: melhoria de todo
o funcionamento do sistema nervoso central,
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eliminação de efeitos negativos de stress, depressão,
fadiga crónica, alterações do nível de atenção,
sinusite, tonturas, zumbidos, enxaquecas, cefaleias,
dores de cabeça, torcicolos de repetição, problemas
viscerais, disfunção da articulação temporomandibular, problemas de olhos, hiperactividade, etc.
As diferentes especialidades da Osteopatia, quer
seja estrutural, visceral ou craniana, permitem-nos,
após um diagnóstico preciso, ter um amplo leque de
possibilidades na hora de executar um tratamento
distinto e personalizado a cada paciente. Por estas
razões, os resultados obtidos nas consultas são
muito favoráveis e em pouco tempo o paciente pode
continuar a sua vida normal.
Tratar apenas uma destas partes sem ter em conta
as outras partes, não tem sentido e significa tratar de
forma incorrecta, deixando muitos pontos por resolver.
Deve tratar-se todo o conjunto de uma forma global
obtendo-se, assim, os melhores resultados.
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... para morrer um “gajo porreiro”
edgar guedes
unidade de nutrição,
u. vila real - chtmad
Com as alterações económicas, sociais e alimentares dos últimos anos, a nossa vida alterou de ritmos,
objectivos, desejos e disponibilidade de alimentos.
Temos agora presentes da “natureza” humana, em
termos alimentares, novos alimentos modificados
geneticamente e sem sazonalidade. Deparamo-nos
em momentos de compras com tudo que é possível
em enlatados, congelados, frescos e processados.
E com muita cor, sim que isto de comprar uma laranja
sem colete reflector já não parece laranja. O importante é brilhar “que nem os sensacionalismos dos
novos reality shows”.
E o facto de cada vez mais, o ontem deixar de existir,
com a obrigação de viver o dia de hoje com a intensidade necessária, porque não existe amanhã, pelos
objectivos diários impostos e pela imposição da
actual sociedade que obriga as pessoas a deixarem
de ser reactivas para passarem a ser matraquilhos
humanos. Descuramos a alimentação como ritual de
prazer e saúde, para se engolir qualquer coisa
“bomba” para fazer mexer de trás para a frente.

Denota-se nesta modificação a nível humano,
consequência de todas estas novas realidades, uma
deterioração e monotonia das escolhas alimentares
diárias. Comemos sempre o mesmo com raras
novidades.
Não somos nós aquilo que comemos? Mais do que
se pensa …
O matraquilho actual ingere baldes de proteína animal,
toneladas de produtos refinados e processados,
excesso açúcar e gorduras saturadas de fraca
qualidade. Esta preferência alimentar repercute-se
no nosso rendimento físico/intelectual e psicológico
como consequência. É um desequilibro de tal ordem
que afecta o balanço ácido-base do organismo, interferindo directamente no pH estomacal, biliar, muscular
e em todo o sistema imunológico como resposta.
Investigação actual indica-nos que deve existir uma
relação positiva de 80 % produtos com características
alcalinas e 20 % produtos características acidificantes.
No fundo estes 80% reflectem todos os produtos de
origem vegetal, leguminosas, cereais e a 20% proteína
animal, leite e derivados e gordura. Contudo nem
tudo que é vegetal é de ouro, principalmente todos
aqueles que compramos fora da época que são
característicos de venda em grandes superfícies,
pois tem como origem solos de produção intensa
que lhe dão concentrações pobres em minerais pelo
desgaste dos minerais do solo, mesmo que compensados com fertilizantes e mineralizantes directamente.
O que dá a característica alcalina é a presença de
minerais em natureza nestes produtos, dai a preferência pelo produto do agricultor biológico a todos
os níveis.

“ Aquela pessoa é ácida.”
O excesso dos produtos ácidos no nosso dia-a-dia
tem como consequências baixa de rendimento,
hiperactividade, cansaço, irritabilidade, fadiga e
tensão muscular, terreno fértil a todos os níveis para
possível infecção. É característica comum existir uma
urina de acidez tal, pelo excesso de purinas, ureia,
baixa de minerais (subprodutos de uma alimentação
rica em carne) sendo terreno paradisíaco para infecções urinárias recorrentes.
São pessoas que acordam mais cansadas do que
se deitam, sonham muito e sem sono reparador, e
tem temperamento tipicamente de “talibã” prestes a
explodir.
“Pai: Filho gostas mais da mãe ou do pai? Filho: de
carne.”
No fundo se analisarmos todo o “boom” de doenças
da ultima década: obesidade, aterosclerose, diabetes
tipo 2, hipercolesterolemias, esteatoses, etc, reflectem
nada mais que uma alimentação desregulada rica
em carne, gorduras saturadas, açúcar e inércia.
Relembrando o antigo rural pobre dos anos 40, eram
características do mesmo: a felicidade, a saúde de
ferro e a grande capacidade física e laboral. O
mesmo não caracterizava os seus patrões, normalmente o mesmo trabalhador, convivia com 3 gerações
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“ A diferença entre uma droga e medicamento é a
quantidade.” Hipócrates
A batata, o feijão, o pão, o arroz, a massa e tudo o
resto que acreditamos que engorda são mitos, pois
tudo depende da quantidade que se ingere.
3 gerações deles, pois morriam as “escadinhas” que
nem os irmãos Dalton. Particularidade do primeiro,
comia sopa com tudo e muita couve logo pela manhã
juntamente com broa caseira de cereal pouco refinado contendo todos os minerais não perdidos pelo
processo actual de refinação, a meio da manhã 3
sardinhas dentro do pão, ricas em Ómega 3 gordura
de eleição que desencadeia processos anti-inflamatórios pois e precursor das prostaglandinas da série
3 (PGE3), almoço mais peixe com legumes e batata
regadas com azeite (precursor das prostaglandinas
série 1, também anti-inflamatórias) PGE1 (de solo
sem fertilizantes e químicos, por isso ricos em minerais reais, os alcalinos), e o resto do dia baseado nas
mesmas escolhas. Os segundos, porque ostentavam
riqueza, comiam carne diariamente, doces, açúcar e
gorduras de toda a etiologia (aliás foi durante muito
tempo um marcador económico do desenvolvimento
dos países, o consumo de carne e leite… Valha-me
Deus). Talvez seja das poucas desgraças em pobreza
que deu tanta saúde e alcalinidade aos pobres da
época. Que bom binómio este era.
Na realidade é possível voltarmos a ter aquela energia
e vitalidade de quando éramos crianças, bastando
para isso que se altere a proporção dos alimentos e
desmistificando conceitos que o marketing nos quer
vender.
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Seguir a máxima “cresce na terra como, se é processado não obrigado” talvez seja do mais simples para
essa obtenção gradual de saúde.

Mas sejamos coerentes, até que ponto, nesta realidade laboral, será tecnicamente possível andarmos de
marmita do “Nodi” com uma sandocas com 3 sardinhas no seu interior para comer a meio da manhã?
Para além de difícil tecnicamente a nível de hálito
matinal também poderia tornar-se insustentável para
os colegas de trabalho.
Na inflamação é de extrema importância este balanço
e equilíbrio em ácidos gordos provenientes da
alimentação. Quanto maior produção no organismo
de PGE1 e PGE3, menor será a produção das
prostaglandinas de série 2 (PGE2) as criminosas da
inflamação, provenientes de alimentos animais, carne,
leite e derivados.
Mas o que comer para evitar a sandocas de sardinha?
Na realidade os peixes de escama azul devem ser
os de preferência para uma alimentação rica em
Omega-3 e pode fazer parte das nossas escolhas
diárias nas refeições principais (sardinha, cavala,
cherne, atum etc.). Ao mesmo tempo podemos triturar
em moinho de café sementes de linhaça, sésamo e
girassol (w3) juntamente com sementes de abóbora
(w6) guardar em frasco hermeticamente fechado e
adicionar sempre que se faça arroz, no pequeno-almoço com os cereais, misturar com saladas ou
mesmo para adorno do pão caseiro (uma moda que
espero que venha para ficar – as maquinas de fazer
pão).

A relação do Português com a carne é, sem dúvida,
algo que espanta. Não só come aos dois bifes no
prato, como ainda rilha o joelho da porca, a orelha, o
esfíncter, os interiores … “está no prato, não mexe,
então marcha”. Somos máquinas de fazer hambúrgueres ambulantes.
Não estranha por isso, a nossa atitude muitas vezes,
de sair a correr de uma casa de banho pública, devido
a uma tontura que nos assola e anestesia durante
pelo menos 10 minutos pois um Português, minutos
antes, deu “um ar da sua graça”.
Este consumo galopante de produtos animais
potencia processos inflamatórios pela gordura que
fornecem, ou melhor, pela qualidade dela. Aumenta
o nosso cansaço, aumenta os produtos tóxicos da
sua digestão e sobrecarregam todo o processo
digestivo assim como os órgãos que o executam.
Resumindo que o artigo já vai longo (mas prometo
continuar).
A relação 80/20 tem importância vital para melhorar
substancialmente, saúde, humor e vitalidade. Ao
conseguir reduzir o consumo de proteína animal
terrestre, açúcar e produtos processados a caminhada da doença torna-se distante e o nosso stress
oxidativo é diminuído drasticamente.
Seremos mais bem-dispostos, mais activos, mais
alegres, mais saudáveis, com caras de bebé. E
quando na realidade, por infortúnios da vida, no
tempo certo, o corpo finar-se de velhice ouviremos
dizer …. “morreu um gajo porreiro”.

stock.xchng/anna kountz

08.
e quando já foi feito tudo o
que havia para fazer?
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08.1 . precisa-se + medicina paliativa

ivone nabais
directora do serviço de medicina
paliativa, chcb

Anuncia-se tanta coisa, fala-se de tantos assuntos
médicos, mas há sempre alguns que ficam mais
esquecidos. Parece-me ser o caso da Medicina Paliativa. E porque será? Por puro esquecimento, por
desinteresse ou porque de uma maneira ou outra é
um assunto que mexe connosco? Vamos pensar um
pouco sobre isto!...
Se olharmos para a população portuguesa actual
facilmente concluímos que quase todos vivemos a
maior parte da nossa vida num período em que os
cuidados médicos evoluíram, a nível da prevenção, a
nível do diagnóstico e do tratamento das doenças. A
cobertura vacinal cresceu, a emergência médica
apareceu como uma valência “independente” que
influencia claramente a sobrevivência dos doentes,
os exames complementares de diagnóstico são mais
sofisticados e eficazes no seu papel e, quando tudo
se complica, temos medicamentos e equipamento
sofisticado e profissionais treinados em Cuidados
Intensivos que impedem a morte, inevitável há
algumas décadas atrás. Tudo isto num contexto de
todos termos direito a tudo. Confessemos que a
noção de imortalidade andou por perto. Daí que, no
meu entender, o fim da vida e a morte sejam por nós
entendidos como algo errado e …um falhanço.

Este é o sentir transmitido por doentes, familiares e
profissionais. Perguntas como “e se fizesse mais um
exame (geralmente daqueles mais recentes e…
caros)”, outro antibiótico e fosse transplantado (por
exemplo o fígado de um doente com cancro metastizado) são perguntas feitas aos profissionais, com
alguma frequência. As questões das deslocações
ao estrangeiro também se mantêm assim com são
cada vez mais feitas perguntas sobre medicinas
alternativas, sobre magia e coisas parecidas. No
fundo, no contexto de doença ameaçadora qualquer
proposta “alternativa” é, em geral, aceite mesmo
contra as regras do bom senso, da economia e
sobretudo do bem - estar dos doentes.
Sem querermos voltar a trás ou sermos fatalistas
parece importante que voltemos à boa prática de
vida em que o envelhecimento, as escolhas, a morte,
o funeral voltem a ser falados por nós, no dia-a-dia,
como o eram há 2 ou 3 décadas atrás.
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08.2 . o doente terminal e a
conspiração do silêncio
A verdade é que não somos imortais e o facto de,
com melhores condições de vida e cuidados de
saúde, durarmos cada vez mais traz a realidade
das limitações funcionais para o dia-a-dia. Viver
sem se bastar para os cuidados pessoais mais
básicos, sem conseguir realizar as tarefas habituais,
sem conseguir manter os papéis familiares é um
destino provável para a maioria de nós. E nós que
cada vez mais gostamos de ter escolha, de gerir a
nossa vida!...
Muito bem, postas estas questões perguntamo-nos
em que é que a Medicina Paliativa pode influenciar
isto tudo?
A Medicina Paliativa surge como resposta a uma
necessidade real dos doentes. Cuidados Paliativos
são definidos como:
Cuidados activos, centrados no doente, promovendo a sua Qualidade de Vida, a participação
nas decisões e actividade, em todas as fases da
doença mesmo quando já não exista cura clínica.
O controlo de sintomas como a Dor é a parte mais
visível deste trabalho mas, nunca esquecendo a
vertente psicológica, familiar, social e espiritual dos
doentes.
A Família é também parte de todo este processo e
a preparação para as perdas e acompanhamento
no luto uma tarefa a não descuidar.
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Os Cuidados Paliativos podem coexistir com todos
outros tratamentos activos.
Estes cuidados são prestados preferencialmente em
Equipa Multidisciplinar o que permite uma melhor
avaliação e acompanhamento dos doentes.
São considerados pela Organização Mundial de
Saúde como um direito de todos e um dever dos
serviços de saúde.
Em conclusão direi que:
A Medicina Paliativa é uma área do conhecimento que
influencia a prática médica. É importante expandir
estes conhecimentos entre os profissionais de saúde,
desde a medicina geral à especialidade mais diferenciada. Cada vez mais fundamentada em rigorosas
bases científicas, a Medicina Paliativa ajuda a centrar
os cuidados no doente, a promover a boa comunicação e a gerir os desaires. É um direito de todos doentes, famílias e profissionais - poder usufruir dos
conhecimentos da Medicina Paliativa.

américo magalhães
director clínico da unidade
de cuidados paliativos,
chtmad
Em Outubro de 2008 entrou em funcionamento a
Unidade de Cuidados Paliativos de Vila Pouca de
Aguiar, sob a gestão do CHTMAD, seguindo as
normas estabelecidas pela Unidade de Missão da
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
Até ao presente momento, foram admitidos nesta
Unidade, aproximadamente cento e setenta doentes,
quase todos do foro oncológico, tendo sido o óbito o
destino final da grande maioria. Resta um pequeno
grupo de doentes que tiveram alta para o domicílio,
ou que foram transferidos para outras Unidades.
Mas, a motivação para a publicação deste artigo de
opinião, não está de modo algum relacionada com
dados estatísticos, que serão abordados em outro
local desta revista. Na realidade, o que nos parece
merecedor de reflexão, é o facto de, a quase totalidade destes doentes, não ter o devido conhecimento
da doença ou do seu prognóstico, no momento da
admissão na Unidade, contrariamente ao que se
passa com os familiares.
Convém salientar que esta situação não é exclusiva
da nossa região. Esta Unidade recebe doentes
essencialmente da zona norte do País, mas alguns
são provenientes de outras regiões.
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é um valor absoluto e que deve ser respeitado integralmente em todas as fases da doença. Esta posição
não implica que devam ser obrigatoriamente comunicados ao doente todos os aspectos da doença. O
doente deve ser autónomo a demonstrar o que
pretende saber e até onde quer saber. A comunicação

Convém salientar que esta situação não é exclusiva
da nossa região. Esta Unidade recebe doentes
essencialmente da zona norte do País, mas alguns
são provenientes de outras regiões.
Em todos os casos, inclusivamente quando nos
chegam transferidos de unidades oncológicas, o
desconhecimento dos doentes quanto aos diversos
aspectos da sua doença, tem sido uma constante.
Não se pense contudo que esta estratégia familiar
acontece apenas em Portugal. De facto, na maioria
dos Países Europeus, esta solicitação dos familiares
aos profissionais de saúde, para não dizerem a verdade ao doente – conspiração do silêncio – é prática
corrente. Por outro lado, em Países como os Estados
Unidos da América ou Canadá, a norma é contar ao
doente tudo o que ele quiser saber sobre a sua
doença.
Daqui ressalta a contraposição de dois princípios
fundamentais da bioética : o da autonomia do doente
entre os americanos e, o da não maleficência entre
os europeus. Defendem uns, sem qualquer evidência
que o sustente, que devemos poupar ao doente a
angústia que resulta do facto de saber que tem uma
doença incurável, que caminha necessariamente
para a morte a curto ou médio prazo e que, além do
inerente sofrimento físico, psíquico ou espiritual, se
vai acompanhar de uma sensação de perda, ou da
vontade de viver.

Esta posição favorece naturalmente os familiares e
os profissionais, poupando-os à dureza de terem de
lidar com as reacções emocionais dos doentes, bem
como à necessidade de responderem a perguntas
incómodas para as quais não estão devidamente
preparados.
Esquecem-se, contudo, que na maioria das situações, o doente se apercebe, ao fim de algum tempo,
de que não padece de uma doença normal. A investigação a que é submetido, bem como a multiplicidade
de especialistas que o observam, associadas a palavras de conforto e de esperança na cura, que não
têm correspondência na degradação progressiva do
estado geral, por vezes com sintomas incapacitantes,
criam no doente a incerteza do que se passa à sua
volta. Seguem-se os estados de ansiedade, de
confusão e de incapacidade para poder decidir
como viver o tempo que lhe resta.
Os oponentes a esta estratégia de silêncio, ou de
não verdade, defendem que a autonomia do doente

deve ser gradual, passo-a-passo, dia-a-dia, até nos
apercebermos se quer conhecer a globalidade do
problema ou se quer apenas ter um conhecimento
superficial, sem entrar muito nos detalhes.
Esta estratégia de contar a verdade toda ou em parte,
permite que o doente possa resolver questões pendentes da esfera social, familiar ou económica. Mas,
mais importante ainda, é o facto de o doente se
poder pronunciar e antecipar decisões de fim de vida,
como a suspensão de medicação não essencial, a
ventilação invasiva ou a sedação paliativa.
Estes são alguns dos aspectos que, quando pela
evolução da doença, o doente já não tiver capacidade de decisão, podem vir a criar conflitos entre os
pareceres dos familiares e dos profissionais, dificultando a aplicação das melhores atitudes paliativas.
De facto, já existe evidência suficiente de que a
participação do doente na planificação dos cuidados
paliativos, que se deseja o mais cedo possível, vai
permitir discutir e negociar etapas e objectivos a
atingir, mas sempre sem criar expectativas não realistas, que venham a comprometer a confiança que
o doente depositou no profissional.
Concluindo, foram aqui abordadas as duas correntes
de actuação quanto à estratégia de comunicação
com o doente, quando a medicina curativa já nada
tem para lhe oferecer e, que se resumem a ocultar ou
a dizer a verdade. O objectivo deste artigo não é
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indicar a solução ideal, até porque provavelmente ela
não existe, se atentarmos à diversidade de culturas
existentes por esse mundo fora, as quais pelas suas
especificidades, limitam a utilização de soluções que
a outros pareceriam mais adequadas. Pretendemos,
com este artigo, despertar a atenção dos intervenientes para uma questão que tem sido tabu, essencialmente entre os familiares e os profissionais.
De facto, a aproximação da morte causa constrangimentos entre todos os participantes no processo,
mas, talvez uma atitude de verdade, de garantia de
ajuda a viver os últimos tempos sem sofrimento e,
acima de tudo, um compromisso de confiança entre
o doente e o profissional, possam contribuir para um
bem estar do doente, mesmo sabendo que não
pode estar bem.

stock.xchng/g schouten de jel
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Não podemos deixar de reforçar a ideia de que já
existe evidência suficiente de que o mais importante
em todo este processo, não é o facto de se dar a
notícia, mas sim, o modo como esta notícia é comunicada ao doente.
É um facto que, um dos entraves dos profissionais,
em alterar o modo como lidam com esta questão,

está relacionado com a dificuldade em transmitir ao
doente, que tem uma doença grave e incurável. Este
é outro capítulo - comunicação de más notícias deste tema, que poderá vir a ser abordado em próximo número desta revista.
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A morte sempre desafiou o homem: provocou os filósofos, estimulou sociólogos, arrebatou os teólogos,
inspirou os poetas, selou amores impossíveis, derrotou sonhos, aniquilou projectos, construiu medos,
consagrou os heróis, angustiou as sociedades,
atormentou médicos. A todos se impôs como incontornável. Ao velho como ao novo, a morte impõe-se
como certa. Para alguns, poucos, desejada como
próxima, para outros, a maioria, desejada distante,
muito distante. Mas, a todos, sem excepção, chegará.

08.3 . um olhar à morte dos homens(*)

filipe almeida
serviço de humanização, hsj

Num universo que conheceu o seu Big Bang há
cerca de 15 mil milhões de anos, a morte continua a
ser, porventura, o único absoluto. E neste universo, o
homem, que parece ter emergido há 5 milhões de
anos, é o único ser vivo que tem consciência da sua
finitude e, por isso, da inevitabilidade da morte.
Morrer não é um direito, mas uma necessidade. E é
esta consciência que marca indelevelmente a trincheira entre o homem e o animal. O homem que gasta
tempo com os seus mortos e o animal que, a contrário, não tem necessidade de olhar os seus mortos.
Mas, não é uma morte em abstracto, enquanto
degradação biológica que irrompe do cumprimento
de um programa genético, que aqui queremos trazer
à colação. De facto, a morte, enquanto realidade
concreta, não existe. Existe o corpo que morre.
Existo eu e existes tu que havemos de morrer. E é
exactamente desta consciência da minha própria
morte e da tua morte, de ti com quem partilho a
amizade dos dias, que se solta a angústia e a incerteza. Para Lévinas, “a morte é o mais desconhecido
de todos os desconhecidos. Ela é mesmo desconhecida de modo totalmente diferente de todo o
desconhecido”.

Perante o enigma que a morte encerra, a fragilidade
do homem acrescenta-se e ergue-se a interrogação
fundamental sobre o sentido da sua existência.
Paradoxalmente, apesar deste determinismo biológico de uma morte que se exibe como a certeza
mais certa da economia humana, sempre nos
consideramos imortais, não surpreendendo pois o
adiamento sistemático do estudo e da reflexão que
lhe há-de ser alocada. Pela angústia que prevemos
para a sua experiência, pelo desconforto que se vive
nos meandros desta reflexão, pela imortalidade que
sempre nos vamos atribuindo, permitimo-nos quotidianamente deixar surpreender pela ocorrência da
morte, pela sua efectiva proximidade quando uma
doença fatal a ela nos amarra definitivamente.

(*) comunicação apresentada na mesa redonda “e quando o doente nos morre?” das jornadas do internato
médico do chtmad, no dia 9 de abril de 2011
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Não é fácil este diálogo com a morte do outro.
Dificuldade naturalmente acrescida pela “dificuldade”
que tenho em dialogar com a minha própria morte.
Sendo um tempo “irrenunciável” de finitude humana,
ela não é o nada. Ela é ainda um tempo de finalidade,
de absoluta totalidade.
Colocarmo-nos no patamar do nada é quase uma
impossibilidade só ultrapassada na demanda de um
discurso filosófico. Mas, nas leiras que quotidianamente trabalhamos, talvez consigamos compreender
que a morte não é necessariamente a experiência do
nada.
Por tal, é necessário não só morrer, mas morrer bem!
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se perde vitalidade. Face a “mais vulnerabilidade”
teremos de saber responder com a mais elevada
expressão de solidariedade.
Pautado por uma postura de cuidar, o médico vê no
doente agonizante excelente oportunidade para
concretizar esta missão de servir. Marcado por uma
experiência limite de fragilidade e de vulnerabilidade,
o doente moribundo clama por um acompanhamento

E, neste preenchimento transbordante de cada história individual que com a sua própria morte ganha
solidez, impõe-se um exercício especialíssimo de
uma medicina que há-de entender não apenas as
ferramentas de que dispõe, mas o sentido e a finalidade da sua acção. Dedicada ao ser humano, a
medicina reconhece-lhe, na sua dignidade intrínseca,
uma capacidade reflexiva, uma aptidão para escolher
livremente, uma competência para dar e para
receber amor. Sim, para dar e para receber amor.

singular: o que lhe assegura o respeito pela sua
dignidade, sem lhe apressar nem atrasar o passo
desta caminhada que antevê como próximo o fim. E
este acompanhamento singular é-lhe absolutamente
devido. Assistir o doente no seu tempo de morrer,
intensamente vivido no caleidoscópio da dor e do
sofrimento, do ser e do tempo, da angústia e do
medo, do enigma e da incerteza, é obrigação médica
indeclinável, tarefa de elevada nobreza ainda que
carente de reconhecida mediatização!

Cada ser humano, ao longo da sua vida, é um ser
em relação, dependente de outros seres humanos
da comunidade a que pertence. Dependência que
se agiganta quando a morte se avizinha e nos limita
as capacidades individuais. Mesmo que algumas
capacidades possam estar transitória ou definitivamente diminuídas, a dignidade intrínseca que nos
constitui não se abate. Qualquer indivíduo que esteja
mais vulnerável por doença, incapacidade ou idade,
fica afectado nas suas funções cognitivas mas é
ainda membro da comunidade humana da qual fica
mais dependente. Mas, dependência não reduz
dignidade, apenas acrescenta exigência ao respeito
que lhe é devido. Não se perde dignidade quando

Impreparados que estão, curricularmente, para
acompanhar os doentes que avançam rapidamente
para a sua morte, os profissionais de saúde devem
assumir como responsabilidade pessoal a sua preparação para esta tão nobre tarefa.
E a primeira noção que se lhes pede é a consciência
de que a morte que se nos impõe não é a derrota
profissional, não é a página para esconder, não é o
tempo do nada.
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disponível para. Nos cuidados paliativos concretiza-se, porque se entende claramente, a capital
importância da Presença, da Presença da Pessoa do
profissional de saúde junto do doente.
O tempo de morrer é, porventura, o tempo mais
intimista da vida, o tempo mais exigente de quem o
experimenta e, por tal, o tempo mais exigente de
quantos têm o privilégio de o partilhar. Repito, naturalmente, o privilégio de o partilhar!
É o tempo que reclama dos profissionais de saúde
um “olhar” singular, capaz de reconhecer no “cuidar”
o sinal mais forte de uma medicina verdadeiramente
especial: repetindo João Lobo Antunes, a “medicina
da última verdade, do conforto do espírito, do alívio
prudente do sofrimento… da preservação tenaz da
dignidade”. Portanto, uma valência de vitória, não de
derrota; não uma valência destinada a apoiar aqueles
a quem a medicina já nada tem para oferecer, mas
uma valência talhada para apoiar aqueles a quem a
medicina tanto ainda tem para oferecer!
Estamos imersos nesta, não nova, mas vetusta
especialidade médica, agora baptizada de “Medicina
de Acompanhamento” ou de “Cuidados Paliativos”.
E os profissionais de saúde têm aqui uma excelente
oportunidade de concretizar a mais nobre das suas
missões: estar, estar com, tornar-se presente, assim

E qual é o perfil desta assistência médica do
moribundo? O que se confina ao exercício das boas
práticas médicas, pautado não pelos mínimos éticos
a que a lei nos obriga, mas pelos máximos éticos
para que somos convidados. Por inspiração ética, o
que persegue o bem do doente, que lhe assegura o
respeito pelo que é, não pelo que já não é. Na
atenção a um principismo a que não gosto de me
acostar em absoluto, o respeito pela sua dignidade,
pela sua integridade, pela beneficência que lhe é
devida e pela não maleficência a que tem inequívoco
direito, pelo exercício da sua autonomia. O doente
que respira o seu tempo de morrer tem pois direito a
uma assistência específica, activa.
1. Que respeite esta sua condição de caminheiro
inexorável de uma morte próxima
2. Que avalie correctamente as suas necessidades,
de natureza física, mas também de índole afectiva,
familiar, social e espiritual

3. Que responda de forma adequada e eficaz a estas
necessidades
4. Que assegure espaço de privacidade para a
vivência intimista da finalização da sua vida
5. Que lhe possibilite morrer junto da sua família e/ou
dos amigos, no ambiente hospitalar ou no seu
domicílio
6. Que abra portas ao silêncio, lugar de íntima e
poderosa comunicação, no caminhar sereno ou
tumultuoso para a morte
7. A morrer com dignidade e não subjugado a uma
tecnologia cega e feroz, cumprindo interesses
comerciais ou quejando
8. Que recuse o abandono humano e institucional a
que tantas vezes são sujeitos
9. Que mate as dores físicas, com terapêuticas eficazes, ainda que socorrendo-se de doses elevadas
que possam condicionar desfechos céleres
10. Que crie vias terapêuticas efectivas de aproximação ao sofrimento
11. Que mostre abertura ao respeito pelas decisões
do doente sobre as circunstâncias da sua morte, no
respeito pela liberdade dos outros que possam ser
implicados no seu processo de morrer (Para Kant,
“ninguém pode obrigar-me a ser feliz a seu modo;
pelo contrário, cada um pode procurar a sua felicidade pela via que lhe pareça melhor, desde não
prejudique a liberdade dos outros a aspirar a um fim
semelhante que possa coexistir com a liberdade de
qualquer outro, segundo uma lei geral, possível”).
Nesta atenção à livre vontade do doente moribundo,
deve este atender à responsabilidade de uma tomada
de decisão que persiga o bem do próprio e a sua
oportunidade de ser concretizável junto dos outros,
também. A decisão do doente não vinculará jamais o
profissional de saúde à sua concretização. Até porque
o doente pode enveredar por uma decisão que
configure má prática médica (v.g: obstinação
terapêutica); e as más práticas médicas devem não
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ser propostas ao doente como não aceites pelo
médicos, quando propostas pelo doente.
12. Que garanta as boas práticas médicas, nomeadamente:
. a dispensa de água e glicose
. a analgesia
. a decisão médica de limitação terapêutica, visando
fazer cumprir o princípio da “não maleficência”
. a decisão médica de suspensão ou mesmo retirada
terapêutica, na mira do respeito pela “beneficência”
. a decisão de “não reanimar”, visando a recusa da
distanásia ou da obstinação terapêutica
13. Que franqueie as portas da instituição à ressocialização da morte
14. Que conceda o direito a morrer em paz
15. Que recuse as más práticas médicas, nomeadamente:
. a privação de uma medicina paliativa, tantas vezes
exclusivamente solicitada para doentes oncológicos
. o abandono do doente no processo de tomada das
decisões, em nome de uma feroz independência e
distanciamento que desagua numa autonomia de
recorte ético duvidoso
. a instrumentalização do relacionamento profissional
de saúde-doente terminal, regulado maximamente
por desígnios economicistas
Medicalizar a morte é compreensível no contexto da
medicalização da vida. Porque tratamos apenas os
vivos, é neste patamar que conseguiremos intervir
ambicionando afastar a necessidade dos pedidos
de eutanásia.
Apesar da doçura que o seu étimo grego euthanasia
reclama para a morte temos universalmente presente
a noção de que eutanásia significa a morte voluntária
realizada a pedido, com intervenção activa, determinada e deliberada de uma pessoa sobre outra que a
solicitou.
“Matem-me, por favor”, “desejo morrer”, “acabem
com a minha vida, não aguento mais”, “ponham fim
a este sofrimento insuportável” são um grito que se
ouve a quem está doente, gravemente doente, e
que, por tal, não infrequentemente suscita inusitada
compaixão a quem os ouve.
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E a primeira questão que se levanta à minha reflexão
é esta: O que é que alimenta a eutanásia: a sedução
da morte ou a amargura da vida? A amargura vivida
ou mesmo a amargura esperada?

Alguns estudos apontam não só para a experimentação real como para os receios fundados da dor
insuportável na fase final da vida, como para a
apreensão sobre uma hipotética perda de autonomia
ou de controlo das suas funções corporais. Serão
estes, medos reais ou sustentados primariamente na
insegurança que relevam perante a probabilidade de,
nas condições atrás referidas, não serem devidamente atendidos, devidamente acompanhados.
Grande parte dos doentes que reclamam a eutanásia
fazem-no já na lonjura de um percurso de doença
grave, crónica, mostrada incurável, irreversível
portanto. Na distância de um trajecto fracturante da
vida nas suas vertentes física, psíquica, familiar,
social, espiritual.
Não implementar estratégias terapêuticas que
respondam adequadamente à provocação da dor,
ao repto do sofrimento, à emergência da espiritua-

lidade, à imerecida dessocialização, é seguramente
condenar os nossos doentes graves à experiência
do vazio, à partilha do nada, à consciência da preterição, à angústia do desamor, ao desespero de uma
vida que não tem mais forças para, sozinha, assim
abandonada, encontrar o seu sentido…
Se não nos libertarem da dor física, se nos impuserem um sofrimento enquistado, se nos matarem
socialmente, se nos fizerem morrer afectivamente,
como poderemos aguentar viver? Não parece ser
difícil desejar, assim, não viver. E não será o encantamento da morte que me pode incentivar a desejá-la,
mas o horror de uma vida dolorosa a tentação para
ensaiar uma fuga. Fuga que, tantas vezes, encontrará
na procura da morte da vida a única possibilidade
de matar “esta” vida. Sim, o doente quererá apenas
matar “esta” vida insuportável.
E não me surpreende em absoluto que alguém,
assim transformado em algo, admita querer desistir.
Surpreende-me, sim, é que eu, profissional de saúde,
concidadão, não seja capaz de entender este
mecanismo eutanasiante do qual sou, pelo erro do
meu agir, não pequeno responsável. Responsável
por uma decisão indigna, porque injusta e inumana.
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Um exercício de uma medicina que se não envergonha de falar do amor nem da morte como um tempo
da vida.
Um exercício de uma medicina capaz de respeitar os
sentidos da horizontalidade e da verticalidade da
vida humana, vendo na sua síntese a única possibilidade de realização da pessoa.

Se Hipócrates valoriza o primado do “non nocere”, a
ética inspira-me consistentemente à prática da beneficência. Devo então agir facilitando a realização do
“bem” do meu doente, do meu familiar, do meu
amigo, na descoberta de uma alteridade que dele
me não distancia, pelo contrário, me aproxima,
recusando fazê-lo solitário, dele me tornando solidário.
A minha atenção ao ser “dolente” que tenho em mãos,
nos diversos patamares biológico, afectivo, psicológico, sócio-familiar e espiritual, criando veredas de
ternura, rasgando espaços de presença, franqueando
as portas da amizade, cavará trincheiras profiláticas
do desencanto, matará o desejo de morrer e será
oportunidade, quem sabe, para nascer a aceitação
do morrer, quando a morte se perfila já aos nossos
olhos. Desejar morrer é recusar viver, é negar a vida.
Aceitar morrer, na vivência deste tempo, é desejar
viver, é aceitar a vida.
Não tenho dúvidas: é na reflexão sobre a vida e sobre
os nossos comportamentos que a problemática da
reflexão sobre a eutanásia urge ser colocada.
Estamos situados num quiasma ético, numa real
tensão humana. A eutanásia, despoletada pelo caos
da doença, frutifica numa tríade desordenada: a
subalternização do valor da dignidade humana, o
incumprimento da beneficência que me está cometida, o exercício de uma autonomia desajustada.
Respeitada a dignidade e a integridade humanas,
cumprida a beneficência, atenta a virtude, acautelada
a vulnerabilidade, a autonomia ordenar-se-á, então,
facilmente, na peugada do “bem” não do “bom”.
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Responsável por uma decisão indigna, porque injusta
e inumana.

É desta aprendizagem que, para além e para aquém
de Bolonha, desaguará o médico novo que saberá
dar vez e voz ao exercício desta espantosa medicina.
Falamos da medicina de acompanhamento que é da
responsabilidade universal de todos os médicos, não
E esta dinâmica é passível de acontecer no exercício
de uma medicina especialíssima que é a medicina
de acompanhamento.
Não a que me coloca no lugar do doente, descentrando-o de si e remetendo-o para um terceiro plano,
mas colocando-me na sua companhia, a seu lado,
partilhando tempos, espaços, afectos, viver.
Um exercício intensivo de uma medicina que busca
não a intensidade tecnológica mas a intensidade de
uma relação humana prenhe de dignidade.
Um exercício de uma medicina que permita ao velho
homem doente sem sentido descobrir-se como novo
homem doente, capaz de descobrir o sentido para a
sua vida.
Um exercício de uma medicina com capacidade
para escutar e fazer a aproximação ao doente com
compaixão.
Um exercício de uma medicina que sabe não recusar
ao doente terminal a hidratação ou o oxigénio como
profilaxia da angústia da sede ou da asfixia.

só dos que assumiram os cuidados paliativos, mas
de todos os que têm em suas mãos pessoas capazes
de morrer, pessoas em percurso de terminalidade
das suas vidas. Só assim saberemos estar juntos de
doentes terminais aos quais, porventura na vivência
final das suas patologias, deve ser dedicado um
olhar para que, não descurando as exigências da
patologia, sempre atente na moldura do tempo que
finda. Assim é a exigência de uma medicina que não
pode abdicar apenas porque o doente morrerá. A
medicalização não existe para as doenças, existe
para os doentes.
Em cada doente vencido pela sua doença mortal está
uma pessoa invencível na esteira da sua cultura, da
sua história, das suas emoções, dos seus afectos,
da sua memória, da sua espiritualidade. E é a esta
pessoa, que assim se não verga pela mortífera
doença, que nos obrigamos a disponibilizar uma
belíssima medicina de acompanhamento, de conforto,
de aniquilação da dor, mas de paliação do sofrimento.
Acompanhar o moribundo medicamente, assisti-lo
nas suas dores, nas suas angústias perante o desapegar do corpo que lentamente se impõe, é tarefa
indeclinável a que nos deveremos saber dedicar.

096

e quando já foi feito tudo o que havia para fazer?

08.4 . o risco de se morrer... hoje

josé faceira
enfermeiro chefe da unidade de
hemodiálise, u. vila real - chtmad
“imaginem uma sala grande cheia de doenças,
deitadas em camas todas iguais, numeradas e sem nome.
Algumas doenças como que implorando, emitem ruídos absurdos geralmente ouvidos mas não compreendidos.
À mesma hora e para fazer as mesmas coisas, entram neste cenário sombrio,
seres com forma humana, faces lisas mas sem rosto.
Sem palavras, rápidos e eficientes, mudam o cenário das coisas, mexendo de uma forma mecanizada nos fios,
nos frascos e às vezes nas doenças.
Usando pastilhas em vez de pincéis,
conseguem por vezes pintalgar algumas doenças de tons mais claros e doces.
O retrato final é sempre o mesmo,
enquanto... as trevas permanecerem!...”
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José Faceira
(adaptação de um texto de SILVA, António Ricardo – Leitura crítica de PEARSON, Alan; VAUGHAN, Barbara.
Modelos para o exercício de enfermagem)
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Quantas vezes, no suave calcorrear das nossas
vidas, damos valor a tantas inanidades materiais,
isentados da ideia de que
Morrer, é porventura, o acto mais íntimo que possa
existir. Aquando da morte, com a possibilidade da
cremação, pode-se ajudar a dar resposta à exiguidade dos espaços nos cemitérios, com a viabilidade
da criogenação, pode-se evitar o trauma da decomposição pútrida do corpo e pode-se permitir a vã
esperança de o fazer regressar no futuro, e, finalmente, com o recurso ao tradicional enterro do corpo
defunto, pode-se permitir a sua veneração e a perpetuação da sua presença nas nossa vidas, consubstanciadas nas visitas aos cemitérios e na deposição
de flores e cera nas campas. É com esta certeza que
devemos viver cada dia mais intensamente, pois, é
esta indivisível, incomunicável e intransmissível
realidade, é este simples facto de sermos finitos e de
sabermos que temos um tempo limitado para viver,
que confere à nossa existência um indizível e
inimitável valor. Se houvesse uma eternidade de
amanhãs e um imortalizado conjunto de oportunidades, não haveria lugar para aspirações, esperanças
e lutas, e para esta tentativa de darmos um verdadeiro
sentido à nossa vida.

“… a morte é o acontecimento mais importante da
vida; é por haver morte, é por a nossa vida individual
ser finita e limitada no tempo, que ela, a vida, tem o
grande valor que todos lhe atribuímos”1.
As constantes descobertas tecnológicas na área da
saúde parecem enraizar, cada vez mais acentuadamente na Sociedade, a ideia da imortalidade. Este
avanço na tecnociência permite logicamente o
aumento da esperança de vida do homem, com todas
as situações cruentas e funestas que daí possam
advir, exigindo concomitantemente ao profissional de
saúde que tudo faça para tratar do órgão ou do
sistema doente, em detrimento de holisticamente
cuidar da Pessoa.
Nas sociedades cada vez mais urbanistas e hedonistas, cujo prazer é o supremo bem da vida humana,
e onde irromperam algumas doutrinas éticas como o
utilitarismo e o inseparável consequencialismo, a
morte, é um acontecimento a ocultar, quiçá até, o
derradeiro tabu a esconjurar. Esta hodierna mutação
social geradora de exuberantes clivagens e
assimetrias, tem originado significativa evolução no
tecnocosmos e na praxis médica susceptível de
despoletar intrincadas altercações dilemáticas associadas, por exemplo, à atitude perante a eutanásia,
ao encarniçamento terapêutico radicada em suspeitosas práticas médicas, ao conceito de morte cerebral
no contexto médico, às técnicas de reanimação e de
manutenção de vida em doentes terminais e/ou em
coma vegetativo. Associado a esta indesmentível
certeza, há que realçar o peso dos media e a sua
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Associado a esta horrenda realidade está o atroz
facto de se conceder à morte um espírito irrevogavelmente materialista, evidenciado nas luxuriantes
atinente capacidade manipuladora, que têm
contribuído, sobremaneira, para esconder a morte
enquanto acontecimento factível. Lexemas que
outrora simbolizavam a morte ou o seu aproximar,
são hoje substituídos por eufemismos frásicos mais
afáveis, sobretudo com o intuito de silenciar o silêncio
da morte. Exemplo fiel deste pensar é a utilização
pública do vocábulo cancro, praticamente arredado
da informação lida, escutada ou vista, e compreensivelmente substituído pela suave expressão dolorosa
e prolongada doença.
Os meios de comunicação social não se coíbem de
exibir, publicamente, o espectáculo dantesco de
tantas mortes, numa propositada e cúmplice alusão
à novel terminologia “mortandade pós-moderna”2,
quando publicitam notícias e exibem imagens relacionadas com atentados, guerrilhas, acidentes de viação,
homicídios e suicídios em massa.
Esta exponencial cavalgada informativa, engalanada,
às vezes, por quadros deveras sensacionalistas,
pode contribuir para tendencialmente se banalizar e
ridicularizar a morte, sonegando-lhe o distinto epíteto
e valor que impõe à nossa vida.
A morte hoje parece estar mais no domínio do poder
político (leis sobre o aborto ou sobre a pena de
morte...), ou nas mãos da classe médica (técnicas de
distanásia ou eutanásia...), do que sob a responsabilidade do Indivíduo ou o destino da Natureza.
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pompas fúnebres, parecendo indiciar “que até da
morte se faz vaidade e negócio”3, e posteriormente
não complementado com as visitas aos cemitérios
ou com o recurso ao luto como forma de eternizar a
memória do ente-querido falecido.

Onde está a pessoa humana, aí
está a humanidade.4
E que concepção de humanidade pode emanar de
uma sociedade individualista, egoísta e concorrencial,
movida pelo viciado ciclo da produção e consumo?
Que conceito de morte e que acompanhamento se
pode prestar aos moribundos, às pessoas idosas ou
provectos na sua decrepitude, numa sociedade
engalanada pelo poder falocrático e governada
sobretudo por valores materialistas: lucro, acumulação de bens, beleza, riqueza e competição? Hoje,
assola-me, uma irrefutável constatação, que me
obriga a adicionar à concepção moderna de morte
boa, como numa irredutível equação matemática, o
conceito de violabilidade do respeito pela dignidade
do ser humano, logo pela sua vida.
Refiro-me logicamente à contraversão na trajectória
da morte, deduzida desde o início do século XX. Os
tratamentos começaram a ser mais demorados e, às
vezes, mais agressivos e torturantes do que a própria
doença. A medicina actual tem criado, inevitavelmente, questionáveis dilemas éticos, permitindo que
princípios unanimemente aceites como sejam a
preservação da vida ou o respeito pela dignidade
humana, se afrontem e tangenciem os limites da
conflitualidade moral.

Como ser humano e, sobretudo, como profissional
de saúde, não elaboro dúvidas em relação aos
benefícios fruídos pelas novas tecnologias na erradicação e cura das doenças, bem como na reversibilidade da expectativa de vida ante as condições
patológicas mais adversas. No entanto, e da mesma
forma, não permanecerei condescendente nem
apologista da utilização obstinada e despropositada
dos inúmeros recursos terapêuticos ou dos infindos
meios de diagnóstico, sobretudo quando permitam
transformar o Homem em instrumento de exploração
e manipulação humana, ou em máquina de sofrimento inútil com resultados deveras questionáveis.
A morte, hoje, é afectada, sobremaneira, pelos progressos científicos e técnicos no campo da medicina.
Geralmente daqui advém uma morte mais lenta, com
tendência para se coisificar o corpo e perder de vista
a globalidade do ser humano enquanto Pessoa
Humana. Sabemos, real e iniludivelmente, que somos
seres mortais, mas mesmo assim tentamos ignorar e
por vezes ocultar a morte, transformando-a num
assunto intolerável. Hoje nota-se um certo disfarce
de morte pois morrer bem é morrer nos hospitais,
realidade alimentada por uma voluntária ou irreflectida cumplicidade médica, e vulgarmente associada
a uma imperante pressão da família. Esta realidade
reflecte uma dominante sonegação social da morte,
empobrecendo-a enquanto experiência humana.5
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A primeira ideia resume a realidade vivenciada pelo
doente na fase terminal de uma doença incurável,
quando hospitalizado. Sente-se só, longe dos seus,
distante do carinho e arredado dos afectos daquelas
Actualmente estima-se que, em Portugal, “80% dos
óbitos ocorram nos hospitais”6. Nestas instituições,
mas sobretudo naquelas não preparadas para a
prestação de cuidados englobados na filosofia da
paleação, a relação médica com o doente terminal é
geralmente imprecisa e sem rosto, tentada pela
transformação da pessoa-sujeito em pessoa-objecto.
Inevitavelmente, este ser humano corre dois aterrorizadores riscos: “o risco do intensivismo inútil e cruel,
e o risco da eutanásia mais ou menos activa”.7
A moderna tecnologia torna o processo de morrer, e
não só a morte em si, mais angustiante, mais vivido
e mais longo. A sofisticação da tecnociência, a incessante e apetente luta em busca da cura de todas as
enfermidades, redundaram numa compreensível
cultura da negação da morte, num ilusório triunfalismo do controlo sobre as doenças, relegando para
causa de somenos importância as intervenções na
saúde que garantam e promovam um final de vida
condigno. Esta actual cultura contribui para desumanizar a morte, fazendo agudizar duas indubitáveis
veracidades – a desgraça de morrer na solidão e a
desventura de não ter um espaço de solidão para
morrer.

pessoas com quem durante anos trocou alegrias,
dividiu tristezas e frustrações, não regateou esforços
nem negou ajudas. Da segunda ideia emerge a realidade sentida pelo doente em fase terminal, quando
no hospital não consegue encontrar o espaço
psicológico que lhe permita viver, sem interferências,
a derradeira etapa da sua vida.
O medo ou o impreparo profissional para cuidar, e,
sobretudo, a tipologia e o carácter organizacional
das instituições hospitalares vocacionadas para o
tratamento de doenças agudas onde se prestam
cuidados pouco condizentes com as reais necessidades do doente terminal, parecem ser as principais
causas desta crua realidade. A troca do afável leito
da cama pelo gélido quarto de um qualquer hospital
elenca uma contemporânea forma de morrer. Hospitaliza-se a morte, no hospital morre-se sem saber,
pois, quantas vezes, até dentro do hospital se altera
o local da própria morte. Da enfermaria para um
quarto isolado ou para uma qualquer unidade intensivista, tudo serve para tornar a morte um momento
solitário, um vazio sem ninguém com quem partilhar
os medos, as dúvidas e as angústias, e, às vezes,
até a alegria e a paz de ter chegado ao fim da vida
terrena.
O homem foi deixando de ser o dono da sua morte e
foi perdendo o seu domínio, ao ponto, de, hoje,
morrer-se bem é morrer na plena ignorância da sua
própria morte. Para tal facto realça-se o contributo da
sociedade de hoje, imperada pelo bem-estar, pelo
prazer e pelo imediatismo materialista. Uma nítida
involução de alguns valores transmitidos pela família e
pela comunidade, bem como uma sentida alteração

dos sentimentos familiares em relação à pessoa
doente e sobretudo quando é simultaneamente
idosa, contribuíram também para uma insana infantilização deste ser humano e para um claro atropelo à
sua autonomia. Independentemente das suas
competências cognitivas, tudo se faz para esconder
a verdade à pessoa doente. É necessário também
realçar, que alimentar falsas ilusões sobre a recuperação da sua saúde, enveredar todos os esforços
para cimentar a cabala do silêncio em torno do
nefasto prognóstico, pode ser entendido como um
mecanismo de defesa adoptado pela família, numa
eloquente recusa em admitir a morte daqueles que
se amam. O insensato afã de continuar a lutar por
uma vida que cumpriu o seu tempo, é por vezes
potencializado pelo receio e medo da acusação de
negligência ou má assistência que devasta as equipas
médicas. Quando de uma forma consciente se
inflige ao doente um sofrimento inútil, despropositado
e sem resultados práticos, quando não se tem coragem para se parar, nem erudição ou sensibilidade
para se explicar porque se parou, convenhamos
poder estar perante uma indomável medicalização
da morte. A morte nos hospitais, fora da trama normal
das relações familiares, embora continue a ser problema, deixa no entanto de ser um acontecimento
dramaticamente testemunhado.
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A forma como interpretarmos a morte é fortemente
influenciada pela idade e pelas vivências fruídas.
Viver e morrer são questões de tempo.
Sociologicamente, há todo o interesse em esconder
a morte:

Quando somos pequenos o nosso tempo nunca
mais passa, parecendo incronometrável.

. a realização de cortejos fúnebres é cada vez mais

Aguardamos ansiosamente pela maioridade para
tirar a carta de condução, para namorar, para entrar
na faculdade, enfim para ganhar independência.

difícil na caótica circulação urbana;
. parece inegável a progressiva abolição do luto
evidenciada no agir e interagir humano;
. a visão perturbadora e rememoradora da nossa
condição de ser mortal, tende a ser atenuada pela
transferência dos cemitérios para zonas periféricas
da comunidade, ou pelo diferente destino a dar ao
corpo da pessoa defunta;
. a exiguidade dos espaços urbanos habitacionais
torna irrealizável e inconveniente o cuidado aos
doentes terminais e o auxílio aos moribundos;
. a nossa agitada vida mundana reduz à mais ínfima
fugacidade e celeridade a vigília aos mortos e a
participação nos diferentes rituais fúnebres, como
preparação para o derradeiro acto de despedida
antes da eterna partida.

A partir de certo tempo rapidamente chegam as
bodas de prata. Num ápice comemoramos as bodas
de ouro, os carrinhos e bonecas são substituídos
por bengalas ou andarilhos, as pequenas fraldas
são trocadas pelos enormes resguardos protectores,
e, as papas voltam a caracterizar o nosso regime
dietético diário. Quanto mais velhos mais apreço
damos ao tempo, mais valorizamos a nossa vida,
mais nos preocupamos com a nossa morte e mais
profundamente sentimos a morte do Outro. Quando
morre este Outro, familiar, amigo ou simplesmente
conhecido, temos a certeza que com Ele nunca mais
nos relacionamos. E, este sentido e pensamento
espelham o nosso destino. Sabemos que um dia
seremos nós, e isto é tão penoso aceitar quão difícil
compreender. Entender a nossa morte é tentar
compreender o incompreensível, tentar sentir algo
que jamais foi sentido.
Esta economia da vida além de indicar o sentido da
nossa existência, cria a saudável ilusão de que o
último suspiro nunca acontecerá, ou que, pelo menos,
facilita o adiamento, mesmo que intuitivamente, do
momento derradeiro. Este sentido do nosso existir
pressupõe um movimento com início num momento
preciso e que estabelece uma trajectória definida até
ao fim. Mesmo que seja penosamente árduo e
controverso definir o ponto exacto do início e do fim,
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e, apesar desta pontualidade não parecer ser tão
pontual assim, o que nos parece indubitável, é que
estes momentos para um profissional de enfermagem devem servir sempre como referencial para o
cuidado.
Decorrente unicamente de alguma experiência profissional, parece-me crível admitir, que em relação à
morte, se instituiu, na globalidade, um pacto de
silêncio e um encobrimento da Verdade.
Recorre-se com assídua frequência à negação da
morte perante o doente. Mesmo entendendo que
esta postura se possa enquadrar na ideia da mentira
por compaixão, e mesmo compreendendo que possa
servir como mecanismo de defesa profissional ou
como escudo à nossa vulnerabilidade humana, é
inegável que embarga o reconhecimento e embaraça a verbalização dos medos e angústias do doente,
e adia e desajuda a assunção do processo de luto
por parte dos seus familiares.
Se não aceitamos a morte, se não compreendemos
os sentimentos que ela envolve enquanto acontecimento natural, como entenderemos aquelas pessoas
que vivem os seus momentos finais e como as
ajudaremos a dirimir os medos, as dúvidas e as
inquietações tão prementes nos momentos do
aproximar do ocaso da vida?
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“Aqueles que tiveram a força e o amor para ficar ao
lado de um doente moribundo, com o silêncio que
vai além das palavras, saberão que tal momento não
é assustador nem doloroso, mas um cessar em paz
do funcionamento do corpo.
Observar a morte em paz de um ser humano faz-nos
lembrar uma estrela cadente.
É uma entre milhões de luzes do Céu imenso, que
cintila ainda por um suave momento para desaparecer para sempre na noite sem fim.
Ser terapeuta de um paciente que agoniza é nos
conscientizar da singularidade de cada indivíduo
neste oceano imenso de humanidade”.
Elizabeth Kübler-Ross8
Marie de Hennezel ao escrever “sei que vou morrer,
embora não saiba como, nem quando…”9, transmite-nos de uma forma elegante e realista, que somos
e que temos um tempo limitado. Esta limitação e finitude deve ser encarada como um constante desafio
orientador dos nossos desejos e opções de vida,
mas também deve dirigir como uma pauta harmoniosa e mestra, a nossa relação com o Outro e com
o mundo. Este encontro relacional deve ser, na sua
essência mais pura, um acto de amizade e ajuda.
Estes vocábulos que consubstanciam sempre compaixão, pressupõem a existência de um dinamismo
psico-afectivo, em que reconhecemos no Outro um
Tu, com a mesma dignidade ontológica e natureza
humana do que um Eu. A estas premissas emanadas sobretudo da inteligência emocional deve-se
associar a dedicação, o respeito e a entrega profissional no desenvolvimento da nossa actividade
cuidadora, verdadeiro legado de uma inteligência
reflexiva.
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08.5 . “e quando o doente nos morre”,
perspectiva espiritual e religiosa (*)

jorge vilaça
padre

“1. Devíamos falar da vida como os mineiros falam do fundo da terra.
2. Observam-na com a pequena luz tremeluzente que transportam.
1. Um fio ténue e firme de luz e eles descem...
2. Deslumbrados, divisam galerias interiores, morada da imensidão.
1. Sondam até ao limite a pedra escura e sombria...
1. Sabem que o negrume serve de resguardo a um tesouro...
2. ...e aventuram-se”.1
TOLENTINO MENDONÇA José, Guião do Culturgest de 4 e 5 de Maio de 2007, Para onde vai a luz quando se
apaga?

1

(*) comunicação apresentada na mesa redonda “e quando o doente nos morre?” das jornadas do internato
médico do chtmad, no dia 9 de abril de 2011
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Pode parecer estranho que no meio destas Jornadas
surja a palavra “amor”: palavra tão pouco científica
mas nada irracional, tão permeável mas não diluível.
E pressinto que esta palavra entra aqui de rompante
- como uma faca de dois gumes que corta inevitavel-

Quisestes colocar no centro destas Jornadas de
Internato Médico uma mesa redonda sobre a pessoa
humana, naturalmente frágil, na sombra do morrer:
pessoa-corpo, filigrana de sentidos e sentimentos,
labirinto, memória, mistério, relação, intimidade,
sentido, amor, desejo... Não é tudo isto ser pessoa?
Não sois tudo isto? Não é este o ser humano que
somos e que nos é depositado em mãos para cuidar
cada dia? Não é tudo “isto” aquele que nos morre?
Permitam-me que vos apresente desde já a candeia
a que agarro, me alumia e aquece nesta descida: só
o amor incondicional salva o homem. Só a experiência
do amor-gratuidade (como resposta a outro amor-gratuidade) permite esperar contra toda a esperança,
mesmo quando o corpo nos morre, mesmo quando
o doente nos morre. Não é, nesse sentido, nenhuma
estrutura que salva o homem, nem porventura uma
ciência ou religião. São-no enquanto são capazes de
veicular amor incondicional. E, confesso, sinto que
em Portugal, ciência e religião andam distraídos,
ocupando muitos espaços que deviam pertencer à
filosofia da ciência, à antropologia e à espiritualidade2.
________________________________
A espiritualidade tem que nascer de um certo ascetismo. A
maneira como em Portugal se vive a religião substitui muita
coisa. Substitui até, talvez, a loucura pela filosofia. O que
temos é a ocupação do espaço da espiritualidade pela religião.Ocupa demasiado espaço”, RATO Vanessa (Entrevista)
José GIL, Há uma inteligência que só a arte nos dá e que é
fundamental, Público. P2, 10. 03. 2010, 6-8

-mente - com alguma “estraneidade” no meio de
tantas comunicações de alto valor científico. Não
creio, contudo, que nos seja uma palavra estranha,
nem na nossa vida pessoal nem na escolha e desenvolvimento da profissão de saúde. É a palavra que,
em primeiro lugar, alumia e dá sentido à reflexão que
se segue.
2. Oração ou “prozac”?
A conflitualidade entre espiritualidade/fé e ciência
não faz sentido3. Aliás, esta questão corre hoje o feliz
risco de estar em via de extinsão. São dimensões
distintas e complementares do conhecimento. Não
faz sentido uma ciência fideísta nem uma fé científica.
E as ciências não são religiosas nem ateias4. Parafraseando João Paulo II, fé e ciência são duas asas
pelas quais o espírito humano se eleva para a
contemplação da verdade5. Duas asas que, por
coincidência, figuram no logótipo destas Jornadas.
As ciências assentam primariamente nos problemas
da natureza a serem explorados e conhecidos. A
espiritualidade, na totalidade do ser, nas interrogações mais profundas enquanto seres humanos
chamados à transcendência. No diálogo espiritualidade-ciência não pretendemos, portanto, uma
linguagem comum mas uma comunhão de
linguagens, na medida em que cada uma exprima
autenticamente o que sou e aquilo a que sou
chamado. Curiosamente a fé e a ciência, a espiritualidade e a saúde são substantivos femininos, como
se reclamassem usufruir daquela qualidade única de

________________________________

2

Usamos aqui indistintamente o termo espiritualidade/fé. Na
realidade o termo espiritualidade é muito mais vasto que o
termo fé como poderemos ver adiante.
4
Cfr. DOMINGUES Bento, Ciência e espiritualidade: um novo
diálogo?, Jornal “Público”, 24. 01. 2010, 32.
5
JOÃO PAULO II, Fides et Ratio, 14.09.1998.
3

stock.xchng/emily cahal

1. Introdução
“E aventuram-se”! Ouso introduzir um discurso sobre
a vida e sobre o morrer vestindo-me de mineiro:
submisso à luz da candeia, assumo contemporaneamente o risco de derrocada e de claustrofobia e a
possibilidade do fascínio da descoberta do tesouro.
Faço-o por isso convicto da necessidade de ascética,
mais ainda com tão pouco espaço de palavra.

gerar nas entranhas, de dar à luz um ser absolutamente novo, de recepção de uma vida completamente dada, de instauração de um relacionamento
único e irreversível. São, nesta visão, da ordem da
evidência mas sobretudo e fundamentalmente da
ordem do milagre, do mistério e do espanto. E
comprovemo-lo: descobrimo-nos, por nascimento,
dados, recebidos de outro, vocacionados à vida e à
descoberta de um sentido para ela. Heiddegger
chamou, por isso, ao ser humano “pastor do ser”.
Não dono mas servidor. Re-conhecido por outros.
Devedor eterno. Uma espécie de ser consubstancialmente mendicante. Ora, ao homem mendicante não
bastam frases feitas, receitas pré-concebidas.
Exige-se profundidade e largueza de horizonte. Por
isso, oração ou “prozac” quando “o doente nos
morre”? A meu ver, devemos ir realmente mais fundo!
À partida, ambas as hipóteses podem não ser mais
que “felizes distracções”.
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3.1. Morrer na primeira pessoa do singular, do menos
que perfeito
Faz sentido que o verbo morrer seja conjugado na
primeira pessoa do singular? Não e sim.

stock.xchng/sande hamilton

Não, porque “instintivamente, não compreendo a
morte. Passei a vida a combatê-la, por ofício e
aversão natural”7. Sim, porque, pelo que nos é dado
a conhecer, a matéria morre por reclamação criatural.
Temos então dois cenários contemporâneos entre si
e, aparentemente, entramos num beco sem saída:
instintivamente somos seres-para-a-vida mas
biologicamente somos seres-para-a-morte. Se o
primeiro cenário é mais ou menos pacífico, o
segundo é dramático. Eu morro. Morro, eu? Que
sentido faz viver se tenho de morrer? Esta parece-me ser a nossa primeira questão: sabemos que os
outros morrem, mas eu morrerei? Vivo para morrer?

3. Cuidar de feras pensando que são animais de
estimação6?
E quando o doente nos morre? Já ensaiaram e testaram a vossa resposta? Não aconteça de bebermos
de qualquer fonte e estarmos enganados. Pode
acontecer de estarmos sob uma candeia que não
nos ilumina mas cega; porventura à luz de uma
candeia que há muito se apagou; talvez dramaticamente estarmos a fazer o jogo do parafuso. Em
último caso, pode acontecer de estarmos parados,
orgulhosamente sós. Oxalá não aconteça de
cuidarmos amorosamente de feras pensando que
são animais de estimação: podemos ser traídos a
qualquer momento. Ou não! E, nesse caso, precisamos de reconhecer a subtileza e a perigosidade das
feras - extirpando-lhe assim a nocividade - tornando-as animais de estimação. Proponho um rápido
caminho em espiral.

Várias hipóteses de (não) resposta se afiguram lícitas:
1. Protelar indefinidamente a resposta;
2. Manter a fé numa futura resposta científica;
3. Não se colocar a pergunta;
4. Atribuir uma resposta trágica e ser-só-para-a-morte;
5.Responder (também religiosamente) com o desejo e projectar uma imortalidade (como placebo);
6. Equacionar a resposta que recebo da
fé/espiritualidade (nos sentidos lato e estrito);
Metodologicamente reunimos as diversas posições
face ao “eu morro” em três cenários:
a) a morte como realidade não pensada e da qual
fugir;
b) a morte como fatalidade trágica;
c) a morte como dramaticidade aberta à esperança;

________________________________
“Durante muitos anos alimentei feras pensando que eram
animais de estimação”. COUTO Mia, Jesusalém, Caminho
2009, p. 17.

6
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7

Torga M., Diário, p. 64-65.

A primeira hipótese afigura-se sedutora mas “paliativa”. Já Epicuro e os estoicos a haviam formulado:
vivo enquanto vivo, afasto a ideia da morte e do
sofrimento, aproveito o momento. Apesar da liceidade
da resposta, não me parece intelectual e praticamente honesta. Sob o ponto de vista psicológico
seria o equivalente ao fenómeno da remoção. Derivaria na posição do “rei vai nu”, aprovaria qualquer
forma de conduta humana e anularia a oportunidade
de uma autobiografia autêntica porque descuidaria
pelo menos um dado da existência: eu morro todos
os dias. Por outro lado, obrigaria a uma constante
fuga, a uma alienação, a uma inautenticidade, a um
estar constantemente pré-ocupado de modo a não
me confrontar com a evidência. Impessoalmente,
acidentalmente, morrer-se-ia.
A segunda hipótese mantém um realismo autêntico
mas trágico: viver-só-para-morrer. No entanto, precisa
de negar ou pelo menos anular o primeiro dado do
problema: instintiva e intuitivamente sinto-me
chamado à vida, luto por ela, quero-a plenamente
vivida, faço projectos de realização que me transcendam, constituo uma família... Face ao aniquilamento
total na morte, restar-me-ia viver “como se a morte
não existisse” (e regressávamos à primeira hipótese),
fruir o momento que vivo enquanto a morte não
chega ou, num olhar mais rigoroso, viver face à
iminência do nada. O equivalente a um roubo feroz
da vida, que seria “eternamente” nada. Quando
muito, permaneceria “vivo” na memória de algumas
gerações que me recordariam.
A terceira, parece-me mais razoável mesmo que
com matizes muito diferentes. Face à dramaticidade
(tensão) da minha morte abro-me à hipótese da
permanência no ser e à esperança, dinamismo vitais
para uma existência libertadora. Esperança que
pode assumir o nome de “ciência” ou de “fé”.
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Em diversos momentos da história temos acreditado,
de forma prometeica, que a ciência superaria toda a
forma de mortalidade, fundamentalmente da “minha
mortalidade”.
Hoje, creio, somos mais prudentes nesta avaliação,
mesmo que saudemos efusivamente os admiráveis
progressos científicos e estimulando o seu contínuo
florescimento. Por outro lado, aflora se também a
esperança da fé. Não a fé placebo ou projecção
humana, como denunciaram e bem alguns filósofos
- Feurbach e Schopenhauer - mas uma fé que é fiel
quer ao original apelo de vida, quer ao sempre
dramático acontecimento da minha morte. Remete-nos esta visão para a existência a partir de outro-que-não-eu, do mais-que-perfeito, para uma vida
recebida para ser realizada, para uma reflexão
antropológica a partir do acontecer do nascimento,
para um chamamento à vida, para uma vocação e
uma espiritualidade inerentes à condição de ser
recebido. Inserem-se nesta linha também a fé religiosa, a possibilidade de um Deus-que-não-eu, berço e
destino humanos, totalmente Outro (E. Levinas). Será
esta esperança possível e razoável? As grandes
religiões seguem este caminho.
São lícitas, a meu ver, todas as anteriores respostas.
Não me parece contudo que todas tenham a mesma
validade. Algumas soam a contrafacções do humano
modo de ser. Outras, julgo, mantêm a lucidez da reflexão. Porventura trans-racionais mas não irracionais.

O pronome tu dá-se, culturalmente, a alguém com
quem temos alguma intimidade, que nos permite a
simetria de posição e de relacionamento.
Voltamos à questão inicial: morrer na primeira pessoa
do singular do menos que perfeito que sou. Eu morro?
É possível um processo de “apropriação” da minha
própria morte? É possível uma vida e morte verdadeiramente humanas, momentos de uma autobiografia? É possível viver na consciência da conjugação
do verbo morrer na primeira pessoa do singular,
conjugada nos pretéritos, no presente e no futuro?
Há possibilidade de tornar esta “fera” um verdadeiro
“animal de estimação”?
Pode ser considerado indelicado, mórbido ou trágico
falar da “minha morte”. Sobretudo quando orientamos
a vida unicamente por valores de perfeição, sucesso,
eficácia, produção e beleza e nos distanciamos de
quem morre (ferida egocêntrica?), de quem nos
morre. Cada vez mais medicalizamos a vida e deslocalizamos a morte para longe da família, mesmo que
desde tenra infância estejamos habituados a (vi)ver
virtualmente a morte nos múltiplos órgãos de comunicação e de divertimento. O reconhecimento da
minha mortalidade acontecida diariamente, a meu
ver, não é um exercício depressivo nem sequer uma
revivalismo do “velho do Restelo”. Pensar a minha
morte parece-me antes vital, validando opções
eternizáveis. Mais ainda para um profissional de
saúde: quem não se entendeu com a sua própria
morte não tem condições para acompanhar o outro
que morre. E sempre morre, nos morre e sempre eu
morro nos que me morrem.

Não é, habitualmente, o relacionamento entre o
profissional de saúde e o seu paciente que é, por
natureza, assimétrico (do ponto de vista relacional,
não de dignidade). É sobretudo o tu que “damos”
àqueles com quem estreitamos laços afectivos. E,
dramaticamente, esses também morrem, e sobretudo NOS morrem. (Aliás, por experiência, é sempre
o outro que morre e NOS morre). Ou seja, em parte
morremos com os que NOS morrem. Experimentem
verbalizar ou dizer a alguém que amem: “tu vais
morrer” ou “tu vais-me morrer”. Com fé ou sem ela, é
possível dizer essa frase sem sentir um “arrepio na
espinha” e uma “tristeza de morte”? No entanto –
dramaticamente – continuamos a escavar a rocha da
evidência. Eis a segunda “fera” que, porventura,
tratamos como um “animal de estimação”: tu, que
eu amo, vais morrer. Vale a pena amar-te?
Estamos no cerne do problema: de que vale amar os
que sempre NOS morrem? Por filantropismo? Por
egoísmo? Gabriel Marcel, trabalhando na Cruz Vermelha durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto
procurava soldados desaparecidos e convivendo
com os familiares dos mesmos, desenvolveu uma
interessante reflexão neste sentido que aqui não
podemos explorar.

3.2. Morrer na segunda pessoa do singular
Remeto e retenho o que foi dito no ponto anterior.
Acrescento somente a particularidade cultural da
segunda pessoa do singular.
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Sob esta lógica com sabor a omnipotência – e por
isso extremamente redutora, irreal, culpabilizadora e
imobilizadora - as ciências da saúde não seriam
mais do que o adiar deste inevitável acontecimento
pessoal: porque a pessoa, o doente, morrerá, assim
como eu morrerei. Os cuidados de saúde
significariam um adiamento. Creio estarmos para
além desta perspectiva.

Fica somente a enunciação da sua posição: amar
alguém é dizer tu não morrerás; venha o que vier, tu
e eu permaneceremos juntos. As relações, o amor,
aspiram à eternidade8. É certo que não podemos
provar cientificamente a permanência eterna no amor.
Mas será a hipótese de todo ilógica e irracional? Ao
contrário, podemos provar a sua não validade?
3.3. Morrer na terceira pessoa do singular
A terceira e aqui última “fera” foram vocês que a
enunciaram. A interrogação que dá título a esta mesa
redonda tem a força de uma bomba nuclear: “e
quando o doente NOS morre?” Esta expressão proporciona-me duas leituras possíveis, não sei qual a
de menor risco:

(2) a constatação de que a terceira pessoa do
singular – o ele, o senhor, a senhora, o paciente, o
utente – converteu-se num “tu” afectivo e portanto
“me/nos” morre. Porque NOS morremos na morte do
doente de quem nos aproximamos, de quem nos
fazemos próximos. Nesta interpretação, pressupomos que o relacionamento com a pessoa (o
paciente) que NOS morre, nos lesa de algum modo
e que portanto é fundamental para a minha prática
clínica a relação com o doente. É assim, creio, que o
quisestes enunciar. Nesse sentido equivaleria à
pergunta: “que faço com a morte do MEU doente de
quem ME fiz próximo?”.

Recusando a redução da espiritualidade à mecânica
neurobiológica acrescenta: “a sublimidade do espiritual está incorporada na sublimidade da biologia”13.
É possível que nos morram à luz desta candeia? É
possível que a espiritualidade abra espaço a um
clamor da interioridade, a uma vocação que me é
confiada enquanto profissional de saúde?

4. De outra forma que ser-para-a-morte
Quando o doente nos morre, há outra forma que
ser-só-para-a-morte? Há outra forma que ser para o
nada? Distanciando-me da esperança travestida de
prometeísmo científico, agarro de novo a hipótese da
fé enquanto esperança e da espiritualidade enquanto
caminho. Clarifiquemos rapidamente os termos.

A fé, por seu lado, é uma das hipóteses que se
levantam face ao re-conhecimento mistérico da
existência; “reconhecimento do que se impõe por
virtude própria, por evidência própria e que não se
pode tratar como coisa ou objecto sem o trair”14; é
uma atitude de vontade na recepção da verdade
sobre o homem, como resposta a um apelo interior.

(1) a declaração de impotência e culpa por parte do
profissional de saúde como se quisessem dizer “e
quando eu falho?”.

Por espiritualidade entendemos a dimensão que
perpassa todas as dimensões humanas; é o “mapa
do biológico”9. É o lugar do cultivo da vida interior
(perdão, reconciliação, auto-reconhecimento, esperança, gestão de expectativas, sentido, comunhão,
oração, gratuidade, conversão, espírito de sacrifício,
Deus…); é a procura de uma visão profunda e
inclusiva da realidade para além das aparências

________________________________
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Cfr. WONSOVICZ Silvio, Presença e imortalidade segundo
Gabriel Marcel, Veritas, Porto Alegre.

9

8
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circunstanciais; é o discernimento libertador sem
receitas feitas; é a experiência de sair de si mesmo
sem deixar de ser quem é; é ainda a ritualização da
fé10. Não é, portanto, “um estado de hipersensibilidade, emotividade banal, distanciamento do mundo,
devocionalismo exagerado, espiritismo, sectarismo
e/ou auto-engano, dolorismo, pietismo ou espiritualismo de falsa transcendência: estas não são mais
que distorções, perversões e atrofias da espiritualidade”11. Na definição de António Damásio, espiritualidade “é uma experiência intensa de harmonia”12.

ALMEIDA Filipe, Comunicação oral nas Jornadas Nacionais
da Pastoral da Saúde 2010.

________________________________
Conclusões das Jornadas Nacionais da Pastoral da Saúde
2010. (Em termos cristãos é essencialmente o processo
gradual de identificação com a pessoa de Cristo).
11
Conclusões das Jornadas Nacionais da Pastoral da Saúde
2010, n. 5.
12
DAMÁSIO António, Ao Encontro de Espinosa. As Emoções
Sociais e a Neurologia do Sentir, Europa-América, Mem
Martins 2003, 316-322.
13
Ibidem.
14
GEVAERT Joseph, El problema del hombre, Sigueme,
Salamanca, 1995 (10ª), p. 170.
10
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Não é só a prova das coisas que se não vêem, não
é apenas revelação; não é o contra-racional mas o
“transracional”15; não é só a atitude do homem para
com Deus, não é só a aceitação do que foi dito; é o
“conhecimento do sentido da vida humana em
consequência do qual o homem não se extermina
mas vive”16; é “uma predisposição constante do
espírito, em virtude do qual a vida eterna tem início
em nós e a razão é levada a consentir naquilo que
não vê”17. É a irrupção do totalmente Outro. É reconhecimento de uma verdade que me é oferecida por
outro, por Outro. Então o ser-para-a-morte converter-se-ia em ser-para-o-outro, a partir de Outro. A
minha identidade ser-me-ia entregue pelo outro,
inclusive por aquele que me morre.
5. Do pretérito-menos-que-perfeito à hipótese de um
presente e futuro-mais-que perfeitos
Estamos no fundo da mina, com alguma luz artificial
e vislumbres de luz natural. E, humanamente, só a
candeia nos alumia. Viver para sempre? Morrer para
sempre? E nem o “delírio criacionista”18 ou a idolatria
biológica parecem abrir brechas credíveis na angústia.
Viver significa esperar não ilusoriamente mas fundamentalmente. A esperança é resistência. E não posso
negar a minha raiz. Sou padre. No cristianismo essa
esperança chama-se ressurreição e salvação - que
não deve ser confundida com imortalidade, fruto de
argumentação racional e portanto fruto do instinto de
conservação. A ressurreição é dom, chega-nos de
Outro, de um Tu capaz de reformular um corpo aqui
– no espaço e no tempo - menos que perfeito.
Ressurreição de uma pessoa: Jesus Cristo. E tomo
para mim a provocação do professor Pellegrino: “Há
muito tempo que não se acredita que o sofrimento
aqui na terra vá ser recompensado no céu. Então

hoje sofre-se por quê, para quê?”19 Há ou não
necessidade de redenção, de um além que ilumine o
aquém? Que dizer das vítimas inocentes que
reclamam um juiz supremo? Porque a morte não faz
justiça, antes a condensa. Neste caso, a morte é
paradoxalmente reclamada, exigida pela vida. E a
esperança, “esperada”.
6. Próximo “ministro da saúde”?
Tenho consciência que neste momento são mais as
perguntas que as respostas que ofereci. Porventura
estariam à espera que de um padre surgissem
respostas firmes, de religião e de fé. Entendo, porém,
reflectir convosco como mineiro. Acredito que precisamos tanto de descobrir as verdadeiras perguntas
como de enunciar as grandes respostas. A fragmentação das experiências diárias e a hiperactividade
impedem-nos a reflexão sistemática, a interioridade
sólida que facilite uma espiritualidade unificadora do
profissional de saúde. António Damásio enunciou
deste modo: “creio que vivemos rodeados de estímulos capazes de evocar a espiritualidade, embora
a sua saliência e eficácia sejam diminuídas pela
desorganização dos nossos ambientes e pela falta
de enquadramentos propícios à acção desses
estímulos”20. A morte, minha e dos outros, é um
desses estímulos à reflexão e aos gestos eternos.
É plausível o reconhecimento de um “património espiritual da humanidade”21 ou devemos circunscrever a
vida no inevitável morrer? O facto do doente NOS
morrer significa o meu falhanço ou a porta para a fé
no mais-que-perfeito do corpo à luz do Ser? Como
afirmou Vergílio Ferreira “reconheço-lhe a verdadeira
face não há luz da evidência diurna mas a uma
obscura luz de eternidade” 22.

________________________________
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15
SANNA Ignazio, Fede, scienza e fine del mondo – come
sperare oggi, Queriniana, Brescia 1996, 10.
16
TOLSTOI Lev, Confissão, Alfabeto, 2010, 92.
17
S. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-IIae, q. 4, a.
1., citado em Bento XVI, Salvos na Esperança, 7.
18
DOMINGUES Bento, Ciência e espiritualidade: um novo
diálogo?, Público, 24. 01. 2010, 32.

19
Pellegrino E, Tohomasma D., Medicina per vocazione,
Dehoniane, Roma, 27.
20
DAMÁSIO António, Ao Encontro de Espinosa. As Emoções
Sociais e a Neurologia do Sentir, Europa-América, Mem
Martins 2003, 316-322.
21
JOÃO PAULO II, Fides et Ratio, 14.09.1998, n. 4.
22
FERREIRA Vergílio, Carta ao Futuro, Quetzal Lisboa 2010, 14.

Por isso, com Nowen, estou convencido que o próximo ministro da saúde deverá ser, para si e para o
paciente que lhe morre, um “articulador de acontecimentos interiores” (impedindo que se sofra por
motivos errados), um “homem de compaixão” e um
“crítico contemplativo”23. Dotado de uma “racionalidade sapiencial”24 e de uma “poética da ciência”25
deve ser capaz de colocar o seu corpo à luz de
princípios, métodos, atitudes e de finalidades que
correspondam à sua ontologia.
Face à desintegração das grandes questões
humanas, impõe-se hoje a reflexão sobre “a grande
esperança-certeza de que, não obstante todos os
fracassos, a minha vida pessoal e a história no seu
conjunto estão conservadas no poder indestrutível
do Amor”26. Deixo-vos assim o testemunho de
alguém: “como é possível morrer aos 28 anos? Não
é possível, não há diagnóstico que nos convença,
palavra que nos conforte (…) Ela vai chegar ao céu
numa trança e até Deus vai lamentar a sua juventude
e dizer-lhe ao ouvido: preciso de gente bonita no
céu”27.
Já agora, finalizando, faz sentido um Serviço de
Assistência Espiritual e Religiosa nos hospitais portugueses? Dizem: “A assistência espiritual e religiosa
nas instituições do Serviço Nacional de Saúde
permanece reconhecida como uma necessidade
essencial, em efeitos relevantes na relação com o
sofrimento e a doença, contribuindo para a qualidade
dos serviços prestados. Particular atenção deve ser
dada aos doentes em situações paliativas, com
doenças de foro oncológico, com imunodeficiência
adquirida ou com severidade similar”28.
________________________________
23
NOWEN Henry J. M., O curador ferido. O ministério na
sociedade contemporânea, Paulinas, 2010, 53-69.
24
SANNA Ignazio, Fede, scienza e fine del mondo – come
sperare oggi, Queriniana, Brescia 1996, 10.
25
Meltzer citado em AMARAL DIAS Carlos, A Bondade e o
Perdão. Ensaio psicanalítico sobre alguns aspectos do bom
objecto interno, Escher, S. A., Coimbra 1988.
26
Bento XVI, Carta Encíclica Salvos na Esperança, 35.
27
Miguel Brito, Diário do Minho 25.03.2011.
28
Decreto Lei 253/2009 23 de Setembro de 2009.
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e quando já foi feito tudo o que havia para fazer?

2. Havia a casa, as alegrias da mãe à
entrada, o lugar onde o pai o levou a ver
primeiro os campos.

stock.xchng/godoflite

1. O chamamento é a voz do próprio caminho.
2. Talvez sua mãe lhe quisesse explicar essa
verdade com o seu sorriso.
1. Talvez fosse isso que o pai lhe mostrava
quando o tomou pela mão para ver os campos.
2. Porque tudo florescem num misterioso silêncio.
1. E, seminal, desponta no invisível da terra.
2. Até que em uníssono deflagra.29
________________________________
TOLENTINO MENDONÇA José, Guião do Culturgest de
4 e 5 de Maio de 2007, Para onde vai a luz quando se apaga?
29

As embalagens vazias e os medicamentos fora de uso vão ajudar a tratar
do ambiente. Entregue-os na sua farmácia, que a Valormed faz a recolha
e tratamento de todos os materiais. Juntos vamos ajudar o ambiente,
lançando as sementes para a reflorestação do Parque Natural do Alvão.

Siga-nos em
facebook.com/valormed
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“o mais nobre prazer
é a alegria de compreender”
(leonardo da vinci)
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miastenia gravis: revisão de uma série de casos
Palavras-chave:
Miastenia gravis, miastenia ocular, anticorpos anti-receptor de acetilcolina, anti-MUSK, electromiografia.

key-words:
Miasthenia gravis, ocular myasthenia, autoantibodies to the acetylcholine receptor in skeletal muscle

Resumo
Introdução: A miastenia gravis é uma doença auto-imune com atingimento da junção neuromuscular e,
como tal, mediada por auto-anticorpos, sendo que na
maioria dos casos se ligam ao receptor da acetilcolina no músculo esquelético. A clínica consiste na
presença de sintomatologia decorrente da fraqueza
muscular que é flutuante e incrementa com o exercício, podendo atingir apenas um grupo restrito de
músculos, como por exemplo, ocular ou vários,
designando-se assim por miastenia generalizada. A
heterogeneidade de manifestações clínicas torna por
vezes o seu diagnóstico difícil.

Abstract
Introduction: Myasthenia gravis is an autoimmune
disorder of the neuromuscular junction, mediated by
autoantibodies that in most cases bind to the
acetylcholine receptor in skeletal muscle. Fluctuating
muscular weakness that increases with effort is the
characteristic manifestation of MG that can reach
only a limited group of muscles, such as ocular
myasthenia or more so called generalized myasthenia.
The heterogeneity of clinical manifestations makes
the diagnosis sometimes difficult.

Desenvolvimento: Apresenta-se uma série de casos
(n=14) com diagnóstico de miastenia gravis ou
ocular actualmente seguidos em consulta de Neurologia, comparando-os em termos de características
(idade, sexo, manifestações clínicas, resultados de
meios auxiliares de diagnóstico, diagnóstico e resposta ao tratamento) com outras séries descritas na
literatura, sendo que dos resultados encontrados
realça-se um predomínio do sexo masculino com
idade superior a 50 anos. As manifestações clínicas
predominantes foram oculares e o diagnóstico de
miastenia ocular o mais frequente. Destaca-se a
positividade de anticorpos antireceptor de acetilcolina
e em electromiografia em aproximadamente metade
dos casos, se bem que resultados diferentes são
encontrados se analisados por diagnóstico. Em
todos os doentes foi instituído o tratamento preconizado, tendo sido um deles submetido a timectomia.
Não se registaram quaisquer complicações resultantes da doença.

andreia veiga
serviço de neurologia, chtmad

andreia matas
serviço de neurologia, chtmad

joão paulo gabriel
serviço de neurologia, chtmad

Development: We present a serie of cases (n =14)
diagnosed with ocular or generalized myasthenia
gravis followed in our outpatient neurology clinic,
comparing them in terms of characteristics (age, sex,
clinical manifestations, results of diagnostic aids,
diagnosis and response to treatment) with other
series described in the literature. We found a predominance of males aged over 50 years. The principal
clinical manifestations were ocular disturbances and
the diagnosis of ocular myasthenia was the most
common. Auto antibodies directed towards the
skeletal muscle acetylcholine receptor and electromyography were positive in about half of cases,
although this number changes if we consider the
results by diagnosis (ocular versus generalized
myasthenia). All patients received pharmacological
treatment, and one patient was submitted to timectomy. We register no complications from the disease.

mário rui silva
serviço de neurologia, chtmad

Conclusion: Our serie give an overall understanding of
myasthenia gravis and not differs of thosewe found in
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Conclusão: A nossa série de casos permite obter
uma compreensão global da Miastenia gravis como
doença, atendendo que da análise das suas características principais podemos concluir que em pouco
difere das descritas na literatura (limitada contudo
pelo número reduzido). Concordamos, tal como os
autores consultados, que o melhor esclarecimento
da sua etiopatogenia facilitará o seu diagnóstico e a
resposta à terapêutica.

the literature. We agree, like the other authors that the
best explanation of its pathogenesis is needed to
make the diagnosis easier and a better therapeutic
response.

Introdução
A miastenia gravis é uma doença auto-imune com atingimento da junção neuromuscular e, como tal, mediada
por auto-anticorpos que, na maioria dos casos, se ligam ao receptor da acetilcolina no músculo esquelético.
Noutros, o alvo será o receptor tirosina cinase específico do músculo (MUSK). Em ambos o efeito final consiste
na presença de sintomatologia decorrente da fraqueza muscular que é flutuante e incrementa com o exercício.
É uma doença relativamente pouco frequente embora se verifique uma tendência de aumento da incidência,
talvez por um maior reconhecimento da mesma. Estimam-se cerca de 20 casos por 100000 habitantes nos EUA1,
valor que não deferirá da nossa realidade. Pode atingir qualquer faixa etária, sendo que a população pediátrica
comporta cerca de 15% dos casos. Se nos reportamos ao atingimento da doença por sexo, o número de casos
do sexo feminino será 3 vezes superior ao masculino em indivíduos abaixo dos 40 anos, igualando acima desta
faixa etária. A partir dos 50 anos a incidência é superior nos homens.
A heterogeneidade de manifestações clínicas (tabela 1), dependentes do local que é predominantemente
afectado, idade de início, presença ou não de anormalidades tímicas e tipo de auto-anticorpos envolvidos,
permite a sua classificação em subtipos, o que por vezes dificulta o diagnóstico.
Objectivos
Descrever uma pequena série de casos de doentes com miastenia gravis e ocular representativa do total dos
casos diagnosticados no serviço de Neurologia entre 2000 a 2010, enunciando as suas características principais:
idade, sexo, forma de apresentação clínica, resultados dos meios auxiliares de diagnóstico e resposta à terapêutica e analisados comparativamente aos de outras séries descritas na literatura.
Desenvolvimento
Encontram-se em seguimento em regime de consulta externa de Neurologia – Doenças Neuroimunes, 14 doentes
com o diagnóstico de Miastenia gravis (n=4) ou Miastenia ocular (n=10), sendo a sua maioria do sexo masculino (62%) com idades compreendidas entre os 31 e 75 anos (gráfico 1). A média de idade ao diagnóstico da
doença foi de 53 anos (31-75). A manifestação clínica inaugural mais frequentemente encontrada foi a diplopia
(60%) seguindo-se a ptose palpebral (36%), diparésia facial (14%), disfonia (14%), disfagia (14%), tetraparésia
(14%) e a dispneia em apenas 1 doente (7%). De antecedentes pessoais, destaca-se pela sua frequência a
presença de factores de risco cardiovascular assim distribuídos: 4 doentes com diabetes mellitus tipo 2, tendo
1 deles concomitantemente hipertensão arterial e dislipidemia; 1 doente com migraine, 1 doente com prostatismo
e outro com hipotiroidismo (gráfico 2). Na maioria dos doentes (n=8) não se encontraram co-morbilidades.

113

o chtmad em revista

Doente

Diagnóstico

EMG

Ac. anti receptor
Acetilcolina (g/dL)

1

Miastenia Ocular

Negativa

Negativos

2

Miastenia Gravis

Positiva

Em curso

3

Miastenia Ocular

Positiva

Positivo (8,0)

4

Miastenia Ocular

Positiva

Positivo (4,74)

5

Miastenia Ocular

Positiva

Positivo (0,95)

6

Miastenia Gravis

Positiva

Positivo (3,18)

7

Miastenia Ocular

Negativa

Negativos

8

Miastenia Ocular

Negativa

Negativos

9

Miastenia Ocular

Negativa

Negativos

10

Miastenia Gravis

Positiva

Positivo (8,0)

11

Miastenia Gravis

Positiva

Em curso

12

Miastenia Ocular

Negativa

Em curso

13

Miastenia Ocular

Negativa

Positivo (1,13)

14

Miastenia Ocular

Positiva

Negativos

Tabela 1
Resultados dos meios auxiliares de diagnóstico electromiografia e anticorpos antireceptor acetilcolina

Gráfico 1
Distribuição de doentes por faixa etária.
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Gráfico 2
Distribuição da sintomatologia encontrada segundo
a frequência.
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Inventaria-se na tabela 2 os resultados dos exames complementares de diagnóstico, electromiografia e pesquisa de auto-anticorpos antireceptor de acetilcolina.
Verifica-se assim, pela sua análise, uma positividade de anticorpos anti-receptor de acetilcolina de 55% (6 em
11 doentes, sendo que de 3 não se disponibiliza ainda resultado). Se atendermos à positividade dos mesmos
por diagnóstico de miastenia gravis e miastenia ocular, encontramos uma frequência de 100% (atendendo que
dos 4 doentes, apenas 2 já tem resultados e ambos positivos) e de 44% respectivamente. Uma das doentes
com diagnóstico de miastenia ocular apresentava a particularidade da positividade para anticorpos ANA, anticardiolipina IgM, SSA, ASCA, IgG beta-glicoproteína, tendo auto-anticorpos anti-receptor de acetilcolina negativos.
Análise similar foi efectuada aos achados da electromiografia, sendo que em 57% dos casos corroborou o
diagnóstico clínico (100% na miastenia gravis vs 40% na miastenia ocular).
Da investigação está ainda preconizada a realização de TAC torácico para pesquisa de anormalidades tímicas,
tendo-se evidenciado a presença de timoma em 2 doentes e, em apenas um, realizada timectomia com diagnóstico histológico de timolipoma (o outro doente recusa timectomia).
Sublinha-se a invulgaridade deste tipo histológico de tumor tímico, que apenas raramente foi descrito em
doentes com miastenia sem expressão electromiográfica e serologicamente negativos para auto-anticorpos
antireceptor da acetilcolina2.
Actualmente 12 doentes encontram-se em tratamento com brometo de piridostigmina (86%) em dose média
diária de 195mg/dia (120-300mg). Em 4 doentes houve necessidade de instituição de corticoterapia para
controlo da sintomatologia (3 com diagnóstico de miastenia ocular e 1 com miastenia generalizada) e em 1
com azatioprina (miastenia ocular).
Em nenhum deles se registou nenhuma complicação decorrente da doença nomeadamente crise miasténica.
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Sinais e sintomas

Tabela 2
Manifestações clínicas da Miastenia gravis.

Ocular
. Ptose – geralmente assimétrica
. Diplopia – + recto medial
Bulbar
. Disartria
. Disfagia
. Disfonia
. Fraqueza nos músculos da mastigação
Facial
. Dificuldade no encerramento ocular
Membros
. Geralmente proximal, simétrico
. Membros superiores mais afectados que inferiores
. Raramente focal
Músculos axiais
. Flexão e extensão do pescoço
Músculos da respiração
. Dispneia de esforço, ortopneia, taquipneia, falência respiratória
Distribuição da sintomatologia
. Ocular – 17%
. Ocular e bulbar – 13%
. Ocular e membros – 20%
. Generalizada – 50%
- Ligeira (2%), Moderada (14%), Severa (15%), Ventilação assistida (11%), Morte (8%)

Discussão
A miastenia gravis é uma doença cuja etiopatogenia ainda não se encontra plenamente esclarecida. Sabe-se
que terá na sua génese um mecanismo imunológico, com inibição da normal acção da acetilcolina por atingimento dos seus receptores por autoanticorpos. Em outros, o receptor tirosina cínase específico do músculo
será o alvo preferencial. A origem precisa dos auto-anticorpos anti receptor de acetilcolina não está definida,
sendo que se acredita que anormalidades tímicas (hiperplasia ou neoplasia) possam justificar a positividade
destes nos doentes com diagnóstico de miastenia gravis. Ocorrem com uma frequência de 85% na miastenia
generalizada e 50% na ocular3 o que se encontra em conformidade com a nossa série (100% e 44% respectivamente), embora pequena para tirar qualquer conclusão.
Em termos epidemiológicos, sabe-se que é uma doença relativamente pouco frequente, tendo contudo aumentado a sua incidência talvez por maior reconhecimento do diagnóstico, o que talvez justifique que os doentes
seguidos na nossa consulta tenham sido diagnosticados nos últimos 10 anos. Este facto resulta também,
provavelmente, de um viés de referenciação.
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Em relação à distribuição por sexo e idade, o número de casos do sexo feminino será 3 vezes superior ao masculino em indivíduos abaixo dos 40 anos, igualando acima desta faixa etária. A partir dos 50 anos a incidência é
superior nos homens1. Na nossa série verificou-se um predomínio do sexo masculino, sendo que a manifestação inicial ocorreu na maioria acima dos 50 anos.
A manifestação clínica inicial mais frequentemente descrita na literatura é ocular3 apresentando-se sob a forma
de ptose e, ou, diplopia (85%), geralmente evoluindo para miastenia generalizada num período de 2 anos. A
nossa série apresenta dados similares, sendo que os sintomas referidos foram igualmente aqueles mais frequentemente encontrados (diplopia – 60%, ptose palpebral - 36%; diplopia e/ou ptose – 93%). Contudo, embora a
percentagem de casos de miastenia ocular corresponda a apenas 17% do total de doentes com miastenia
gravis1, na nossa consulta tal não se verifica (miastenia ocular – 71%), o que pode ser justificável por na maioria
dos doentes o diagnóstico ser ainda recente. Sabe-se no entanto que se a generalização da doença não
ocorrer nos primeiros 2 anos, persistirá sob a forma ocular em cerca de 90% dos casos. A tabela 2 enumera as
manifestações clínicas da miastenia gravis.
O curso da miastenia gravis é variável (tabela 3). Muitos doentes sofrem agudizações em períodos de doença,
stress emocional, cirurgias ou após utilização de certos fármacos (tabela 4).
Tabela 3
Fármacos que podem condicionar agravamento da
Miastenia Gravis.

Contra-indicadas
. D-penicilamina
Usar com precaução
. Telitromicina (usar apenas se não houver outra possibilidade)
Exacerbam os sintomas na maioria dos doentes
. Curarizantes
. Toxina botulínica
. Aminoglicosídeos
. Macrolidos
. Fluoroquinolonas
. Quinino, quinidina, procainamida
. Interferão-alfa
. Magnésio (ev)
Pode exacerbar os sintomas em alguns doentes
. Bloqueadores dos canais de cálcio
. Bloqueadores beta
. Lítio
. Agentes de contraste iodinados
. Estatinas (relação causal nestes casos pode ser questionada dada a larga utilização destes fármacos)
Remissões espontâneas são pouco frequentes, tendo sido reportadas em cerca de 10-20% dos casos, sendo
menor a probabilidade de tal acontecer quanto mais tardia a manifestação inicial da doença1.
A crise miasténica, manifestação grave e potencialmente fatal, com necessidade de ventilação mecânica invasiva, se ocorrer falência respiratória, obriga a suspensão dos inibidores da colinesterase visto poderem agravar
o quadro clínico por hipersecreção brônquica. O tratamento preconizado nesta situação é a plasmaférese dada
a suia rapidez de acção. Outros autores sugerem a possibilidade de tratamento com imunoglobulinas, sendo
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que a sua eficácia em comparação com a plasmaférese não é consensual1. Nestes doentes o tratamento
deverá ser mantido com corticoesteróides para evitar recidiva.
I . Miastenia ocular (15 a 20%)
II . A. Miastenia generalizada moderada, com progressão lenta e sem crises; boa resposta à terapêutica (30%)
B. Miastenia generalizada moderadamente severa, com envolvimento muscular e bulbar acentuados,
sem crises; resposta à terapêutica menos satisfatória (25%)

Tabela 4
Classificação de Osserman (estadiamento da
Miastenia gravis).

III . Miastenia fulminante aguda; rápida progressão de sintomas severos com crises frequentes e má
resposta à terapêutica; elevada incidência de timoma; elevada mortalidade (15%)
IV. Miastenia severa tardia; sintomas similares a III, mas resultando da progressão do estádio I para II no
período de 2 anos (10%)
O diagnóstico engloba, além da clínica, a pesquisa de autoanticorpos (anti-receptor de acetilcolina ou anti-MUSK),
realização de electromiografia e TAC torácico. Sabe-se que a positividade dos meios auxiliares de diagnóstico
não é necessária para o estabelecimento do diagnóstico dado nenhum destes apresentar taxas de sensibilidade e/ou especificidade de 100%. A pesquisa de anti-MUSK deve ser realizada naqueles cujos auto-anticorpos
antireceptor de acetilcolina forem negativos, ocorrendo nestes positividade em cerca de 40% dos casos1. Nos
doentes anti-MUSK positivos verifica-se envolvimento preferencial da musculatura facial, bulbar e dos membros,
o que poderá indicar alguma diferença ao nível da junção neuromuscular. Não apresentamos dados em
relação a estes visto a sua pesquisa não estar disponibilizada nos laboratórios com os quais estabelecemos
protocolos. Nos doentes cujos anticorpos sejam negativos, a pesquisa de anticorpos de baixa afinidade
pode-se revelar positiva em cerca de 66% dos casos.
Na electromiografia espera-se encontrar redução na amplitude dos potenciais de ação após estímulos repetidos
com intervalo de 3 segundos. Tal acontece em 75% dos casos de miastenia generalizada e não atinge os 50%
de casos de miastenia ocular3. Na nossa série de casos os resultados não divergem dos encontrados na literatura (100% na miastenia generalizada e 40% na ocular). A electromiografia de fibra única, não disponível no nosso
hospital, é muito sensível (95-99%) mas pouco específica. Nos casos em que o diagnóstico não se afirme
seguro poderá ser tentada prova terapêutica com edrofónio ou neostigmina.
A percentagem de diagnóstico de timoma oscila entre 10 a 15%1. A sua frequência é similar entre homens e
mulheres com pico de incidência aos 50 anos. Espera-se que nestes a apresentação clínica seja mais severa
que nos doentes sem timoma e com apresentação em idade mais jovem, contudo o prognóstico a longo prazo
é similar ao dos doentes com inicio em idade mais tardia. Com raras excepções (tal como 1 dos nossos doentes)
os títulos e auto anticorpos anti receptor de acetilcolina são elevados. Nos doentes com timoma, raramente a
exérese do tumor os torna assintomáticos mantendo a necessidade de tratamento farmacológico. Foram por
nós encontrados 2 doentes com timoma (14%) sendo um submetido a timectomia, não diferindo portanto da
frequência descrita.
A hiperplasia tímica ocorre em cerca de 85% dos doentes com auto anticorpos antireceptor de acetilcolina o
que suporta a teoria que a sua produção ocorra sobretudo nesta glândula.
Tem-se procurado associar os genes de histocompatibilidade à génese da miastenia gravis, tendo sido já
evidenciada associação entre o alelo HLA DR3 e B8 com a miastenia de inicio em idade jovem e hiperplasia
tímica1. Associação menos forte foi descrita entre os alelos HLA DR2 e B7 e a miastenia gravis de inicio tardio1.
O alelo DR3 terá uma associação negativa com miastenia gravis de inicio tardio e o DR7 o efeito oposto.
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Recentemente foi descrita a associação entre DR14-DQ5 e a presença de anticorpos anti-MUSK. Outros genes
não HLA frequentemente descritos em outras doenças autoimunes foram encontrados em doentes com
miastenia. Trata-se portanto de uma área em desenvolvimento, cujos primeiros achados corroboram a hipótese
da susceptibilidade que estes doentes manifestam aos fenómenos de auto imunidade (podendo no futuro
justificar a positividade de múltiplos auto anticorpos, tal como por nós encontrada num dos nossos doentes).
O diagnóstico diferencial da miastenia gravis deve incluir todas as doenças que cursam com perturbação da
normal condução da junção neuromuscular, tal como o síndrome de Eaton Lambert, o botulismo, a intoxicação
por neurotóxicos (venenos, organofosforados), tendo sido este fenómeno igualmente reportado na siringomielia,
polimielite, neuropatia periférica e miopatia inflamatória.
O tratamento de primeira linha consiste na utilização de brometo de piridostigmina, inibidor das acetilcolinesterases, aumentando a semivida da acetilcolina e assim a sua disponibilidade aos receptores. A dose inicial
oscila entre 15-30 mg em 3-4 tomas diárias não devendo exceder os 450mg/dia. Deverá ser administrado 30-60
minutos antes das refeições em doentes com sintomas bulbares. O excesso de dose manifesta-se por sintomas
muscarínicos com hipersalivação, bradicardia, hiperidrose, lacrimejo excessivo e miose.
Nos doentes em que não ocorre resposta ou esta não é suficiente será de ponderar a utilização de corticoterapia, de forma aguda ou cronicamente em doses baixas. Poderá ser o tratamento preferencial em doentes com a
forma ocular da doença, se bem que não exista evidência suficiente que suporte esta premissa.
Em relação aos agentes imunomodeladores, azatioprina, micofenolato de mofetil e ciclosporina, poderão constituir uma opção sobretudo em doentes com intolerância aos fármacos supra descritos. Naqueles refractários
deveremos considerar a utilização de ciclofosfamida ou rituximab.
A plasmaférese e o tratamento com imunoglobulinas está reservado às exacerbações ou quando se torna
premente uma resposta rápida.
A timectomia, à luz da actual evidência está reservada para os doentes com achado imagiológico de timoma.
O tratamento encontra-se descrito de forma sumária na figura 1.

Conclusão
A nossa série de casos, se bem que se trate de uma pequena amostra, permite obter uma compreensão global
da Miastenia gravis como doença, atendendo que da análise das suas características principais (epidemiologia,
clínica, resultados de meios auxiliares de diagnóstico e resposta à terapêutica) podemos concluir que em
pouco difere das descritas na literatura. Concordamos, tal como os autores consultados para a elaboração
desta revisão, que o esclarecimento da sua etiopatogenia permitirá aperfeiçoar não só o diagnóstico, o que
resultará invariavelmente no incremento da incidência da doença, mas também optimizar a resposta à
terapêutica, ainda frustre em alguns doentes condicionando morbilidade considerável.
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Figura 1
Tratamento de miastenia gravis.
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Resumo
O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
tem a funcionar desde Novembro de 2007, o projecto
“Consulta a Tempo e Horas”, uma medida integrada
no programa SIMPLEX para a área da Saúde que
permite efectuar a marcação de consultas nas unidades hospitalares, por via electrónica, a partir das
unidades de Cuidados de Saúde Primários.

Abstract
Since November 2007 the “Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro” has been operational the
"Medical Outpatient on time" program. This program
is a measure integrated in the SIMPLEX policy for the
health area, and allows the Primary Health Care units
to book appointments in hospitals, electronically.

O presente trabalho tem por objectivo fazer uma
análise retrospectiva sobre os resultados da aplicação da referenciação electrónica, na consulta de
Pediatria, e procurar respostas para melhorar a
assistência, com rapidez, eficiência e qualidade, à
população da região.
Fez-se uma revisão dos pedidos electrónicos de
marcação de consulta de Pediatria, no período de
Novembro de 2007 a Abril de 2010, tendo sido
analisadas algumas características do conteúdo do
pedido.

Telemóvel: 925483528
Email: joseff@chtmad.min-saude.pt
Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
Av. Noruega | Lordelo
5000-508 Vila Real

Os resultados obtidos permitiram concluir que o
sistema de referenciação electrónico tem-se revelado
útil e eficiente na resposta a pedidos de consulta
hospitalar.
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The present work aims to analyzed the electronic
referral to the pediatric outpatient, and found answers
to improve care, with efficiency and quality, to the
local population.
The authors reviewed the electronic applications, in
the period November 2007 to April 2010, and analyzed some features of the request.
The results showed that the electronic referral system
has proven useful and efficient in responding to
requests for access to the hospital.
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Introdução
A realidade do Sistema Nacional de Saúde (SNS), no que respeita ao acesso a uma primeira consulta hospitalar, revelava até ao final de 2008, algumas limitações, nomeadamente ao nível do sistema de gestão do acesso
e da necessidade de uma monitorização eficaz da capacidade de resposta das instituições hospitalares do SNS.
Reconhecendo estas lacunas, o Ministério de Saúde (MS) desenvolveu um projecto, no âmbito do Programa
de Simplificação Administrativa e Legislativa (Simplex), no sentido de melhorar o acesso, às primeiras
consultas hospitalares.
A 11 de Julho de 2008 é aprovado e publicado em Diário da República (portaria n.º 615/2008) o Regulamento do
Sistema Integrado de Referenciação e de Gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar
nas Instituições do SNS, designado por "Consulta a Tempo e Horas" (CTH)1. Este regulamento não se aplica às
situações clínicas que requerem uma intervenção no serviço de urgência, nem às consultas subsequentes
hospitalares, nem aos pedidos de meios complementares de diagnóstico e terapêutica.
O quadro I mostra o fluxograma do processo2.

Processo
médico|cirúrgico

Processo
oncológico

Médico de
família

Início da contagem
do tempo de
resposta

quadro I
Fluxo do processo da Consulta a Tempo e Horas2

início da contagem do
tempo de resposta
Triador
hospitalar

∆

∆
Classificação
(Prioridade)

30 dias
60 dias
150 dias

∆1

Nível 4 - < 7 dias
Nível 3 - 7 dias
Nível 2 - 15 dias
Nível 1 - 30 dias

Agendamento

Prioridade
verificada

∆2

Médico
hospitalar

∆2

Prioridade
verificada

∆1

A presente portaria prevê a adopção de normas e de mecanismos de referenciação dos pedidos de consulta
hospitalar que permitam o atendimento segundo níveis de prioridade das situações, a melhor orientação do
doente no sistema e a circulação de informação clínica.

122

artigos científicos

O projecto CTH tem como principais objectivos1:
. Promover a celeridade no acesso a primeiras consultas de especialidade hospitalar em instituições do SNS, a
partir dos cuidados de saúde primários;
. Aplicar regras que garantam a transparência dos procedimentos e a responsabilização das instituições do
SNS e dos utentes na marcação de primeira consulta de especialidade;
. Adoptar uma metodologia de referenciação, a partir do processo clínico do utente, que assegure um acesso
equitativo na marcação da primeira consulta, respectiva realização, cuidados subsequentes e retorno de
informação ao médico assistente;
. Identificar as necessidades de acesso às primeiras consultas hospitalares e por especialidade, por parte de
cada unidade de cuidados de saúde primários, e a capacidade de resposta por hospital do SNS, garantindo
tempos máximos de resposta para cada nível de prioridade;
. Garantir a produção de dados e de indicadores comuns e uniformes de contagem e de medida de tempo até
à realização da consulta.

Objectivos
Este trabalho pretende: avaliar a eficácia da referenciação electrónica a uma primeira consulta de Pediatria;
analisar o conteúdo informativo do pedido para perceber as reais necessidades da população local; e ainda,
procurar respostas para melhorar a assistência, com rapidez, eficiência e qualidade.

Metodologia
Foram incluídos no trabalho todos os pedidos de referenciação por via electrónica, de crianças e/ou adolescentes, a uma primeira de consulta de Pediatria no período compreendido entre Novembro de 2007 a Abril de
2010, na Unidade de Vila Real, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. (CHTMAD, E.P.E.).
Foi feita a revisão do conteúdo do pedido e analisadas as seguintes variáveis: sexo, idade, local de referenciação, tempo de espera, informação clínica, motivo de consulta.
Foi também analisado o seguimento destas crianças, avaliando a necessidade de realização de exames complementares de diagnóstico, apoio de outras especialidades (do CHTMAD, E.P.E. ou de outras instituições), terapêutica ou intervenção específica e destino após realização da primeira consulta. O conceito “abandono” foi
definido neste trabalho como: não comparência à primeira consulta ou duas faltas consecutivas após realização
de pelo menos uma consulta no CHTMAD, E.P.E..
Foram consultados os processos clínicos em suporte informático (Sistema de Apoio ao Médico - “SAM”) e em
suporte papel.

Resultados
No período de tempo considerado foram referenciadas, por esta via, à consulta de Pediatria 469 crianças e/ou
adolescentes.
Destes, 62,7% (294/469) dos doentes eram do sexo masculino e 37,3% (175/469) do sexo feminino, sendo a
média de idades de 6,0 ± 4,5 anos, com uma idade mínima inferior a 1 mês e uma idade máxima de 17,5 anos.
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O gráfico 1 mostra-nos a percentagem que este tipo de referenciação representou no total, sendo notório o
aumento progressivo do mesmo.
gráfico I
Média mensal de pedidos por ano

Praticamente todas as Unidades do distrito (28 Unidades) referenciaram crianças e/ou adolescentes, no entanto
quase 80% dos pedidos são da responsabilidade dos seguintes centros: Vila Real 1 e 2, USF Fénix (Vila Real),
Vila Pouca de Aguiar, Alijó, Peso da Régua, Sabrosa e Santa Marta de Penaguião.
Ao analisar o conteúdo do pedido, avaliámos os seguintes aspectos: descrição da história clínica; exame
objectivo; presença de antecedentes pessoais e familiares; e, formulação de uma hipótese de diagnóstico clara.
O quadro seguinte (Quadro II) mostra esses resultados.
quadro II
Conteúdo do pedido (n=469)

Total

%

História clínica

469

100

Exame objectivo

327

69,7

Antecedentes pessoais e|ou familiares

221

47,1

Hipótese de diagnóstico

343

73,1

Após identificação do problema é realizada uma triagem de acordo com o fluxograma do quadro I, e os pedidos são incluídos num dos níveis de prioridade de atendimento. A distribuição por estes níveis de prioridade e
a relação entre o Tempo Máximo Garantido (TMG) e o Tempo de Espera Médio (TEM) entre a data de referenciação e a realização efectiva da consulta podem observar-se no quadro III.

Distribuição

Tempos de espera (dias)

Nº total

%

TMG

TEM

Normal

421

89,8

<150

41,1

Prioritário

43

9,2

<60

15,3

Muito prioritário

5

1,1

<30

8,2

quadro III
Distribuição por níveis de prioridade, TMG e TEM
(n=469)
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No período de tempo considerado, o Serviço de Pediatria disponibilizou consultas de Pediatria Geral, Adolescência, Imunoalergologia e Desenvolvimento. Tendo em conta este aspecto organizacional, as crianças e/ou
adolescentes foram orientados para um destes tipos de consulta como se pode observar no gráfico 2.
Tipo de consulta (n=469)

gráfico 2
Distribuição por tipo de consulta

Foram ainda avaliados o tipo de problema (Gráfico 3) e os diagnósticos mais vezes referenciados, descritos no
quadro IV.
gráfico 3
Tipo de problema mais frequentemente referenciado

Tipo de problema referenciado (n=469)

quadro IV
Diagnósticos mais frequentes (n=187|469)

Tipo de problema

125

Sub-total

Tipo de problema

Sub-total

Asma

40

Sopro cardíaco

21

Atraso de linguagem

30

Má evolução ponderal

16

Criptorquidia

12

Obesidade

17

Fimose

14

Renite alérgica

14

Infecção urinária

10

Enurese nocturna

13

Total

106

Total

81

Total

187

o chtmad em revista

Após a realização da primeira consulta de Pediatria, as crianças e/ou adolescentes seguiram um processo de
investigação e terapêutica. O quadro V mostra alguns aspectos desse processo. Neste trabalho analisamos
também o destino dos indivíduos referenciados. Podemos observar no gráfico 4 e nos quadros VI e VII os
resultados obtidos.

ECD

%

ECD

%

ECD

%

213/356

59,8

141/356

39,6

150/356

42,1

Imunoalergologia (n=39)

34/39

87,2

8/39

20,5

35/39

89,7

Adolescência (n=39)

31/39

79,5

13/39

33,3

21/39

53,9

Desenvolvimento (n=33)

19/33

57,6

25/33

75,8

20/33

60,6

297/469

63,3

187/469

39,9

226/469

48,2

Pediatria geral (n=356)

quadro V
Seguimento após primeira consulta vs tipo de
consulta (n=469)

legenda: ECD (Exames Complementares de
Diagnóstico); OE (Apoio de Outras Especialidades);
T (Terapêutica/intervenção específica).

gráfico 4
Destino dos indivíduos no período de tempo
considerado

Destino (n=469)

Total

%

À 1ª Consulta

29

31,5

À 2ª Consulta

25

27,2

Depois da 3ª Consulta

38

41,3

quadro VI
Alta para o Médico de Família vs de consultas
efectuadas (n=92)
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quadro VII
Alta por abandono (n=101)

Total

%

Falta à 1ª Consulta

33

32,7

2 Faltas após a realização da 1ª Consulta

68

63,7

Discussão
O sistema de referenciação electrónica encontra-se globalmente bem implementado na área de influência do
nosso hospital, o que se pode confirmar quer pela taxa crescente de pedidos efectuados ao longo do tempo,
quer pela diversidade de Unidades de Cuidados de Saúde Primários que referenciam.
A população estudada é maioritariamente constituída por rapazes, sendo a idade média de 6 anos. Este facto
pode ser explicado pelo elevado número de patologias que são mais comuns ou exclusivas neste sexo, nomeadamente patologia urogenital (criptorquidia, fimose e hidrocelo), alergológica (asma e rinite), do desenvolvimento
(atraso da linguagem) e endocrinológica (obesidade).
Todos os pedidos referiam a história clínica, mas uma elevada proporção não apresentava exame objectivo, antecedentes pessoais e/ou familiares e não colocavam uma hipótese de diagnóstico clara e objectiva. Esta omissão
de informação poderá condicionar o nível de prioridade de consulta e eventualmente uma intervenção terapêutica rápida e eficaz.
Apesar da consulta mais solicitada ser a de Pediatria Geral, podemos também afirmar pelos resultados obtidos
que já existe ao nível dos Cuidados de Saúde Primários o conhecimento da existência de consultas específicas
(Desenvolvimento, Alergologia e Adolescentes), que representaram neste período de tempo cerca de 25% do
total de pedidos.
Relativamente aos tempos máximos garantidos para a realização de 1ª consulta de Pediatria no CHTMAD,
E.P.E. estes foram cumpridos, com óptima resposta em todos os níveis de prioridade e em todas as consultas.
É importante comentar também que entre as patologias mais vezes referenciadas estão a asma e obesidade,
entidades de prevalência crescente, cuja intervenção específica é fundamental para melhorar a qualidade de
vida das crianças e adolescentes, lançando novos desafios ao Serviço de Pediatria.
No seguimento destas crianças e/ou adolescentes 1/3 deles não realizaram ECD; pensamos que isto se deva à
referenciação de patologias, cujo diagnóstico e tratamento não dependem da sua realização, bem como a
situações em que não se confirma patologia.
Metade da população teve pelo menos uma consulta de outra especialidade, solicitada sobretudo pela consulta
de Desenvolvimento, confirmando a sua forte vertente multidisciplinar na abordagem dos problemas.
A resposta das outras especialidades foi resolvida internamente, sem necessidade de recorrer a outras instituições de saúde fora do CHTMAD, E.P.E..
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Dos 20% de doentes que já tiveram alta para o seu Médico de Família, esta ocorreu em 2/3 dos casos na 1ª ou
na 2ª consulta. Isto poderá ser atribuído a vários factores: porque o seguimento e tratamento da patologia
considerada seriam possíveis nos CSP; porque a suspeita de doença não se confirmou; e finalmente, porque a
referenciação foi feita em idade precoce para possível intervenção sobre o problema.
Um dos aspectos negativos foi a elevada taxa de abandono, cerca de 22% (de acordo com a definição
utilizada neste trabalho). Se bem que possa estar inflacionada dada a definição considerada, leva-nos à
algumas reflexões e será objecto de estudo posterior, pois é fundamental entender as sua razões e procurar
respostas para minimizá-la.

Conclusões
A realização de trabalhos deste género é importante para melhorar aspectos organizacionais, de modo a
oferecer às crianças todos os cuidados, com rapidez e qualidade.
Salientamos alguns aspectos positivos, nomeadamente os que dizem respeito aos tempos máximos garantidos para a realização de 1ª consulta de Pediatria no CHTMAD, E.P.E., uma vez que estes foram cumpridos,
com óptima resposta nos 3 níveis de prioridade em todas as consultas.
Reforçamos ainda a taxa elevada de altas precoces para o Médico Assistente, gerando intercâmbio com os
Cuidados de Saúde Primários e permitindo ao Serviço de Pediatria do CHTMAD, E.P.E., cumprir o seu papel de
prestador de cuidados diferenciados.
A alta taxa de abandono, como referido anteriormente, leva-nos à necessidade de estudar e compreender o
problema, de maneira a encontrar soluções para ultrapassá-lo.
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Resumo
O objectivo do presente estudo consistiu na determinação dos valores de proteína C-reactiva (PCR)
em todos os doentes internados na unidade de
cuidados intensivos polivalente (UCIP) do Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
(CHTMAD, E.P.E.) de forma a avaliar se existem
correlações entre a PCR medida nos dias 1, 2 e 3,
(PCR1, PCR2 e PCR3) com o diagnóstico e com a
evolução clínica do doente, entre outras variáveis
consideradas. Os nossos resultados revelaram que
os níveis de PCR1 apresentaram relação estatisticamente significativa com o mês de admissão
(p=0,003), com o diagnóstico (p<0,001) e com a
evolução clínica (p=0,043). Os níveis de PCR2
apresentaram uma relação estatisticamente significativa com o mês de admissão (p=0,039) e com a
evolução clínica do doente (p=0,006). Para os
valores de PCR3 foi observada uma relação estatisticamente significativa com a evolução clínica do
doente (p=0,001). Deste estudo ressalta a utilidade
do valor da PCR enquanto marcador da inflamação.
Adicionalmente a PCR surgiu como um bom
indicador de prognóstico, mostrando uma relação
estatisticamente significativa com a evolução clínica
da doença.

Abstract
The purpose of this study was to determine the
values of CRP in all the patients admitted to the
intensive care polyvalent unit (ICU) of the Hospital of
Trás-os-Montes and Alto Douro (CHTMAD, E.P.E.) in
order to evaluate the associations between CRP
measured on days 1, 2 and 3, (CRP1, CRP2 and
CRP3) with several epidemiological and clinical
variables considered. Our results showed that levels
of PCR1 showed a statistically significant relationship
with the month of admission (p=0.003), with the type
of diagnosis (p<0.001) and with the clinical outcome
(p=0.043). PCR2 levels showed a statistically
significant relationship with the month of admission
(p=0.039) and with the patients clinical outcome
(p=0.006). For the PCR3 values was observed a
statistically significant relationship with the patient's
clinical course (p=0.001). This study underscores
the usefulness of the value of CRP as a marker of
inflammation. Additionally, the CRP seems to be a
good prognostic indicator, showing a statistically
significant relationship with the patient’s clinical
outcome.
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Introdução
A Proteína C Reactiva (PCR) foi descoberta em 1930, por Tillet e Francis do Instituto Rockefeller, durante uma
investigação sobre antigénios de pneumococos, como sendo uma proteína imunologicamente anómala, presente no soro de doentes em episódios agudos de infecção e inflamação. Esta proteína apresenta a capacidade de se precipitar com uma fracção de polissacarídeos, chamados de fracção C do Streptococcus
pneumoniae, derivando deste facto o seu nome.1
Estruturalmente, a PCR possui uma forma globular cíclica e é uma globulina pentamérica, com mobilidade na
zona gama. É composta por cinco subunidades idênticas e unidas por ligações não covalentes, associadas e
simetricamente dispostas em torno do centro. Cada subunidade apresenta o peso molecular de 23 KDal e é
altamente resistente à proteólise.2,34 A PCR possui uma semi-vida curta, cerca de 19 horas. No entanto, o facto
de em condições normais os seus níveis séricos não ultrapassarem os 0,5 mg/dl e o facto de se elevarem em
resposta a processos inflamatórios inespecíficos, torna-a uma proteína de fase aguda muito sensível.5,6 PCR
pode ser utilizada como auxílio no diagnóstico, controlo terapêutico e acompanhamento de diversas patologias, uma vez que é um indicador precoce e sensível de processos inflamatórios resultantes de infecções,
neoplasias, necrose tecidular e cirurgias.7,8,9,10
A sepsis define-se como uma síndrome, proveniente de uma complexa interacção entre o hospedeiro e o
agente infeccioso, da qual surge uma Resposta Inflamatória Sistémica (SIRS).11,12 Esta resposta caracteriza-se
por manifestações múltiplas, podendo ocasionar disfunção ou falência de um ou mais órgãos. As potenciais
vias de entrada dos microrganismos são múltiplas, como nas soluções de continuidade na pele, por alterações
em outras barreiras imunológicas orgânicas, ou resultantes de iatrogenia como nas aberturas na pele promovidas por cateteres intravenosos.13,14,15
A sepsis constitui actualmente uma das mais frequentes causas de morte em todo mundo, sobretudo nas
Unidades de Cuidados Intensivos, e está entre as principais causas de morte nos Estados Unidos EUA).16,17 A
sua crescente prevalência tem sido objecto de vários estudos científicos. Existem factores relacionados com
mudanças demográficas das populações, com o estado imunológico dos doentes, a utilização crescente de
imunosupressores, de procedimentos invasivos,18,19 e existem factores genéticos que são hoje identificados e
consensualmente aceites como essenciais na compreensão da fisiopatologia do processo séptico. 20,21,22
A determinação sérica da PCR tem-se mostrado de grande utilidade no diagnóstico de doentes com sepsis.
Uma das propriedades da PCR que a torna um bom marcador e que contribui para o uso amplamente estabelecido nas principais unidades de saúde de todo o mundo, é o facto de esta proteína ser estável, e não se
degradar entre o momento da colheita e o momento da sua determinação laboratorial. A utilização da PCR no
diagnóstico da sepsis é indiscutível para muitos autores.23,24,25
No presente estudo foram avaliados os niveis séricos de PCR, nos primeiros 3 dias de internamento dos doentes.
O objectivo foi relacionar os níveis séricos de PCR com diversas variáveis epidemiológicas e clínicas, a fim de
avaliar o valor diagnóstico e prognóstico deste marcador em doentes com sepsis.
Material e métodos
População estudada
Foram incluídos 376 doentes admitidos na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) do Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E., (CHTMAD, E.P.E.), entre os meses de Janeiro a Dezembro
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de 2009. Para a determinação da categoria de diagnóstico, os doentes foram classificados segundo a
classificação de Knaus.26
Variáveis consideradas
Para este trabalho foram consideradas as variáveis: Sexo (feminino/ masculino); Proveniência do doente
[interna (provenientes do CHTMAD-EPE)/externa (Pólos Hospitalares fora de área)]; Mês de admissão (Janeiro
a Dezembro); Diagnóstico (choque séptico/sepsis severa/ não infecção-SIRS); Infecção nosocomial (sim/não);
Evolução clínica (faleceu/melhorou); PCR1, PCR2 e PCR3 (valores de Proteína C reactiva para o 1º, 2º e 3º dia
de admissão no serviço, respectivamente).
Processamento das amostras
Este estudo incluiu amostras de sangue, colhidas em tubo com heparina-lítio. As amostras depois de serem
recolhidas foram centrifugadas durante 10 minutos a 4500 rotações por minuto (r.p.m). O volume da amostra
necessária para a realização do teste foi de 0,3 ml. Todas as determinações foram realizadas no aparelho
SYNCHRON LX 20 ® Beckman Coulter, usando o método da imunoturbidimetria, com recurso aos reagentes
pertencentes à firma ISAZA, Portugal e de acordo com as especificações do fabricante. Previamente foi efectuado uma calibração da técnica PCR e o controlo de qualidade, com três níveis diferentes: alto, médio e baixo.
Análise estatística
A análise estatística dos dados foi realizada recorrendo ao sistema SPSS (Statistical Pachage for the Social
Sciences, Chicago, IL, EUA), versão 12.0.
Os resultados foram expressos em frequências absolutas e relativas e, para as variáveis quantitativas (PCR1;
PCR2; PCR3) foi efectuada a estatística descritiva com o cálculo da média e do erro padrão (Média ± SE).
A relação entre as variáveis quantitativas e qualitativas (ou categóricas) foi estudada com a aplicação dos
testes de ANOVA (Análise de variância). Foi ainda realizado o teste de Bonferroni para comparação múltipla de
médias, nos casos em que o seu uso se mostrou apropriado. As associações encontradas foram consideradas
estatisticamente significativas para valores de p<0,05.
Resultados
Caracterização da amostra
Sexo: Dos 376 doentes incluídos no estudo, 162 eram mulheres e 214 eram homens (Gráfico 1). A média das
idades destes doentes foi de 63,58 ± 16.19, com um mínimo de 17 e um máximo de 97 anos.
gráfico 1
Distribuição dos doentes segundo o sexo

mulheres
homens
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Proveniência: A maioria dos doentes (n=336) teve proveniência do CHTMAD, E.P.E., de diferentes serviços. Em
40 casos os doentes vieram remetidos de outras Unidades Hospitalares (Tabela 1) fora da área directa que
abrange o CHTMAD, E.P.E.. Foram admitidos 215 doentes (57,2%) não cirúrgicos e 161 (42,8%) pós-operatórios.
De entre os 161 pós-operatórios, a maioria (n=92; 57,1%) provinha de cirurgia urgente, e os restantes (n=69;
42,9%) de cirurgia programada.

Proveniência
Interna
do chtmad
Externa

Serviço/Hospital

Frequência (n)

Percentagem %

Serviço de urgências
Enfermarias
Outros pólos

163
120
53

43,4%
31,9%
14,1%

(Polos hospitalares fora de área)

40

10,6%

Tabela 1
Proveniência Interna e/ou Externa de doentes
admitidos na UCIP do CHTMAD, E.P.E. no ano de
2009

Mês de admissão: No Tabela 2 e no gráfico 2 estão representados os doentes admitidos na UCIP do CHTMAD,
E.P.E. durante os doze meses do ano. No mês de Setembro registou-se o maior número de internamentos
neste serviço.
Diagnóstico: Dos doentes incluídos no estudo, foi diagnosticado choque séptico em 127 casos (33,8%); a 55
doentes foi diagnosticada sepsis severa (14,6%) e 194 doentes (51,6%) não apresentaram infecção como
podemos observar no Gráfico 3.
Infecção nosocomial: Identificou-se infecção nosocomial em 125 doentes, correspondendo a uma percentagem
de 33,2%, como podemos observar no Gráfico 4.
Evolução clínica: Como podemos observar no Gráfico 5, dos doentes admitidos, foi possível obter informação
clínica em 375 casos. Relativamente ao doente em falta perdeu-se a informação respectiva. Dos 375 doentes
considerados, 61 (16,2%) acabaram por falecer e 314 (83,5%) apresentaram melhoria clínica.
Valores de PCR1, PCR2 e PCR3. Relação com as variáveis consideradas
Na Tabela 2 podem observar-se as associações encontradas para os valores de PCR1, PCR2 e PCR3 com as
variáveis consideradas. Podemos observar que os valores de PCR1 apresentam uma associação estatisticamente significativa com o mês de admissão (Fevereiro apresentou os valores mais elevados, Gráfico 6), com o
tipo de diagnóstico e com a evolução clínica.
Os valores de PCR2 apresentam uma associação estatisticamente significativa com o mês de admissão (valores
mais elevados no mês de Março, Gráfico 7) e com a evolução clínica (Tabela 2).
Os valores de PCR3 apresentam uma associação estatisticamente significativa com a evolução clínica (Tabela 2).
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evolução
clínica

Infecção
nosocomial

Diagnóstico

Mês de admissão

sexo

Variáveis

Tabela 2
Valores de PCR1, 2 e 3 e variáveis clínicas
consideradas

Frequência
(n)

PCR1
Média ± SE

P

PCR2
Média ± SE

P

PCR3
Média ± SE

P

NS

16,93±2,99

NS

15,70±2,85

NS

162

Feminino

14,091±3,2

214

Masculino

14,029±3,07

17,11±2,86

17,40±2,73

31

Janeiro

13,6±3,9

16,29±3,84

a

15,88±3,59

25

Fevereiro

27,3±4,0b

24,17±3,94a

21,51±3,82

25

Março

17,0±4,1 ,

24,78±4,07 ,

21,15±3,90

31

Abril

14,1±3,8a

15,44±3,60a

16,66±3,44

34

Maio

12,1±4,02

17,86±3,79

16,68±3,58

29

Junho

12,6±4,1a

34

Julho

12,4±3,7

34

Agosto

37

a

a b

a b

a

0,003

a

13,95±3,61a
16,77±3,47

0,039

15,07±3,35

a

17,14±3,35

12,4±3,7a

15,47±3,36a

17,54±3,33

Setembro

10,3±3,8

a

12,62±3,48 ,

13,14±3,39

35

Outubro

12,3±3,5a

14,74±3,28a

14,76±3,13

30

Novembro

13,0±4,3

16,11±3,98

a

12,82±4,12

31

Dezembro

11,9±4,4a

16,04±3,42a

16,24±3,38

127

Choque séptico

18,57±3,27

19,03±3,02

17,25±2,87

55

Sepses severa

13,78±3,5a

194

Não infecção

9,82±3,14

125

Sim

14,78±3,3

251

Não

13,33±3,3

61

Faleceu

16,64±3,7

314

Melhorou

11,48±2,82

a

a c

a

a

<0,001

17,21±3,21

NS

14,82±3,01

b

NS

16,86±2,85

20,24±3,42
13,80±2,66

NS

16,29±2,69

NS

16,81±2,93

0,006

20,43±3,29
12,67±2,51

* - Variáveis com diferentes letras superiores à linha, apresentam diferenças significativas entre si.
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16,0±2,9

17,19±3,06

0,043

16,39±3,04
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Gráfico 2
Distribuição mensal dos doentes admitidos na
UCIP-CHTMAD, E.P.E. no ano de 2009

Gráfico 3
Distribuição dos doentes de acordo com o
diagnóstico

Gráfico 4
Distribuição da presença de Infecção Nosocomial
nos 376 doentes
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Gráfico 5
Distribuição dos doentes de acordo com a evolução
clínica

Gráfico 6
Distribuição dos valores do PCR1, nos diferentes
meses do ano

Gráfico 7
Distribuição dos valores médios de PCR 2 nos
diferentes meses do ano
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Discussão
O doseamento da concentração plasmática da PCR dos 376 doentes incluídos neste estudo, foi efectuado no
auto-analisador SYNCHRON LX 20 (Bekman Culter), com objectivo de reduzir o tempo de processamento manual,
aumentando assim a produtividade e diminuindo o tempo de exposição e contacto dos operadores a possíveis
riscos biológicos. A metodologia de base do referido equipamento, a imunoturbidimetria, pode ser vantajosa na
medida em que, adaptada a analisadores automáticos de Bioquímica, facilita o fluxo de trabalho e optimiza o
volume da amostra necessário para a realização de exames. Existem no entanto outros métodos para a detecção
de PCR, nomeadamente, o método calorimétrico, a quimioluminescencia e a fluorimetria. Actualmente o método
mais usado nos laboratórios de referência é a imunoturbidinometria por ser um método de fácil manuseamento
não necessitando da presença constante de um técnico especializado.27
Relativamente aos resultados da determinação sérica de PCR, da análise da Tabela 2, podemos verificar que
na amostra estudada, a relação entre o sexo com os valores da PCR 1, 2 e 3 não é estatisticamente significativa, o que está de acordo com descrito por outros autores.28,29
A maioria dos doentes (n=278) incluídos no estudo teve proveniência interna, ou seja foi remetida pelos diferentes serviços do CHTMAD, E.P.E. enquanto apenas 98 vieram remetidos do exterior. Relativamente aos níveis
de PCR dos dias 1 a 3, estes foram semelhantes nos dois grupos de doentes considerados. Na bibliografia
consultada, não foi possível comparar os resultados com os de outros autores. No entanto podemos concluir
que a presença do quadro séptico assim como a sua intensidade clínica não parecem estar relacionadas com
a proveniência do doente.
No presente trabalho foi estudada a relação entre os níveis de PCR dos dias 1 a 3 e o mês do ano. Verifica-se
que no mês de Fevereiro houve um aumento mais significativo dos valores de PCR1 e 2 (p=0,003, p=0,039),
relativamente aos restantes meses, com excepção do mês de Março que também apresenta um aumento
significativo de PCR2. Da análise dos nossos resultados, podemos intuir que esta relação significativa entre os
valores de PCR 1 e 2 e os meses de Fevereiro e Março, pode estar relacionada com o elevado número de
infecções respiratórias que ocorrem neste período. Na verdade é nos meses de inverno, que pessoas debilitadas e muito especialmente idosas contraem infecções respiratórias que, muitas vezes, complicam para
quadros de pneumonia e sepsis. Não nos foi possível comparar os nossos resultados com os de outros autores,
pelo facto de não termos encontrado análises estatísticas semelhantes. Curiosamente, relativamente aos
valores de PCR do dia 3, estes já não apresentam diferenças significativas entre os diferentes meses, o que
poderá indicar que os valores deste dia reflectem já a evolução da doença e não a intensidade da infecção,
tornando-se semelhantes aos dos meses subsequentes.
Neste estudo, em relação à categoria de diagnóstico considerada (Choque séptico/ Sepsis severa/ Não infecção-SIRS), podemos constatar que existe uma diferença muito significativa entre este parâmetro e os valores
de PCR medidos no primeiro dia de internamento (p<0,001). Curiosamente não há diferenças entre os níveis
de PCR1 e o tipo de sepsis (Choque séptico versus Sepsis severa). O que se verificou é que os doentes que
não apresentavam infecção tiveram valores marcadamente inferiores.
Num estudo realizado pela equipa de Matson,30 foram avaliadas de forma sistemática as concentrações de
PCR num grupo de doentes. Os autores observaram que aumentos de PCR na ordem dos 25% em dias
consecutivos eram sugestivos de presença de infecção. Mais recentemente diversos estudos têm avaliado o
uso da PCR, na diferenciação de SIRS de origem não infecciosa e infecciosa (sepsis), observando que valores
de PCR > 10 mg/dl, são indicadores de infecção, encontrando-se níveis progressivamente aumentados em
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doentes cujo diagnóstico veio a ser confirmado como sendo sepsis grave ou choque séptico.31,32 No nosso
estudo, foi possível constatar que a presença de infecção esteve claramente associada a níveis de PCR mais
elevados, tendo-se obtido uma diferença estatisticamente significativa para os valores da PCR1.
Quando avaliamos a relação entre os níveis séricos de PCR e a evolução clínica, constatamos que níveis
elevados de PCR estão relacionados com uma evolução desfavorável. Constatámos que os níveis de PCR1, 2
e 3, apresentaram uma associação estatisticamente significativa com a evolução clínica, ou seja com a morte
ou sobrevivência do doente à infecção. Resultados similares foram observados por outros autores:
- Smith e colaboradores33 estudaram um grupo de 28 doentes com sepsis tendo registado que nos doentes que
sobreviveram à infecção, os níveis de PCR diminuíram 67% nos primeiros cinco dias, enquanto que naqueles
que acabaram por falecer, os níveis séricos de PCR mantiveram-se persistentemente elevados (> 52 mg/dl).
- Povoa e colaboradores32 e Bisoendial e colaboradores34 observaram que doentes com padrões de resposta
rápida ao tratamento, apresentavam uma diminuição significativa de PCR, enquanto nos doentes que não
responderam às medidas terapêuticas instituídas, foi observada uma persistência ou mesmo um agravamento
da disfunção orgânica, apresentando aumentos expressivos de PCR.
É de salientar que, no nosso estudo, os níveis séricos de PCR1, 2 e 3 estiveram sempre muito mais aumentados no grupo de doentes que acabaram por falecer. Na verdade, sendo a PCR um marcador da infecção e da
persistência da mesma, os níveis aumentados de PCR identificaram, provavelmente, o grupo de doentes com
ausência de resposta às medidas terapêuticas instituídas e que por essa razão, acabaram por vir a morrer por
causa da doença.

Conclusão
No presente estudo, a determinação sérica de PCR 1, 2 e 3 em doentes da UCIP do CHTMAD, E.P.E., surgiu
como um bom indicador de diagnóstico, permitindo identificar quais os doentes que não têm infecção. A
determinação sérica de PCR medida nos 3 dias (1º, 2º, 3º) de internamento emergiu também como um bom
indicador de prognóstico, uma vez que apresentou uma relação estatisticamente significativa com a evolução
clínica do doente.
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neuroinfecção: etiologias incomuns,
heterogeneidade sindromática
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Resumo
Introdução: A neuroinfecção é um capítulo vasto na
doença neurológica. Os múltiplos agentes etiológicos e correspondente patogénese, os condicionantes epidemiológicos e as diversas síndromes
associadas, tornam o diagnóstico diferencial desafiador de forma a instituir a terapêutica apropriada.

Abstract
Introduction: The CNS infection is a large chapter in
neurological disease. The multiple etiologic agents
and the corresponding pathogenesis, epidemiology
and the constraints associated with various syndromes, make differential diagnosis challenging so as to
institute appropriate therapy.

Casos Clínicos: 1º caso: Mulher de 43 anos, diabética do tipo I, internada por depressão da vigília,
febre e dispneia, evoluiu com quadro de cetoacidose
diabética, celulite periorbitária bilateral e pneumonia
necrotizante. O exame neurológico revelou coma,
proptose, ptose, oftalmoplegia esquerda, anisocoria
ipsilateral com midríase fixa e rigidez da nuca. A TC
cerebral mostrou opacidade do seio maxilar e
etmoidal à esquerda. O líquor revelou-se inflamatório
e isolaram-se fungos da classe zigomicetes no lavado
broncoalveolar. A terapêutica antifúngica instituída foi
incapaz de evitar a fatalidade do quadro. 2º caso:
Homem de 21 anos de idade, com história infecciosa
pregressa (otites de repetição e pneumonia bilateral),
admitido no SU por quadro de cefaleia e vómito, e
exame objectivo consistente com hipertensão intracraniana. A imagem cerebral por TC revelou-se
normal no entanto o líquor foi consistente com
meningite linfocitária com posterior isolamento de
Cryptococcus neoformans. A terapêutica antifúngica
foi eficaz. Ressalava-se a não identificação de estado
de imunossupressão. 3º caso: Mulher de 19 anos de
idade sem antecedentes de relevo com quadro em
evolução de febre, otalgia bilateral e crises epilépticas.

Clinical cases: Case 1: Woman, 43 years old, type I
diabetic, was admitted with loss of alertness, fever
and dyspnea, she progressed with diabetic ketoacidosis, bilateral periorbital cellulitis and necrotizing
pneumonia. The neurological examination revealed
coma, proptosis, ptosis, left ophthalmoplegia, anisocoria with ipsilateral fixed mydriasis and stiff neck.
Head CT scan showed opacity of the maxillary and
etmoidal left sinuses. CSF proved to be inflammatory
and fungi of the Zygomycetes class were isolated on
broncoalveolar lavage. The antifungal therapy
instituted was unable to avoid the case fatality. 2nd
case: Man, 21 years old with previous infectious
history (recurrent otitis and bilateral pneumonia) who
was admitted on the emergency room with clinical
picture of headache and vomiting. The physical
examination was con- sistent with intracranial hypertension. The brain imaging by CT scan was normal
but the CSF revealed lymphocytic meningitis with
subsequent isolation of Cryptococcus neoformans.
The antifungal therapy was effective. Most notable
was the absence of immunosuppressant state. 3rd
case: Woman, 19 years old, without precedent serious
disease, who evolving with fever, bilateral otalgia and
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epilépticas. O estudo complementar foi concordante
com meningite linfocítica e positividade para a PCR
de Borrellia. A evolução foi favorável após o início da
antibioterapia. 4º caso: Mulher de 76 anos internada
para tratamento de Brucelose que evoluiu com estado
confusional subagudo. A imagem cerebral por RMN
foi normal. A punção lombar diganóstica revelou
meningite linfocitária com subsequente positividade
nas reacções de Wright no líquor e sangue (Rosa
Bengala no sangue). A terapêutica antibiótica tripla
instituída para tratamento de Neurobrucelose foi
compatível com a remissão do quadro neurológico.

seizures. The investigation performed was consistent
with lymphocytic meningitis and PCR positive to
Borrellia. The evolution was favorable after the initiation
of antibiotic therapy. 4th case: Woman, 76 years old
admitted for treatment of brucellosis who evolved
with subacute confusional state. The brain imaging
by MRI was normal. The lumbar puncture performed
revealed lymphocytic meningitis and subsequently
Wright positive reactions in the cerebrospinal fluid and
blood (Rose Bengal in the blood). Triple antibiotic
therapy instituted for treatment of Neurobrucelosis
was compatible with remission of neurological picture.

Conclusão: Os casos apresentados são exemplo da
heterogeneidade sindromática das doenças infecciosas do sistema nervoso central. A suspeição clínica e
a investigação subsequente foram fulcrais para a
instituição do tratamento adequado.

Conclusion: The cases presented are examples of
the syndromic heterogeneity of the central nervous
system infectious disease. The clinical suspicion and
subsequent investigation were central on institution
of the appropriate treatment.
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Introdução
As infecções do sistema nervoso central são causadas por inúmeros agentes onde se incluem inúmeras
bactérias e fungos. O sistema nervoso central encontra-se protegido contra a invasão bacteriana pela barreira
hematoencefálica. A invasão bacteriana é predisposta pelas propriedades de superfície das bactérias bem como
por eventuais imunodeficiências do hospedeiro. A meningite bacteriana tem uma incidência anual de 2-3/100000
com picos na infância e adolescência. Nos últimos 30 anos verificou-se um elevado aumento da frequência das
infecções fúngicas do sistema nervoso central sobretudo devido ao uso de fármacos imunossupressores e à
epidemia da síndrome de imunodeficiência adquirida. Os casos de seguida descritos, são exemplos de neuroinfecção por agentes menos comuns em que o elevado grau de suspeição clínica, a anamnese detalhada com
ênfase nas co-morbilidades associadas e a investigação complementar foram fulcrais no correcto diagnóstico
para a subsequente instituição da terapêutica apropriada.1,2

Caso Clínico 1
Senhora de 43 anos, diabética do tipo I com oito anos de evolução, internada por depressão da vigília, febre e
dispneia, de início na véspera. Havia estado hospitalizada um mês antes por cetoacidose em contexto de sépsis
com ponto de partida em abcesso na hemiface direita, tendo recuperado. Constatou-se cetoacidose de novo,
celulite periorbitária de predomínio esquerdo e pneumonia necrotizante (figura 1), com múltiplas áreas cavitadas
bilateralmente. Apesar da instituição de antibioterapia de largo espectro associada a fluconazol, evoluiu com
disfunção multiorgânica, sendo transferida para o Serviço de Cuidados Intensivos do nosso hospital dois dias
depois. À observação neurológica inicial apresentava-se em coma, com pontuação igual a 6 na escala de
Glasgow (O1, V1, M4), proptose, ptose e oftalmoplegia à esquerda, anisocoria com midríase ipsilateral fixa e
rigidez da nuca, sem outras anormalidades valorizáveis. Identificou-se por TC preenchimento do seio maxilar e
células etmoidárias, à esquerda com extensão aos tecidos moles periorbitários ipsilaterais e sinais de destruição
óssea local, sem anormalidades ao nível parênquima cerebral (figura 2). O LCR era estéril, embora neste se
observasse hiperproteinorráquia (84 mg/dL) com normoglicorráquia, 540 eritrócitos e 18 leucócitos (70% mononucleares)/mm3. Após isolamento de fungos filamentosos da classe zygomicetes através do lavado broncoalveolar (figura 3), ao 7º dia, inicia anfotericina B. Procedeu-se, ainda, à drenagem dos seios maxilares, sem
sucesso. Manteve progressão desfavorável, com falência multiorgânica, vindo a falecer 11 dias após a admissão.
figura 1
TAC torácica a revelar alterações parenquimatosas
pulmonares compatíveis com pneumonia
necrotizante.
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figura 2
TAC seios perisanais a mostrar sinosite maxilar e
etmoidal esquerda.

figura 3
Imagem de Broncofibroscopia com infecção fúngica
filamentosa endobrônquica.

Caso Clínico 2
Indivíduo do sexo masculino, 21 anos de idade, a frequentar o 10º ano de escolaridade, com antecedentes de
otites médias bilaterais supuradas de repetição, candidíase oral, pneumonia bilateral e viragem da prova tuberculínica. Assintomático até aos 3 dias anteriores da admissão no serviço de urgência, altura em que inicia quadro
progressivo de cefaleias frontais, náuseas e vómitos. Apesar de auto-medicação anti-inflamatória não se verificou
qualquer alívio sintomático. Objectivamente verificou-se papiledema bilateral, reflexos osteotendinosos vivos e
rigidez terminal da nuca. Realizou TC cerebral que se revelou normal e punção lombar compatível com meningite
linfocitária (26 leucócitos/mm3 com predomínio de mononucleares). É internado, aguardando-se a microbiologia
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que revelou Cryptococcus neoformans, tendo iniciado esquema antibiótico com Anfotericina B clássica
(1 mg/kg/d) e Flucitosina (100 mg/kg/d) durante 2 semanas e Fluconazol (400 mg/d) durante mais 10 semanas.
Tendo em conta que esta entidade patológica tem associação com a imunossupressão, excluíram-se causas
prováveis a partir de um estudo que incluiu serologias víricas, testes de alta sensibilidade para o HIV e estudo
imunológico que incluiu análise de populações linfocitárias. Todos os estudos foram negativos apoiando a
hipótese de imunocompetência. As imagens de ressonância magnética foram compatíveis com o diagnóstico.
A evolução durante o internamento ocorreu com algumas intercorrências: febre, isolamento de Streptococcus
pneumoniae na expectoração, efeitos adversos da Anfotericina B (hipocaliemia e rash urticariforme). Após
terapêutica recomendada com Anfotericina B e Flucitosina e uma vez melhorado, iniciou fluconazol que
continuou em ambulatório após alta clínica.
Figura 4
Cryptococcus neoformans (tinta da china)

Caso Clínico 3
Sexo feminino, 19 anos de idade, estudante do ensino superior sem antecedentes de relevo, que nos 8 dias
prévios ao internamento hospitalar desenvolve quadro gradual de febre, otalgia bilateral e prováveis crises focais
motoras do membro superior direito. Evolui com crise tónico-clónica generalizada seguida de pós-crítico que
motivou admissão no serviço de urgência. Na avaliação inicial ao exame geral, febre, taquicardia ligeira (120 bpm),
normotensão, com exame ORL normal. Ao exame neurológico sonolência (despertável à estimulação táctil)
disfasia motora, hemiparésia direita e rigidez da nuca. Analiticamente o leucograma revelou 12500 /µl leucócitos e o eritrograma anemia normocítica/normocrómica (9,6 g/dl) salienta-se ainda velocidade de sedimentação
elevada. A suspeita de quadro neuroinfeccioso foi confirmada pela realização de punção lombar (Líquor claro,
190 células com predomínio de mononucleares, normoproteino e glicorráquia). O estudo imagiológico cerebral
por TC e posteriormente por RMN encefálica foi normal. O estudo radiológico pulmonar revelou reforço hilar
bilateral e infiltrado intersticial difuso bilateral com hipodensidade na base do pulmão esquerdo. Tendo em conta
todos estes achados foram colocadas como principais hipóteses diagnósticas a meningoencefalite vírica, a
meningoencefalite por Mycoplasma (também sugerida pela infecção respiratória concomitante) e Borreliose.
Como menos prováveis foram colocadas as hipóteses de meningoencefalite tuberculosa, fúngica, HIV, brucelose
e sífilis. Uma vez admitida na unidade de cuidados intensivos iniciou terapêutica empírica com Aciclovir (600
mg 8/8h ev), Azitromicina (500 mg/ 24h ev) e Ceftriaxone (2g 12/12h ev), como terapêutica antiepiléptica
valproato de sódio (1000 mg/dia). Evoluiu favoravelmente com recuperação dos défices, sem novas crises e
melhoria do nível de consciência. Após transferência para o Serviço de Neurologia manteve alguma flutuação
da vigília, com alguma sonolência vespertina aquando da subida térmica (temperaturas na ordem dos 37,5ºc)
e queixas de mialgias. A anamnese detalhada com a própria permitiu identificar contexto epidemiológico de
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contacto 3 meses antes com veados. Toda a investigação foi negativa com excepção da positividade para a
PCR de Borrellia no líquor. Tal achado levou a modificação da terapêutica antibiótica com manutenção de
ceftriaxone e associação subsequente de Doxicilina (100 mg oral 12/12h). Verificou-se atingimento de apirexia
sustentada 3 dias após o início da associação. Toda a restante investigação, exame cutâneo detalhado, electro
e ecocardiografia foram normais.
Figura 5
Borrellia burgdoferi

Caso Clínico 4
Mulher de 76 anos internada para tratamento de Brucelose, que desenvolve quadro confusional, com exuberante actividade alucinatória. Ao exame neurológico apresentava-se confusa, desorientada, inatenta, verborreica e
era óbvia discreta rigidez terminal da nuca. A punção lombar diagnóstica revelou meningite linfocitária com
subsequente positividade nas reacções de Wright no líquor e sangue (Rosa Bengala no sangue). O estudo RMN
cerebral revelou-se sem alterações sendo que a RMN lombar revelou exuberantes alterações degenerativas
disco-vertebrais; hipercaptação nos discos L2-L3, L3-L4 e L4-L5, traduzindo fenómenos de espondilodiscite e
grande fuso paravertebral. Procedeu-se a terapêutica antibiótica tripla com rifampicina, doxiclina, e estreptomicina com subsequente evolução favorável.
Figura 6
Brucella
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Discussão e conclusão
O primeiro caso é ilustrativo mucormicosis rino-orbito-cérebro-pulmonar corresponde a uma infecção oportunista, rara e fulminante, causada por fungos da classe Zygomicetes, ordem Mucorales. Surge habitualmente, em
contexto de imunossupressão, particularmente nos casos de cetoacidose diabética. O prognóstico depende
essencialmente do diagnóstico atempado, e do tratamento médico-cirúrgico adequado. A progressão do envolvimento rinocerebral tem curso desfavorável pelo edema cerebral e compromisso vascular subjacente, correspondendo a um taxa de mortalidade que ronda os 25-50%. Salienta-se neste caso o envolvimento pulmonar como
o factor essencialmente responsável pelo prognóstico desfavorável observado. 3,4,5 O segundo caso é exemplo
de infecção do sistema nervoso central por Criptococcus neoformans, fungos capsulados pertencentes à
ordem Sporidiales, família Sporidiobolaceace. A Meningite é forma de apresentação em cerca de 67,4% dos
casos da infecção do SNC. O diagnóstico de Meningite Criptocóccica num indivíduo jovem torna obrigatória a
exclusão de eventuais causas de imunossupressão. Nesse sentido é necessário uma anamnese detalhada que
exclua eventuais comportamentos considerados de risco e um estudo laboratorial detalhado de modo a
despistar eventuais etiologias que conduzam à imunossupressão. Documentou-se neste caso particular infecção
num estado imunocompetente. 6,7,8,9 No terceiro caso o agente em questão trata-se de uma espiroqueta - Borrelia
burgdorferi sensu lato. Trata-se de uma bactéria microaerofílica, com genoma pequeno constituído por um
cromossoma linear que tem a particularidade de possuir sequências que codificam um grande número de
proteínas. Os seus requisitos nutricionais dependem em muito do hospedeiro (roedores, veados). A transmissão
humana desta bactéria por inoculação cutânea através de picada de carraça provoca um quadro de evolução
subaguda ou crónica, que decorre em diferentes estadios, com espirocitemia precoce, lesão vascular em vários
orgãos com consequente atingimento multissistémico (dermatológico, neurológico, cardíaco e musculoesquelético). No caso em questão o diagnóstico de Neuroborreliose, apesar da sugestão epidemiológica, teve como
base a positividade da PCR para Borrelia e a eficiente resposta terapêutica. A ausência de alguns estigmas da
doença, nomeadamente alterações dermatológicas prévias e concomitantes ou alterações cardiológicas não
colocaram inicialmente esta hipótese em evidência mais tarde laboratorialmente confirmada.10,11 O último caso
ilustra um caso de brucelose. A espécie mais comumente envolvida na doença humana é a Brucella mellitensis. A sua transmissão está associada à exposição humana a animais infectados ou aos seus produtos. O
período de incubação varia desde 1 semana a vários meses, com início paulatino de febre e suores nocturnos.
Pode-se manifestar por dor músculo-esquelética e achados ao exame físico no esqueleto periférico e axial (em
cerca de 40% dos casos). O envolvimento neurológico é comum, podendo ser atingido o sistema nervoso
periférico e/ou central. Verifica-se uma grande heterogeneidade de quadros clínicos podendo coexistir mais do
que um síndrome clínico no mesmo doente. A forma de apresentação mais comum é a de uma meningoencefalite subaguda ou crónica. A encefalopatia foi, neste caso, a forma de apresentação, reportando-se ainda a
evolução favorável sob esquema antibiótico triplo, recomendado nos casos de Neurobrucelose. 12,13,14
Conclui-se assim através dos casos supracitados que a doença infecciosa do sistema nervoso central tem
apresentação clínica variada. A anamnese detalhada com ênfase nas co-morbilidades e contexto epidemiológico
é fulcral na suspeição clínica para agentes infecciosos menos comuns. A subsequente confirmação laboratorial
permite a instituição da terapêutica dirigida apropriada com consequente maior probabilidade de um prognóstico favorável.
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hidrocefalia de pressão “normal”
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Resumo
Introdução: A Hidrocefalia de Pressão “Normal” (HPN)
foi descrita em 1965. É um diagnóstico difícil pois a
tríade clássica nem sempre está presente e os
sintomas típicos são comuns a muitas outras patologias no idoso. Com o recente desenvolvimento na
área das demências, mereceu especial atenção
tendo em conta a potencial “reversibilidade”. O único
tratamento preconizado é o cirúrgico, que não é
isento de riscos e, exige uma selecção cuidada dos
doentes. Os resultados das séries mais antigas não
foram animadores.

Abstract
Background: Normal pressure hydrocephalus (NPH)
was first described in 1965. Diagnosis is particularly
difficult because cardinal features aren´t always
present in the same combination, and these are
common in the elderly and have many causes.
Treatment with shunt surgery carries a significant risk
and cannot be considered lightly.

Desenvolvimento: As investigações actuais permitiram esclarecer aspectos fisiopatogénicos, propor
critérios de diagnóstico e desenvolver meios complementares de diagnóstico, tornando a HPN uma
entidade que deve ser referenciada e reconhecida
pelo neurologista. A variedade de diagnósticos diferenciais dificulta ainda a sua abordagem, e o seu
diagnóstico permanece desafiador. Os novos shunts
incorporam sistemas valvulares, reduzindo as
complicações cirúrgicas.
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alfonso velasco
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Summary: Current research improved the understanding of NPH´s pathophysiology, diagnostic tools and
treatment options. The great difficult remains de broad
differential diagnosis, that neurologist face and must
keep in mind. Programmable shunts allow fewer
complications.
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Conclusion: The actual prevalence of NPH may be
more than we except, so clinicians cannot miss this
entity, given the surgical approaches and its
outcome.
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Conclusão: A HPN é uma patologia sub-diagnosticada, cuja identificação é premente tendo em conta
as possíveis abordagens cirúrgicas e o prognóstico
mais favorável.
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Introdução
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Hidrocefalia de Pressão “Normal” (HPN) idiopática designa a síndrome descrita em 1965 pelos neurocirurgiões
Hakim, Adams e seus colaboradores (1). A tríade clássica contempla o declínio cognitivo, a perturbação da
marcha e alterações urinárias.
Na última década constatou-se um crescente interesse nesta entidade, tendo sido várias as publicações que
lhe mereceram atenção, muito pelo avanço que o estudo das demências tem acarretado, e por esta ser potencialmente “tratável”.

joão paulo gabriel
serviço de neurologia,
chtmad

É uma condição idiopática, e ao contrário da hidrocefalia secundária (p.e. traumatismo de crânio (TCE),
meningite, hemorragia sub-arcanoideia (HSA), intervenção neurocirurgica prévia), a sua etiopatogenia não é
claramente conhecida. É típica do idoso, o que a distingue da hidrocefalia congénita (10 a 20% das HPN
correspondem a hidrocefalias congénitas que só se tornaram sintomáticas no adulto).
As dificuldades em a diagnosticar resultam de os sinais/sintomas cardinais da doença não serem patognomónicos, aparecerem em muitas outras doenças do idoso, nem sempre surgirem de forma clara e/ou em combinação,
e por não estar definido qualquer meio complementar de diagnóstico sensível e específico.

mário rui silva
director do serviço de
neurologia, chtmad

Este artigo de revisão tem por objectivo rever aspectos teóricos da HPN, com base nas evidências mais
recentes, em relação à sua epidemiologia, fisiopatologia, quadro clínico, critérios de diagnóstico, diagnósticos
diferenciais, meios complementares de diagnóstico e potenciais abordagens terapêuticas.
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Epidemiologia
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Os dados da literatura são insuficientes para inferir a prevalência e incidência da HPN. São escassos os estudos
que analisaram estas variáveis e os critérios de inclusão/exclusão não foram uniformes. Crê-se que nos EUA a
HPN corresponda a 1% de todas as síndromes demenciais (2), e que na Alemanha a sua incidência seja de
1,8/100,000/ano(3). Uma revisão recente da HPN considera-a sub-diagnosticada, e avança que a sua prevalência na população geral, naqueles com mais de 65 anos, deverá ser similar à da esclerose múltipla. Acrescenta
que um neurologista deve diagnosticar vários casos por ano, estimando que esta corresponda de 1 a 5% de
todos os casos de demência (4), (5), (6), (7).

Fisiopatologia
Desconhecem-se os mecanismos fisiopatogénicos precisos envolvidos nesta entidade. Vários modelos experimentais revelam que a circulação intracerebral do líquor (líquido céfalo-raquidiano, LCR) é mais complexa do
que se julgava. O modelo clássico que descreve que este é segregado pelos plexos coróideos, circula no sistema
ventricular e é posteriormente absorvido através das granulações aracnóides para os seios venosos, onde entra
na circulação sanguínea, é obsoleto.
Os modelos recentes suportam a complexidade deste circuito.(5), (8), (9) A produção do LCR depende, ainda que
em menor quantidade, do epêndima e possivelmente da barreira hemato-encefálica (BHE). A absorção está
sujeita a sistemas de transporte activo a nível do bolbo olfactivo e nervo óptico, para além de estarem envolvidos
os vasos linfáticos e a placa cribiforme. A circulação do líquor está sujeita à interacção entre as ondas de
pressão intracraniana e à pressão e ondas de perfusão cerebral. O reconhecimento destes padrões de fluxo

149

o chtmad em revista

permitiu o desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico, só disponíveis em centros especializados. Entre
estas incluem-se a monitorização da pressão de líquor (análise das características das ondas e a sua amplitude);
e as determinações da resistência do fluxo de líquor e da sua absorção.
Estes novos modelos permitiram também especular a eventual utilidade de outras modalidades terapêuticas,
entre as quais a modulação dos canais de aquaporina ou a ventriculostomia do III ventrículo (já preconizada em
alguns casos).(5), (8) Ainda assim, o único tratamento que está actualmente consagrado nesta entidade é o shunt.
Os mecanismos lesionais implicados na HPN responsáveis pelo quadro clínico são vários e incluem:
1) aumento do diâmetro ventricular (ventriculomegalia), com a subsequente compressão de estruturas adjacentes; 2) redução da substituição do líquor, que compromete a remoção de substâncias potencialmente tóxicas e
3) alteração da pressão do LCR, ao alterar o fluxo sanguíneo periventricular e o conteúdo de água no parênquima encefálico.(5), (8), (10) Ainda que os mecanismos supracitados e outros como a isquemia periventricular e a
distensão do corpo caloso estejam descritos nesta entidade, não há nenhum marcador neuropatológico da HPN.
Os estudos com biopsias cerebrais revelam que os achados de demência de Alzheimer (DA) são frequentes
nestes doentes, o que poderá explicar que alguns destes não beneficiem tanto do tratamento cirúrgico e alerta
para a possibilidade destas duas entidades ocorrerem de forma simultânea, pelo que nem sempre o benefício
que se prevê se verifica (11), (12). Outras evidências demonstram que as alterações periventriculares observadas
nos estudos imagiológios podem não corresponder a áreas de enfarte a nível histológico, revertendo após a
colocação do shunt.(12)

Quadro Clínico
Há cerca de 30 anos o diagnóstico da HPN centrava-se no declínio cognitivo, pelo que a taxa de sucesso
observada aquando da abordagem terapêutica era limitada. Agora crê-se que a HPN seja essencialmente um
distúrbio da marcha, potencialmente “tratável”, pelo que o momento cirúrgico pode ser antecipado. (5)
A avaliação inicial contempla uma história clínica (interessando especialmente os sintomas, ditos cardinais) e o
exame neurológico. Se nesta avaliação o clínico dispuser de um estudo de imagem cerebral, poder-se-á
proceder à classificação da HPN ao excluir eventuais patologias mimetizadoras e/ou concomitantes.
De forma a sistematizar as manifestações clínicas que caracterizam a HPN opta-se pela seguinte subdivisão(13):
1. Distúrbios do movimento (marcha, postura e outros)
Cerca de 20% das alterações da marcha do idoso definem-se como “higher-level gait disorder”, ou seja, dificuldades na mobilidade não atribuíveis a distúrbios neurológicos, como a fraqueza muscular, perda sensitiva,
disfunção cerebelosa e/ou factores músculo-esqueléticos (5), (14). Estas dificuldades parecem resultar da compressão e/ou deformação das fibras do primeiro neurónio motor que atravessam as regiões mediais da corona
radiata.(13) O feixe piramidal é atingido mais tardiamente, pelo que os sintomas iniciais resultam da disfunção do
controlo motor a um nível subcortical. A clínica extrapiramidal que se observa em alguns casos julga-se secundária
ao compromisso de vias dopaminérgicas por alterações na pulsatilidade do líquor, que comprometem o
planeamento da marcha.
Assim sendo verifica-se instabilidade na marcha, redução da sua velocidade e na eficácia às reacções de
defesa, dificuldade em caminhar em superfícies irregulares, necessidade de apoio na deambulação, apraxia
(perda do controlo em iniciar e coordenar a marcha). Com a progressão da doença pode observar-se a

150

artigos científicos

clássica marcha “magnética” (como se os pés estivessem colados ao chão). Parece ser este o padrão que
melhor responde à abordagem cirúrgica, ainda que a velocidade seja a característica que mais vezes beneficia.
Uma minoria de doentes apresenta clínica extrapiramidal concomitante, como festinação, bradicinésia e rigidez
(que pode envolver os membros superiores). Neste contexto não se constata benefício com a terapia dopaminérgica.
Há várias escalas de avaliação de marcha que se podem utilizar na prática clínica, para simplificar esta avaliação
propomos a utilização dos critérios de diagnóstico (Tabela I).
2. Cognição e manifestações comportamentais
Os principais sintomas cognitivos sugerem um processo demencial do tipo subcortical que se caracteriza por
lentificação psicomotora, inatenção, apatia, dificuldade em manter a concentração, disfunção no planeamento,
prejuízo na evocação. Na patogénese desta sintomatologia crê-se estarem envolvidos os sistemas frontoestriatais, bem como estruturas subcorticais. Com a progressão da doença a deterioração cognitiva generaliza-se,
e torna-se mais refractária, ainda que existam relatos de benefício mesmo em doentes com demência franca.(5), (13)
As manifestações comportamentais, como a depressão, mania, agressividade, e/ou psicose, foram também
descritas. Na sua etiologia podem estar envolvidos distúrbios neuroquímicos, cognitivos ou serem reactivas às
limitações impostas pela doença.(5), (13)
Em alguns casos, nomeadamente naqueles em que a clínica pode sugerir um padrão de demência cortical (p.e.
DA) pode ser benéfica uma avaliação neuropsicológica.
3. Alterações urinárias
Os sintomas urinários incluem a urgência, a frequência, a dificuldade no esvaziamento vesical e incontinência.
A patogenia é multifactorial: disfunção executiva (frontal), restrição física condicionada pelo distúrbio de marcha
e hiperactividade do músculo detrusor (descrita em alguns casos). (13)
4. Outros sintomas
Séries de casos e casos clínicos isolados reportam vários sintomas que podem ocorrer na HPN. (12), (13) Entres
os mais frequentes incluem-se: síncope, endocrinopatias, alterações sensitivas (parestesias), distúrbios na
oculomotricidade e na arquitectura do sono. A hipertensão sistólica tem sido associada à HPN. Desconhece-se
se esta associação representa o espectro de uma mesma entidade, envolvendo a leucencefalopatia arteriosclerótica subcortical ou se é uma mera associação.

Critérios de Diagnóstico
O diagnóstico da HPN requer a convergência de dados clínicos (história clínica e exame neurológico) e
neuroimagiológicos. Testes adicionais podem melhorar a sua acuidade.
Os critérios de diagnóstico da HPN foram publicados em 2005 por uma comissão internacional sob a forma de
guidelines para o diagnóstico e tratamento da HPN, como suplemento da revista de neurocirurgia.(13), (16) Os
critérios de diagnóstico permitem classificar a HPN em provável, possível e improvável. Publicações anteriores
sugeriam que a validação do diagnóstico da HPN carecia de uma resposta favorável à abordagem cirúrgica, no
entanto acarretavam inúmeros falsos negativos (p.e. doenças concomitantes, complicações pós-operatórias) e
falsos positivos (p.e. estenose do aqueduto, hidrocefalia secundária).(13), (17)
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Classificação
Provável

Possível

Improvável

TC-CE ou RMN-CE após início dos sintomas que mostre:
a) ↑ dos ventrículos não atribuído só a atrofia ou seja congénito (Índice de Evans >0,3 ou medida comparável);
b) Ø obstrução de LCR; c) uma das seguintes: 1) ↑ dos cornos
temporais não atribuível só a atrofia hipocampal, ângulo caloso
≥40º, alt do conteúdo de água, incluindo alt periventriculares
não atribuíveis a doença isquémica ou desmielinizante, flow
void no aqueduto ou IV ventrículo. Outras (não necessárias
para dx provável): a) estudo prévio aos sintomas sem ventriculomegalia ou hidrocefalia; b) cisternografia – atraso no
clearance do radionuclídeo após 48-72h; c) cine-RMN com
↑do fluxo de LCR; d) SPECT-acetazolamida :↓da perfusão
periventricular que não altera com a acetazolamida.

Alargamento ventricular consistente com hidrocefalia e associado a 1: a) atrofia suficiente
para explicar dimensões ventriculares; b) lesões estruturais
que podem influenciar
dimensões ventriculares

Sem
evidência
de ventriculomegalia

a) Incontinência e/ou declínio
cognitivo na ausência de alt da
marcha ou balanceio
ou
b) Distúrbio da marcha ou
demência isoladas

Sinais de
hipertensão
intracraniana
(p.e. papiledema)
Nenhum
componente
da tríade
presente
Sintomas
explicados
por outras
causas

marcha

a) início subagudo ou indeterminado; b) após adolescência;
c)< 3 meses ou duração indeterminada; d) pode seguir a TC
minor, hx remota de HIC, meningite na infância ou adolescência, mas que não parecem
ser a causa; e) coexistem doenças neurológicas, psiquiátricas
ou médicas que não parecem
causais; f) não progressão ou
pouco clara

Pelo menos 2: a) < amplitude dos passos; b) < elevação do
passo; c) < velocidade; d) ↑ do balanceio do tronco; e) base
alargada na marcha f) ↑da base na posição estática; g) dedos
dos pés para fora na marcha; h) retropulsão (espontânea ou
provocada); i) mudanças em bloco (3 ou + passos na volta
de 180º); j) instabilidade no balanço (2 ou + correcções na
marcha em linha de 8 passos)

cognição

(todos e corroborados por familiar)
a) início insidioso (vs agudo); b) > 40 anos; c) duração mínima de 3 – 6 meses; d) Ø TCE, HIC, meningite ou outra causa
de hidrocefalia 2.ª; e) progressão; f) Ø outra doença neurológica, psiquiátrica ou médica que per si justifique a clínica

Documentação de declínio cognitivo (MMSE ajustado para a
idade e região) ou pelo menos 2: a) lentificação psicomotora;
b) ↓da velocidade motora fina; c) ↓da exactidão na motricidade
fina; d) dificuldade em dirigir e/ou manter a atenção; e) dificuldade na evocação; f) disfunção executiva (procedimentos
com várias etapas, memória de trabalho, pensamento abstracto, insight); g) alteração do comportamento ou personalidade

Queixas urinárias

Clínica

Neuroimagem

História

Características

o chtmad em revista

Pelo menos 1: a) incontinência urinária episódica ou persistente sem causa urológica; b) incontinência urinária persistente; c) incontinência urinária e fecal. Ou 2: a) urgência
urinária (por percepção de urgência); b) freq urinária (> 6 episódios em 12h apesar de hidratação normal); c) noctúria
(> 2 vezes/noite)
P abertura de LCR: 70 a 245 mmH2O
(ou 5 – 18 mmHg )

Tabela I
Critérios de Diagnóstico da Hidrocefalia de
Pressão Normal.(13)

Não avaliada ou fora dos
valores
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O diagnóstico HPN provável exige a presença da perturbação da marcha e pelo menos o envolvimento de um
outro domínio: cognição e/ou sintomas urinários. Para o diagnóstico possível é suficiente que a perturbação da
marcha ou o declínio cognitivo surjam de forma isolada.
O diagnóstico que tem por base exclusivamente os elementos clínicos, estima uma resposta favorável ao
tratamento cirúrgico que varia de 46 a 63%. (13)

Diagnósticos Diferenciais
O diagnóstico da HPN requer que o neurologista exclua uma panóplia de patologias, que concorrem no idoso
para a mesma lista de sintomas que caracterizam esta entidade. Particularmente difícil é a distinção com a DA,
demência vascular, doença de Parkinson ou mielopatias espondilóticas, que pela elevada frequência com que
coexistem, dificultam a averiguação de qual delas tem maior contributo para sintomatologia (ver Tabela II).(15)
Nestes, apenas a proporção relativa à HPN melhorará com a abordagem terapêutica.
Tabela II
Diagnóstico diferencial de Hidrocefalia de Pressão
Normal.(15)

Doenças
Neurodegenerativas

Demência
Vascular

Outras causas
de hidrocefalia

Doenças
infecciosas

Doenças
urológicas

Outras

. D. Alzheimer
. D. Parkinson
. D.de Corpos de

. Doença

. Estenose do

. Lyme
. HIV
. Sífilis

. Infecção

. Défice de

urinária
. Neoplasia
protática ou
vesical
. Hipertrofia
benigna da
próstata

vitamina B12
. Doenças do
colagénio
. Epilepsia
. Depressão
. TCE
. Mielopatia
espondilótica
. Malformação de
Chiari
. Encefalopatia de
Wernicke
. Meningite
carcinomatosa
. Neoplasia medular

Lewy
. D. de Huntington
. Demência
frontotemporal
. Degenerescência
corticobasal
. Paralisia supranuclear
progressiva
. Esclerose lateral
amiotrófica
. Atrofia de sistemas
múltiplos
. Encefalopatia
espongiforme

Cerebrovascular
. AVC
. Multi-enfartes
. Doença de
Binswanger
. CADASIL
. Insuficiência
vertebro-basilar

aqueduto
. Hidrocefalia
congénita
. Hidrocefalia
obstrutiva

Meios complementares de diagnóstico
Actualmente apenas a neuroimagem e a punção lombar estão contempladas nos critérios de diagnóstico.
Existem outros testes que poderão melhorar a acuidade do diagnóstico, mas cuja aplicabilidade na prática
clínica não é exequível, dados os custos que comportam e por se efectuarem apenas em alguns centros
especializados. Para simplificar a explicação destes meios de diagnóstico abordam-se da seguinte forma:
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1. Neuroimagem
Por definição a HPN associa-se a alargamento do sistema ventricular, superior ao esperado para a idade. O
advento da TC (tomografia computorizada) facilitou a documentação da ventriculomegalia, que se define quando
o índice modificado de Evans é superior a 0,31(12),(18), (Figura I). Este determina-se pela razão entre a distância
máxima entre os cornos frontais dos ventrículos laterais e a largura máxima (entre os limites da tábua interna) no
mesmo corte.
Figura 1
Avaliação do Índice de Evans.(12)

Mais tarde a RMN (ressonância magnética nuclear) tornou-se o método de imagem de escolha na avaliação da
HPN, excluindo outros potenciais diagnósticos diferenciais. Concomitantemente permite obter avaliações volumétricas do lobo temporal medial, úteis na diferenciação com a DA. (13) A presença de transudação ependimária
foi inicialmente considerada um indicador favorável à cirurgia. A cine-RMN ao permitir avaliar o fluxo de líquor
ao nível do aqueduto de Sylvius, foi considerada uma técnica útil na definição do diagnóstico. Estudos subsequentes revelam que não será uma medida tão útil quanto se julgava. (12)
No que concerne à utilização da TC e RMN não há evidências que permitam definir grupos de doentes que
respondam de forma mais favorável à colocação de shunt. A sua utilidade reside na exclusão de outras entidades
e eventualmente na avaliação da hidrocefalia congénita.(12)
A cisternografia (injecção lombar de radioisótopos e sua avaliação no sistema ventricular após 24 e 72 horas)
não tem valor preditivo. Outros métodos, como a PET (tomografia de emissão de positrões), a SPECT (tomografia de emissão de fotões) e a RMN funcional (indicação sobre zonas activadas durante diferentes tarefas) ao
revelarem a reversibilidade das alterações periventriculares após a colocação do shunt em alguns estudos,
poderão ter utilidade, mas não estão ainda disponíveis para uso clínico. (19)
2. Punção lombar
É provavelmente o método mais utilizado, por ser simples e praticamente isento de complicações (inferior a
0,3%: cefaleia por hipotensão de líquor, neuropatias cranianas, hemorragia, fístula de líquor, meningite, lesão de
nervo)(20). A técnica envolve a determinação da pressão de abertura e a drenagem de 30 a 50 cc de líquor. O
doente deve ser reavaliado imediatamente (tendo em conta a célere reposição do LCR: cerca de 2 horas) e 2 a
4 horas depois. A característica que habitualmente mais melhora é a velocidade da marcha. Caso o teste seja
negativo, isto é, não se verifique melhoria, poder-se-á repetir o mesmo, no máximo 3 procedimentos, em 3 dias
consecutivos.
É uma técnica específica, mas carece de sensibilidade (21-62%), no entanto tem um valor preditivo positivo
(VPP) de resposta ao shunt que ascende os 72-100% (21).
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3. Derivação ventricular externa
É uma técnica mais sensível, que alguns centros aplicam naqueles doentes com diagnóstico de HPN provável
ou possível, cuja resposta à punção lombar foi negativa. Requer o internamento do doente, só se efectua em
alguns centros, e consiste na colocação de um cateter lombar que drena líquor de forma contínua (total de 400
a 600 ml, a um ritmo de 10ml/h) ou intermitente (30 a 50 ml em intervalos regulares de 5-6 horas). Exige vigilância
clínica hospitalar nas 12 horas subsequentes.(5) Admite-se que tenha maior valor prognóstico: sensibilidade: 50
– 100%, especificidade: 60 – 100%; VPP: 80 – 100%; VPN (valor preditivo negativo): 36 – 100%.(12) Associa-se a
maiores riscos, sendo o mais significativo a meningite bacteriana (0,8-7%)(22). Ao tratar-se de um shunt temporário, permite uma melhor avaliação dos benefícios, que se podem prolongar até 8 dias, e facilita uma eventual
conversa pré-operatória.
4. Testes adicionais
Os testes adicionais contemplam os testes de resistência e a monitorização da pressão de líquor. Visto se
efectuarem em poucos centros a sua explicação será breve.
a. Testes de resistência
Entre estes incluem-se o “teste de resistência ao fluxo de líquor”, que é um indicador da absorção de LCR.
Consiste na infusão de soro fisiológico (SF) via cateter lombar à taxa de 1,4 a 1,6 mL/min até obter P plateau ou P
≥ 50 mmHg. Considera-se o cutoff de ≥ 13 mmHg/mL/min, aquele que prediz uma maior probabilidade de
resposta ao shunt.(9), (12), (23) O outro designa-se de “teste de infusão ventricular”, cuja técnica envolve a infusão
de SF através de um cateter colocado no corno frontal do VL. Está preconizado que o teste é positivo se Rout
(uma medida de resistência) for superior a 13 mmHg/mL/min. Este último deve ser aplicado quando se suspeita
de uma estenose “funcional” do aqueduto e o teste de infusão lombar foi normal.
b. Monitorização de pressão
A monitorização da pressão do LCR poderá ser útil na avaliação pré-operatória da HPN, mas tem permanecido
controversa. Pode ser via cateter lombar, durante 24 a 48 horas e 3 dias depois proceder-se à derivação externa.
Quanto à monitorização da pressão intracraniana analisam-se as pressões estática e dinâmica. A avaliação da
pressão estática faz-se através das ondas B de Lundberg (ondas breves de 30`` a 1`), cuja presença em mais
de 50% do traçado permite inferir uma resposta positiva ao shunt com sensibilidade e especificidade de 78% a
40%, respectivamente. Em relação à pressão dita dinâmica ou pulsatilidade, o que se averigua é a amplitude
das ondas. Quando esta é superior a 4 mmHg em média e superior a 5 mmHg em 10% do traçado, a probabilidade de um doente ser respondedor ao shunt é da ordem dos 93%.(9) As evidências são ainda insuficientes
para as considerar com finalidade de prognóstico.(9)
Abordagens terapêuticas
A colocação de shunt é actualmente o único tratamento aprovado na HPN, sendo eficaz e duradoiro.(24) No
entanto não há estudos classe I que o estabeleçam como tratamento standard. Recentemente demonstrou-se
que um subgrupo de doentes poderá beneficiar da ventriculostomia endoscópica.
O shunt consiste habitualmente num cateter proximal (inserido através do parênquima cerebral no VL), num
reservatório de silicone (acesso para aspiração e/ou injecção), uma válvula e um cateter distal (a nível do peritoneu, ou menos frequentemente na aurícula ou pleura). Dos estudos presentes na literatura não se constataram
diferenças no sucesso e/ou taxa de complicações no tipo de shunt: ventrículo-auricular (VA) e/ou ventrículo-peritoneal (VP, desde 1993, e actualmente o mais utilizado). Naqueles com história prévia de epilepsia ou outra
contra-indicação para o VP poder-se-á optar pelo lombo-peritoneal.
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Na derivação cirúrgica na HPN dever-se-ão ter em consideração factores preditores de pior prognóstico como,
a idade avançada (> 75 anos), coagulação, imunodepressão, doenças concomitantes, status funcional. (16), (24)
Tem havido a tentativa de determinar quais os factores de prognóstico que predizem a resposta ao shunt (ver
Tabela III).

Factores de prognóstico
melhoria clínica

sem melhoria clínica

significado indeterminado

. HPN secundária

. Declínio cognitivo moderado

. Distúrbio de marcha de longa

a severo

duração

prévio à demência

. Demência há ≥ 2 anos

. Ausência de flow void no

. Declínio cognitivo ligeiro

. Declínio cognitivo prévio ao

aqueduto apesar de obstrução
inexistente

. Distúrbio da marcha

. Declínio cognitivo

distúrbio de marcha

. Ausência de melhoria clínica

de menor duração

. Presença de afasia

. Melhoria clínica (habitual-

. História de estilismo

mente marcha) após PL
ou drenagem externa

. Cisternografia

. RMN com atrofia cerebral

. Avaliação do fluxo sanguíneo

. Resistência a fluxo de saída

difusa ou alterações importantes da substância branca

Tabela III
Factores de prognóstico ao shunt na hidrocefalia
de pressão normal.(12)

após PL

cerebral

de LCR ≥ 18 mmHg/mL
durante teste de infusão
. Presença de ondas B em
≥ 50% do tempo de avaliação
durante monitorização contínua
Admite-se que o benefício a curto prazo seja de 31 a 96%, e que a utilização de meios complementares
adicionais incremente a probabilidade de benefício que pode ascender a 75 - 90% no 1.º ano; e a 80% no 2.º4.º anos. Num estudo recente que avalia a eficácia a longo prazo (> 5 anos) o benefício mantém-se naqueles
em que os critérios de inclusão foram rigorosos. A mortalidade resulta de patologias concomitantes, especialmente da patologia vascular arteriosclerótida. (24)
Os shunts programáveis não existiam há uns anos atrás, o que poderá também explicar algum do insucesso verificado. Actualmente utilizam-se válvulas programáveis cuja pressão é regulada no momento operatório, tendo
em conta avaliações prévias (a pressão inicial média ronda 200 mmHg) e é posteriormente ajustada tendo em
conta a resposta clínica e eventuais complicações (Figura II).(5), (16) As complicações peri-operatórias major são
(9,8%): infecção, HSD (hematoma sub-dural), higroma, trombose venosa; as minor (13,7%): cefaleia, hipoacusía,
diplopia. A longo prazo (5-7 anos) podem surgir complicações como a obstrução parcial/completa, infecção, epilepsia, HPN.(16) A complicação mais frequente e temida são os higromas e os HSD, cuja prevalência é de 2 a 17%.(16)
A ventriculostomia endoscópica tem lugar em casos seleccionados, nomeadamente na suspeita de estenose
parcial do aqueduto ou quando se suspeita que exista uma estenose “funcional” nesta localização. Consiste na
utilização de um endoscópio, em que se aborda o III ventrículo e se efectuam 2 pontos de perfuração. As
evidências da sua utilização são escassas. Como vantagens poder-se-ão considerar as menores taxas de
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revisão e menor número de dias de internamento. Algumas das complicações relatadas foram: pneumatocelo,
isquemia talâmica e aderências que conduzem à ineficácia do procedimento. (23)
Figura II
Abordagem cirúrgica da hidrocefalia de pressão
normal. Adaptação.(5), (16)

Conclusão
O recente desenvolvimento de meios e métodos complementares de diagnóstico facilitou ao neurologista o
diagnóstico da HPN, bem como um melhor entendimento da sua fisiopatogénese. A proposta de guidelines
pretende facilitar a sua identificação, mas tendo em conta a variedade de diagnósticos diferenciais, permanece
uma entidade cujo diagnóstico é difícil. A abordagem cirúrgica também sofreu avanços e, actualmente os shunts
que dispõem de sistemas valvulares programáveis são uma mais-valia, ao permitirem individualizar o tratamento
e prevenir eventuais complicações. A figura III propõe uma abordagem simplificada para o diagnóstico da HPN.
Actualmente a HPN assume-se mais como uma perturbação da marcha potencialmente “tratável”, ainda que
os sintomas cognitivos e urinários possam beneficiar aquando do seu tratamento.
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Figura III
Abordagem do diagnóstico da hidrocefalia de
pressão normal. Adaptação.(5), (12), (13)
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Resumo
A Doença Celíaca quando associada à Diabetes
Mellitus tipo 1, doentes considerados como grupos
de risco, apresenta uma prevalência que ronda os
5-10:100.

Abstract
The celiac disease when associated with diabetes
mellitus type 1 shows a prevalence of around
5-10:100. This type of pacients is considered as one
of high risk groups.

Apesar de em cerca de 90% dos casos, o primeiro
diagnóstico ser a Diabetes Mellitus tipo 1 com uma
predominância clara de sintomatologia atípica, é
ainda controversa a submissão de todos os doentes
diabéticos tipo 1 como alvo de rastreio. Normalmente,
este tipo de doentes que desenvolvem as duas
patologias encontram mais dificuldades em cumprir
o plano alimentar, dado estarem sujeitos a dois tipos
de restrições dietéticas, impostos por cada uma das
doenças. Neste sentido, é necessário um acompanhamento constante, a fim de sensibilizar os doentes
para as complicações tardias que se possam instalar.
Pelo contrário, se o doente estiver motivado e seguir
a dieta, irá, provavelmente, sentir melhorias a vários
níveis.

In spite of in 90% of cases the first diagnosis is the
Diabetes Mellitus Type 1 with a clear predominance of
atypical symptoms, there is still controversial submission of all patients with diabetes type 1 as a target for
screening. Usually this type of patients that develop
both diseases find more difficulties to follow the diet
plan as being subject to two types of dietary restrictions imposed by each disease. In this sense,
constant monitoring is necessary in order to sensitize
patients to future complications that may install. On
the other hand, if the patient is motivated and follow
the diet, there will be probably improvement on
several levels.
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Lista de abreviaturas
DC - Doença Celíaca
DM1 - Diabetes Mellitus type1
ADA - American Diabetic Association
Anti-tTG - Anti-transglutaminase antibodies
AAE - Antibody Anti-Endomysial
IgA - Imunoglobulina A
IgG - Imunoglobulina G
NASPGHAN - North American Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition
ESPGAN - European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition
HLA - Human Leucocyte Antigen
PCR - Polymerase Chain Reaction
IMC - Índice de Massa Corporal
VCM - Volume Corpuscular Médio
AGEs - Advanced Glycation End-Products
Introdução
O aumento da prevalência da DC (Doença Celíaca) em doentes diabéticos tipo 1 é justificado pela partilha da
base genética, predispondo assim o desenvolvimento de ambas as doenças, embora haja outros factores com
participação activa e fundamental na génese de ambas as doenças. (1-4)
Ainda que a prevalência de a DC seja bastante maior no seio de doentes diabéticos tipo 1,(1, 5-7) não é unânime
a colocação deste sub-grupo populacional como um grupo de risco, e, portanto, alvo de rastreio periódico.(1-2, 8)
Acresce que a grande maioria dos doentes apresenta sintomatologia atípica de DC,(2, 6, 8-9) pelo que se torna
difícil e subvalorizado o diagnóstico de novos doentes celíacos. (9-10)
Felizmente, uma grande parte dos doentes verifica melhorias a vários níveis depois da adesão ao cumprimento
da dieta, no entanto, a conjugação das várias restrições impostas por cada uma das doenças é de difícil
adesão. (6, 11)
DC associada à DM1
A DM1 (Diabetes Mellitus tipo 1) é uma das doenças auto-imunes associadas à DC com uma prevalência cerca
de 10 vezes superior à da população em geral. São ambas resultantes da interacção entre factores genéticos,
imunológicos e ambientes, (4, 10, 12) e, apesar de ainda não estar totalmente esclarecido, as semelhanças encontradas no contexto fisiopatológico sugerem que a etiologia de ambas pode envolver bases genéticas comuns
ou semelhantes. (8,13)
Em cerca de 90% dos casos, a DM1 é diagnosticada primeiro do que a DC. Todavia há autores que defendem
que o contrário também se verifica.(8, 10-11,12-13) Ou seja, no desenvolvimento da auto-imunidade da DM1, há uma
falha na tolerância a auto-antigénios que poderá vir do intestino. Assim, o aumento de permeabilidade intestinal
em pacientes não tratados facilita a entrada de antigénios externos, predispondo e facilitando a ocorrência de
outras patologias auto-imunes.(8, 12) Observações deste tipo levam à criação da hipótese de que há uma etiologia
ambiental comum em ambas as doenças, o glúten, já que a exposição a este factor pode contribuir para o
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desenvolvimento de ambas as doenças.(8,13) Neste tipo de casos, o cumprimento da dieta isenta de glúten
instituída precocemente, pode retardar o surgimento de DM1 nos indivíduos geneticamente pré-dispostos.(5)
A maioria dos doentes diabéticos apresenta a forma silenciosa da DC, apenas 10% são identificados pelas
manifestações clássicas.(2, 6, 8-9) A descoberta da DM1 ocorre muitas vezes com episódios de cetoacidose
metabólica, embora seja também o emagrecimento e o síndrome de poliuripolidipsia. Quando em associação
com a DC, surgem hipoglicemias, diarreia crónica, anemia, emagrecimento secundário à mal-absorção,(11) e este
amplo espectro de manifestações clínicas não específicas dificulta a identificação dos pacientes que necessitam de ser submetidos a rastreio.(2)
Dados Epidemiológicos
A co-existência da DC e da DM1 foi descrita pela primeira vez por Walker-Smith em 1969 (14) e tem vindo a ser,
progressivamente, mais verificada. A DC apresenta uma prevalência entre a população diabética consideravelmente maior do que na população geral. A maioria dos estudos aponta para valores até os 10%, havendo
relatos de 12.3 e 21%.(1,5-7)
Diagnóstico: Quando e Como?
A DC é já considerada, por vários autores, uma patologia suficientemente prevalente para que todos os doentes
diabéticos tipo 1 fossem alvo de rastreio.(14, 7-8) De facto, defendem que não se deve aguardar por manifestações
exuberantes e ditas clássicas. O argumento usado para justificar esta necessidade e importância é a prevenção
da ocorrência futura de doenças malignas,(6,8) porém, não existe ainda unanimidade quanto à relevância e
necessidade de fazer rastreio em todos os doentes diabéticos tipo 1.(1-2,8) Uma das razões, talvez a principal,
pela qual alguns autores negam a importância de fazer rastreio é a ausência de dados conclusivos sobre a
melhoria do controlo metabólico da DM1 depois de retirado o glúten da dieta.(1)
Existem evidências de que há um maior risco de desenvolver DC no seio dos doentes diabéticos tipo 1 nos
primeiros anos após o diagnóstico desta última doença, constatando que a tendência da prevalência da DC é
inversamente proporcional à duração da DM1, e uma vez que o doente pode inicialmente apresentar dados
serológicos positivos e dados histológicos negativos, o acompanhamento e a vigilância devem ser mais
frequentes de modo a intensificar a prevenção.(6, 10) A ADA (American Diabetic Association) e alguns estudos
recomendam o rastreio anual até 3 a 5 anos após o início da DM1, já outros vão mais longe e recomendam até
aos 10 anos.
O método actualmente recomendado para fazer o diagnóstico clínico é os anticorpos anti-tTG (Anti-transglutaminase antibodies) e AAE (Antibody Anti-Endomysial) são os melhores e mais indicados dada a sua elevada
sensibilidade e especificidade.(2,6,8-10) O anticorpo anti-gliadina IgA (Imunoglobulina A) perdeu a significância
que outrora teve devido às suas sensibilidade e especificidade serem inferiores. Porém, além de ser um
marcador útil em crianças sintomáticas menores de 2 anos, tem também a vantagem de medir a fracção IgG
(Imunoglobulina G) e poder identificar os doentes mesmo na deficiência de IgA, facto relativamente comum no
contexto dos doentes celíacos.(6,10) Não é demais realçar que aqueles pacientes que apresentarem dados
serológicos negativos devem ser alvo de novo rastreio, a realizar periodicamente, conselho partilhado pela
NASPGHAN (North American Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition).(9) O diagnóstico
apenas se confirma com biópsia intestinal com evidências de lesão histológica de grau 2 e 3 de acordo com os
critérios de Marsh.(13) Segundo os critérios recomendados pela ESPGAN (European Society for Pediatric
Gastroenterology Hepatology and Nutrition), é considerado indispensável, para o diagnóstico definitivo de DC,
que o doente apresente pelo menos uma biópsia com alterações histológicas características com remissão
clara da sintomatologia quando em dieta isenta de glúten. (10)
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Etiologia da associação: factores intervenientes
Ambas as doenças são condições auto-imunes, resultante de uma interacção complexa entre factores genéticos,
imunológicos e ambientes.(1-4) A predisposição genética da ocorrência de DM1 é responsável por 70 a 75% do
risco de desenvolvimento da doença, ficando os factores ambientes e imunológicos com os restantes 25 a
30%. Os genes do sistema HLA (Human leucocyte antigen), especialmente os HLA-DR3 e HLA-DR4, são os
mais importantes e associados à génese da DM1, mas também os genes não-HLA podem contribuir para o
desenvolvimento da doença. Não está ainda totalmente esclarecido se a ocorrência simultânea de ambas as
doenças passa por uma base genética comum, ou se uma doença predispõe a outra. Actualmente, é aceite a
primeira hipótese, na qual a associação pode ser em parte explicada pela partilha de base genética no sistema
HLA DR-DQ.
Num estudo recente, Lavant et al desenvolveram um método com o objectivo de detectar os alelos específicos
ligados à DC e DM1. Este garante uma diferenciação dos alelos muito próxima ou mesmo de 100%. Este método
requer apenas 32 ng de DNA, restrição numa digestão enzimática, electroforese por capilaridade aplicada à
técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction). É vantajoso em relação aos demais, dado o seu baixo custo,
resolução e interpretação rápidas, bem como pela sua sensibilidade e especificidade suficientes para uso clínico.
Em termos epidemiológicos, é uma técnica que certamente facilita e contribui para aumentar o diagnóstico de
novos casos clínicos.(3)
O glúten é, sem dúvida, o factor ambiente, mais importante no desenvolvimento da DC. Tem sido também
referido factor de risco para o desenvolvimento da DM1.(8,13) O risco de desenvolver DC em doentes diabéticos
tipo 1 parece estar relacionado com o tempo de duração de exposição ao glúten. Há autores que referem que
um paciente celíaco com pré-disposição genética para DM1 necessita de muito tempo de exposição ao glúten
para que a reacção auto-imune responsável pelo desencadeamento da DM1 ocorra.(5, 8)
Outro factor a ter em conta é o tempo. Estudos colocam a possibilidade de a idade do diagnóstico de DM1 ser
um factor a ter em conta na prevalência da DC. Crianças com diagnóstico de DM1 antes dos 5 anos de idade
apresentam risco acrescido de desenvolver outras doenças auto-imunes como a DC.(2) Noutro prisma, alguns
estudos sugerem uma relação entre a idade mais tardia de um primeiro diagnóstico de DC e uma maior prevalência de outros processos auto-imunes.(1)
Por último, o factor imunológico também tem a sua contribuição. Verifica-se um mecanismo de mímica
molecular cruzada, no qual a gliadina ou a transglutaminase tecidual activam as células T que, por sua vez,
fazem reacção cruzada com vários auto-antigénios.
Tratamento e sua Importância na associação destas duas Patologias
É sabido que o paciente celíaco que não adira ao tratamento apresenta maior risco de mortalidade, o que
reforça a necessidade do cumprimento do plano alimentar instituído.(11)
A alimentação do diabético tipo 1, deve ser bem repartida ao longo do dia para prevenir episódios de hipoglicemias. A distribuição diária dos hidratos de carbono passa por 15 a 20% ao pequeno-almoço, 5 a 10% no meio
da manhã, 30% para o almoço, 10% para a merenda da tarde, 30% para o jantar e finalmente, 10% para a ceia
que deve ser respeitada para evitar hipoglicemias nocturnas. Quando as duas patologias são associadas, a
adesão e o cumprimento do plano alimentar prescrito tornam-se ainda mais difícil, devido às restrições de ambas
as patologias e fragilidade psicológica inerente a esta situação. A consideração das condicionantes de ambas
as doenças no plano alimentar e o respectivo incumprimento acarreta várias e graves consequências, como
mal-absorção crónica com comprometimento grave do controlo glicémico e o estado nutricional do doente.
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Já vários autores procuraram avaliar a influência do diagnóstico da DC sobre a evolução do paciente já diabético. Constatou-se um maior risco de episódios de hipoglicemia desde os 6 meses prévios ao diagnóstico de
DC até aos 6 meses após o mesmo diagnóstico.(5,10) Felizmente, em casos de cumprimento da dieta, o impacto
no crescimento pode tornar-se visível, com melhorias, algumas significativas reveladas por estudos, no percentil
de crescimento. Observa-se igualmente aumento de IMC (Índice de Massa Corporal), comprovando simultaneamente aumento de peso e estatura. A outro nível, verificou-se aumento da hemoglobina, VCM (Volume Corpuscular Médio) e ferritina sérica, e ainda melhoria do bem-estar e qualidade de vida. (15,1,6,8-9,16) Em situações
inversas, menos comuns, com a DC como primeiro diagnóstico, crê-se que a dieta isenta de glúten instituída
precocemente, pode retardar o desenvolvimento de DM1 nos casos geneticamente predispostos. Uma questão
ainda aberta é se uma completa adesão à dieta por parte do doente o irá proteger de uma evolução para as
complicações vasculares, típicas da DM1.(1,5)
Tem sido demonstrado que os AGEs (Advanced Glycation End-Products) são associados com a presença e
aumento da severidade das doenças renais nos doentes diabéticos. Informação recente sugere que os AGEs
podem ser adquiridos pela dieta. Neste contexto, os produtos comerciais isentos de glúten são geralmente
pobres neste tipo de produtos. Facto que favorece a redução dos danos renais, tão comuns nos doentes
diabéticos. Assim, esta atitude pode ser considerada uma estratégia renal preventiva e protectora, pelo que
esta descoberta pode ser uma motivação adicional à adesão da dieta. (17)
Considerações finais e Conclusões
O facto de se ter instalado tanta discórdia no que diz respeito à necessidade e importância de rastrear em
indivíduos com sintomatologia menos especifica e/ou inseridos em grupos de risco, tem levado a que dia após
dia, surjam mais casos subdiagnosticados. Por conseguinte, seria deveras importante considerar os demais
grupos de risco (incluindo obviamente os diabéticos tipo 1) e doentes com manifestações atípicas como alvo
indiscutível de rastreio, a fim de ser possível, com o passar do tempo, aumentar a taxa de casos diagnosticados e, por conseguinte, aspecto fundamental, diminuir a incidência de futuras complicações malignas e não-malignas. No caso particular dos doentes diabéticos, prevenir-se-ia a ocorrência futura de doenças malignas
nomeadamente as complicações micro e macrovasculares, sendo especialmente importante realizar o
diagnóstico nos primeiros anos após o diagnóstico da DM1.
Pela razão de a DC se apresentar, frequentemente, através de uma forma não clássica, é, fundamental que os
médicos tenham conhecimentos e sensibilidade para todo o tipo de manifestações clínicas que podem ocorrer
na DC, principalmente do foro não gastrointestinal, bem como a sua associação a outras doenças, como é o
caso da DM1. Com a consciência da possibilidade e necessidade de fazer um diagnóstico precoce da DC, é
necessário que os profissionais de saúde estejam bem preparados, treinados e consciencializados da
existência da patologia.
No contexto dos doentes com ambas as patologias, o Nutricionista tem um papel crucial no que diz respeito à
adesão da dieta isenta de glúten, dado as maiores restrições alimentares e, como tal, maiores dificuldades em
cumprir o plano alimentar necessariamente instituído.
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Resumo
Introdução: A melhoria dos cuidados de saúde
implicou o aumento da esperança de vida dos cidadãos e com isso um aumento na admissão de
doentes idosos nas Unidades Cuidados Intensivos
(UCIs). A idade está aceite como factor prognóstico
negativo (SAPS II, APACHE…), assim queremos com
este trabalho analisar vários parâmetros onde se
comparam idosos vs muitos idosos. Objectivo: Analisar a experiência que o nosso Serviço de Cuidados
Intensivos e Cuidados Intermédios (SCICI) teve na
admissão de doentes com idade superior a 65 anos
de idade, procedendo-se ao estudo das mortalidades,
da aplicabilidade dos índices de gravidade nesta
faixa etária, e dos indicadores de qualidade traduzidos pela diferença entre a mortalidade bruta (SCICI)
e hospitalar. Material e Métodos: Estudo retrospectivo e comparativo de dois grupos de doentes (grupo
I - idosos - >65 anos e <80 anos de idade e grupo II
- muito idosos - maiores de 80 anos) admitidos no
SCICI de Janeiro de 1999 a 31 de Dezembro de 2009.
Foram estudados os parâmetros epidemiológicos
comuns, indíces de gravidade às 24 h de admissão
(Apache II e Saps II) e as mortalidades nos dois
grupos. Foram calculados os valores de SMR - Standardized Mortality Ratio: mortalidade observada/mortalidade prevista pelo índice de gravidade. Utilizaram-se as ferramentas informáticas estatísticas habituais,
com p< 0,05 a ser considerado estatisticamente
significativo. Resultados: Durante este período foram
admitidos no SCICI 4228 doentes. Destes, um total
de 1508 doentes (34,1%) com idade superior a 65
anos, que foram divididos em dois grupos: grupo I
(idosos) com 1162 doentes, e o grupo II (muito

Abstract
Introduction: The improvement of health care conditions resulted in increased life expectancy of citizens,
and thus an increase in admission of elderly patients
in ICUs. The age is usually accepted as a negative
prognostic factor (SAPS II, APACHE...). In this article
we analyze various parameters aiming to compare
the outcome of the very elderly vs elderly patients
admitted to our ICU. Objective: To analyze the
experience of our Intensive and Intermediate Care
Service (SCICI) in the admission of patients aged
over 65 years, by describing the mortality, analizing
the applicability of the prognostic scores in this age
group, and quality indicators as translated by the
difference between the crude mortality (SCICI) and
hospital mortality. Methods: Retrospective study
comparing two groups of patients (group I - elderly >65 and <80 years of age and Group II - very elderly
- over 80 years) admitted to the SCICI from January
1999 to December 31 of 2009. We studied the
epidemiological parameters, common scores of
severity at 24 h of admission (APACHE II and SAPS
II) and mortalities in both groups. Values were
calculated for SMR (Standardized Mortality Ratio),
observed mortality/predicted mortality by severity
score. We used the usual statistical tools, assuming
p<0.05 as statistically significant. Results: During
this period, 4228 patients were admitted to the SCICI.
Of these, a total of 1508 patients (34.1%) aged over
65 who were divided into two groups: Group I (elderly)
with 1162 patients, and group II (very elderly) with
346 patients. Between these two groups, the average
delay (6.1+/- 8.3 vs 4.9+/-6.2 days) and the days of
mechanical ventilation (4.7 + / -7.7 vs 3.9 + / - 5.7
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idosos) com 346 doentes. Entre estes dois grupos, a
demora média (6.1+/- 8.3 vs 4.9+/-6.2 dias) e os
dias de VM (4.7+/-7.7 vs 3.9 +/- 5.7 dias), foram
significativamente inferiores nos doentes do grupo II.
Este último grupo mostrou no entanto maiores
índices de gravidade (SAPS II: 49.5 +/- 18.9 vs 46.2
+/-19.8, APACHE II : 23+/- 8.9 vs 22.2 +/- 9.8,
p<0.05) que se reflectiram numa maior mortalidade
hospitalar (36.0% vs 29.9%). No grupo II o APACHE II
mostrou-se mais fidedigno na predição da mortalidade hospitalar que o SAPS II (SMR AII: 1.0 vs SMR
SII : 0.82). O estudo dos SMR mostrou valores inferiores a 1.0 em todos os grupos com excepção dos
traumatológicos e cirúrgicos urgentes para o grupo
II. A diferença entre a mortalidade hospitalar e da
Unidade , foi mais acentuada nos doentes do grupo
II ( 36% vs 18.2%) em relação com os do grupo I
(29.9% vs 18.7%). Na análise dos doentes por categorias diagnóstica, encontramos resultados similares
nos 4 subgrupos, no entanto só com significância
estatística no subgrupo de doentes médicos em
relação à Demora média na Unidade, Demora Hospitalar, dias de VM e SAPS II. Conclusões: Os doentes
muito idosos admitidos na Unidade mostraram maior
gravidade e mortalidade hospitalar superior ao grupo
de doentes idosos, este facto verifica-se especialmente nos subgrupos de trauma e cirúrgicos urgentes. Destacamos um diferencial mais acentuado
entre mortalidade na Unidade e Hospitalar nos doentes muito idosos. Estes resultados confirmam a
importância da idade como factor prognóstico negativo, especialmente nos doentes cirúrgicos urgentes
e vítimas de trauma.

days) were significantly lower in patients of group II.
The latter group however showed higher levels of
severity (SAPS II: 49.5 + / - 18.9 vs. 46.2 + / -19.8,
APACHE II: 23 + / - 8.9 vs 22.2 + / - 9.8, p <0.05)
that were reflected as increased hospital mortality
(36.0% vs 29.9%). In Group II, APACHE II was more
reliable in predicting hospital mortality than SAPS II
(AII SMR: SMR 1.0 vs IBS: 0.82). The study of SMR
showed values below 1.0 in all groups except the
surgical trauma and urgent for the group II. The gap
between Hospital mortality and Unit mortality, was
more pronounced in patients in group II ( 36% vs
18.2%) compared with Group I (29.9% vs 18.7%).
The analysis of patients by diagnostic categories,
found similar results in four subgroups, although only
statistically significant in the subgroup of medical
patients regarding the Unit Delay, Hospital Delay,
days of mechanical ventilation and SAPS II.
Conclusions: The very elderly patients admitted to
the unit showed increased severity and mortality
when compared to the elderly patients, this is
particularly true for subgroups of trauma and surgical
emergency. A more pronounced difference between
the unit and hospital mortality was observed in the
very elderly patient group. These results confirm the
relevance of age as a negative prognostic factor,
especially in urgent surgical and trauma patients.

Introdução
É um facto de que a melhoria dos cuidados de saúde implicou o aumento da esperança de vida dos cidadãos, o
que constitui por si só um avanço civilizacional. Mas é também um paradoxo: ao viver mais tempo, a população
é mais doente com comorbilidades acrescidas. As UCIs são recursos caros e escassos, que devem ser dirigidos para os doentes que deles realmente necessitam. O crescendo de idosos admitidos em UCI constitui um
desafio aliciante na gestão dos recursos, na avaliação da qualidade de cuidados e no impacto na qualidade de
vida dos doentes, por si só muitas vezes previamente deficitária.
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Objectivo
Sabendo que a idade é mesmo um factor prognóstico negativo, pretende-se reflectir sobre a experiência na
admissão, em ambiente de UCI polivalente (SCICI), de doentes maiores de 65 anos de idade, procedendo-se
ao estudos das mortalidades, da aplicabilidade dos índices de gravidade nesta faixa etária, e dos indicadores
de qualidade traduzidos pela diferença entre a mortalidade bruta (SCICI) e hospitalar.
Material e Métodos
Estudo retrospectivo e comparativo de dois grupos de doentes (grupo I - idosos - > 65 anos e < 80 anos de
idade e grupo II - muito idosos -> maiores de 80 anos). Foram estudados os doentes admitidos consecutivamente no SCICI de Janeiro de 1999 a 31 de Dezembro de 2009 maiores de 65 anos de idade. Foram estudados
os parâmetros epidemiológicos comuns, obtidos os indíces de gravidade às 24 h de admissão (Apache II e
Saps II) e estudadas as mortalidades nos dois grupos. Foram calculados os valores de SMR – standardized
mortality ratio: mortalidade observada / mortalidade prevista pelo índice de gravidade. Utilizaram-se as
ferramentas informáticas estatísticas habituais, com p< 0,05 a ser considerado estatisticamente significativo
(NS - não significativo).
Resultados
Durante este período foram admitidos na UCIP 4228 doentes. Destes, estudamos um total de 1508 doentes
(34,1%) que foram divididos em dois grupos: grupo I e o grupo II. No grupo 1 foram incluídos 1162 doentes
idosos (77%), 472 do sexo feminino (40,6%) e 690 do sexo masculino (59,4%). No grupo 2 foram incluídos 346
doentes muito idosos (23%), sendo 177 eram do sexo feminino (51,8%) e 168 do sexo masculino (48,2%).

A seguir apresentamos os valores médios da idade, da demora média no SCICI (dias), da demora média
hospitalar (dias), dos dias de ventilação mecânica (VM) e dos índices de gravidade apurados com respectivo
desvio padrão e valor de p.
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Nº Dts

Idade
(anos)

Demora
média
(dem)

Demora
hospitalar
(demh)

VM

APACHE II
(AII)

SAPS II
(SII)

Grupo I

1162

72,1±4,2

6,1±8,3

18,8±19,4

4,7±7,7

22,2±9,8

46,2±19,8

Grupo II

346

83,4±3,2

4,9±6,2

16,6±14,6

3,9±5,7

23±8,9

49,5±18,9

<0,01

NS

<0,05

<0,05

<0,001

p

A demora média e a necessidade de VM, são parâmetros significativamente inferiores no grupo II associados a
maior gravidade, factos que são correlacionáveis com maior mortalidade Hospitalar encontrada nesse grupo,
conforme revela a tabela seguinte.

Nº Dts

Mort UCI

Mort hospitalar

Diferença de
mortalidades

Grupo I

1162

218/1162 (18,76%)

325/10851 (29,95%)

11,2%

Grupo II

346

63/346 (18,21%)

121/3362 (36,01%)

17,8%

>0,1

<0,05

p
1,2

Existem 77 e 10 doentes respectivamente que foram transferidos para outro Hospital

Mortalidade
Hospitalar

Mort prevista
por Apache II

SMR (AII)

Mort prevista
por SAPS II

SMR (SII)

Grupo I

325/10851 (29,95%)

35%

0,86

37%

0,81

Grupo II

121/3362 (36,01%)

36%

1,0

43,8%

0,82

O estudo das mortalidades revela dados interessantes: por um lado verificamos uma excelente correlação dos
índices de gravidade com a mortalidade encontrada, por outro lado a constatação de que o grupo II tem efectivamente uma mortalidade hospitalar significativamente maior. Em ambos os grupos analisamos os doentes por
categorias diagnósticas: doentes não cirúrgicos, pós-operatórios (cirurgia programada, cirurgia urgente) e
trauma, estudando-se todos os parâmetros acima descritos:
Nº Total

Não cirúrgicos

Cirurgia urgente

Cirurgia programada

Trauma

846

360

302

103

Grupo I:1162
F
M

682
277 (40,61%)
405 (59,39%)

251
101 (40,24%)
150 (59,76%)

229
94 (41,05%)
135 (58,95%)

80
24 (30%)
56 (70%)

Grupo II:346
F
M

164
82 (50%)
82 (50%)

109
62 (56,88%)
47 (43,12%)

73
35 (47,94%)
38 (52,06%)

23
11 (47,83%)
12 (52,17%)

1508
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O subgrupo com maior número de doentes foi o de idosos não cirúrgico.

Não
cirúrgicos

Nº Dts

Idade

Dem

Demh

VM

APACHE II

SAPS II

Grupo I

682

72,4±4,1

8,4±10,04

18,1±18,9

6,7±9,4

24,7±10,5

50,1±20,5

Grupo II

164

82,9±2,9

5,8±6,4

14,5±14

4,5±6,1

25,8±9,3

54,47±20,6

<0,001

<0,05

<0,05

NS

<0,05

p

A demora média em SCICI, a demora média hospitalar e os dias de ventilação são significativamente superiores no grupo I, com maior gravidade (Saps II) no grupo II.
Analisando as taxas de mortalidade:

Nº Dts

Mort UCI

Mort hospitalar

Diferença de
mortalidades

Grupo I

682

162/682 (23,75%)

227/6331 (35,86%)

12,11%

Grupo II

164

43/164 (26,22%)

68/1582 (43,04%)

16,82%

NS

<0,1 e >0,05

Não
cirúrgicos

p
1,2

Existem 49 e 6 doentes respectivamente que foram transferidos para outro Hospital

Não
cirúrgicos

Mortalidade
Hospitalar

Mort prevista
por Apache II

SMR (AII)

Mort prevista
por SAPS II

SMR (SII)

Grupo I

227/6331 (35,86%)

40%

0,89

50,7%

0,71

Grupo II

68/1582 (43,04%)

55%

0,78

57%

0,76

Verifica-se melhor capacidade de previsão de mortalidade pelo Apache II, sobretudo no grupo I.
No subgrupo dos doentes cirúrgicos urgentes encontramos os seguintes resultados:

Cirurgia
urgente

Nº Dts

Idade

Dem

Demh

VM

APACHE II

SAPS II

Grupo I

251

72,7±4,2

6,2±7

18,51±17

4,9±6,4

23,2±10

49,2±20,2

Grupo II

109

84,21±3,58

5,71±7,03

16,42±12,68

4,76±6,315

23,77±1,35

51,78±15,01

NS

NS

NS

NS

NS

p

Nesta tabela não encontramos significado estatístico na análise dos parâmetros estudados.
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Cirurgia
urgente

Nº Dts

Mort UCI

Mort hospitalar

Diferença de
mortalidades

Grupo I

251

50 (19,9%)

83/2441 (33,6%)

13,7%

Grupo II

109

20 (18,3%)

41/1052 (39%)

20,7%

NS

NS

p
1,2

Existem 7 e 4 doentes respectivamente que foram transferidos para outro Hospital.

Cirurgia
urgente

Mortalidade
Hospitalar

Mort prevista
por Apache II

SMR (AII)

Mort prevista
por SAPS II

SMR (SII)

Grupo I

82/244 (33,6%)

30,9%

1,09

46,1%

0,73

Grupo II

41/105 (39%)

30,9%

1,23

52%

0,75

Encontramos uma boa capacidade predictiva do Apache II na mortalidade do grupo I com excesso de mortalidade (previsão do índice de gravidade) no grupo II. Má capacidade predictiva do Saps II.
No subgrupo dos doentes admitidos após cirurgia programada encontramos:

Cirurgia
programada

Nº Dts

Idade

Dem

Demh

VM

APACHE II

SAPS II

Grupo I

229

72,1±4,2

2,0±3,5

22,8±21,6

1,48±3,3

14,47±4,5

30,2±9,95

Grupo II

73

83,2±2,7

1,89±2,20

21,53±17,13

1,20±1,99

16,03±5,51

35,44±12,1

NS

NS

NS

<0,05

<0,001

p

Neste subgrupo encontramos diferença estatística na análise dos scores de gravidade tendo sido inferiores no
grupo I, com repercussão na mortalidade hospitalar.

Cirurgia
programada

Nº Dts

Mort UCI

Mort hospitalar

Diferença de
mortalidades

Grupo I

229

5/229 (2,18%)

25/2181 (11,47%)

9,29%

Grupo II

73

1/73 (1,37%)

11/722 (15,28%)

13,91%

NS

NS

p
1,2
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Cirurgia
programada

Mortalidade
Hospitalar

Mort prevista
por Apache II

SMR (AII)

Mort prevista
por SAPS II

SMR (SII)

Grupo I

25/218 (11,47%)

12%

0,96

12%

0,96

Grupo II

11/72 (15,28%)

18%

0,85

18%

0,85

Constatamos uma boa correlação entre índices de gravidade e mortalidades com boa calibração para grupo I.
Excepto no grupo I, mantem-se a elevada diferença entre as mortalidades.
Nos doentes com trauma encontramos os seguintes resultados:

Trauma

Nº Dts

Idade

Dem

Demh

VM

APACHE II

SAPS II

Grupo I

80

72,1±4,3

13±12,8

25,1±21

10,2±11,2

22,9±10,6

47,1±20,6

Grupo II

23

84,2±3,8

7±6,5

18,1±16,1

5,8±6,5

23,9±8,3

52,4±17,6

<0,05

NS

>0,05 e <0,1

NS

NS

p

Apenas a demora média no SCICI teve significância estatística, revelando um maior tempo de internamento no
grupo dos idosos.

Trauma

Nº Dts

Mort UCI

Mort hospitalar

Diferença de
mortalidades

Grupo I

80

10/80 (12,5%)

20/731 (27,4%)

14,9%

Grupo II

23

3/23 (13,04%)

9/222 (40,9%)

27,9%

NS

NS

p
1,2

Existem 7 e 1 doentes respectivamente que foram transferidos para outro Hospital.

Verificamos que existe uma diferença muito significativa de mortalidades, facto que deve ser objecto de discussão.
Trauma

Mortalidade
Hospitalar

Mort prevista
por Apache II

SMR (AII)

Mort prevista
por SAPS II

SMR (SII)

Grupo I

20/731 (27,4%)

34,9%

0,79

41%

0,67

Grupo II

9/22 (40,9%)

36,2%

1,12

50,7%

0,8

2

A mortalidade Hospitalar do Grupo II do subgrupo Trauma foi, uma vez mais superior e sem significado estatístico.
Discussão
Este trabalho estudou uma população de 1508 doentes, correspondendo a 34,1% do total de doentes admitidos
no SCICI durante 10 anos, facto que ilustra bem o perfil etário da nossa população. No grupo dos idosos há um
predomínio do sexo masculino, já nos muito idosos o sexo feminino prevalece, facto de acordo com a população
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em geral acima dos 80 anos, o que está de acordo com a maior esperança de vida na mulher. A mortalidade
bruta (SCICI) foi sobreponível em ambos os grupos, o mesmo não se verificou na mortalidade hospitalar, sendo
superior no grupo II. Este facto pode atribuír-se a uma maior gravidade e ao peso da idade, que traduz conceptualmente, menor reserva funcional prévia de órgãos. Sublinha-se o facto de que os SMR para Apache II e
Saps II serem inferiores a 1, o que revela que a mortalidade observada é menor que a prevista pelos índices de
gravidade. Também é significativo o facto de que a diferença entre mortalidades (SCICI e hospitalar) é, na
generalidade dos grupos estudados, sempre superior a 10 - 12%, o que significa a necessidade de se repensarem
as politicas de gestão destes doentes críticos. Este dado é muito relevante nos doentes do grupo II, em cirurgia
urgente (20,7%) e doentes traumatizados (27,9%). Nas categorias diagnósticas de doentes não cirúrgicos e
pós-operatórios de cirurgia urgente ou não programada, salienta-se a gravidade dos doentes admitidos, com
má correlação com a capacidade predictiva dos índices de gravidade, que sobreavaliam a mortalidade hospitalar sobretudo o Saps II. Ao contrário do Apache II na cirurgia urgente (SMR ± 1). No subgrupo dos cirúrgicos
programados a demora média, o número de dias de ventilação mecânica foram inferiores no subgrupo II mas
sem significância estatística, ao contrário dos índices de gravidade que se revelaram superiores e com p<0,05.
Apesar desta aparente maior gravidade não se traduziu em um aumento de mortalidade. Salienta-se o facto de
se admitirem em ambiente de UCI, doentes (cirurgia programada) com gravidade muito acima da descrita na
literatura (exemplo: Apache II médios entre 10 -13). No subgrupo do trauma não encontramos significância
estatística na mortalidade, provavelmente devido ao tamanho reduzido da amostra, embora seja perceptível um
dado importante, frequentemente descrito na literatura, que é a elevada mortalidade nos doentes muito idosos.
Conclusões
Boa correlação entre a mortalidade e os índices de gravidade com SMR variáveis, habitualmente a traduzir
mortalidades abaixo dos valores previstos pelos scores, determinados às 24h. Este dado objectivo, que pode
ser interpretado como indicador de qualidade de cuidados prestados a doentes críticos (mortalidade observada
abaixo da prevista por um instrumento que é o índice de gravidade – standard internacional), também pode
indicar má adaptação/calibração e não estar ajustado à nossa realidade/população de doentes estudada.
Neste contexto, não existem diferenças significativas entre os índices, embora em alguns subgrupos de doentes
(cirurgia programada) o Apache II terá melhor capacidade de previsão. Predomina a categoria dos doentes não
cirúrgicos, facto de acordo com a epidemiologia geral do serviço. Doentes com gravidade significativa mesmo
em cirurgia programada, onde os valores de índices de gravidade se situam acima da média de outras realidades. Este trabalho revela bem a importância da idade na mortalidade. Para além do impacto do evento agudo,
poderá traduzir o peso da prévia má reserva funcional de órgãos que, de um modo geral, estes doentes apresentam nesta faixa etária. Preocupa-nos as diferenças encontradas, verdadeiramente significativas, entre a
mortalidade bruta (SCICI) e hospitalar, enquanto indicadores de qualidade institucional em matéria de doente
crítico (habitualmente inferior a 10 – 12%). As questões levantadas em torno deste problema situam-se a
diversos níveis e com diversas leituras:
- Utilização inadequada de recursos próprios de UCI’s a doentes com potencial de reversibilidade global hospitalar questionável/inexistente. Os quais, apesar dos cuidados prestados, sobrevivem em ambientes de medicina
intensiva, mas não têm reserva funcional de órgãos capaz de sobreviver ao hospital, levantando questões relacionadas com critérios de admissão em UCI vs futilidade terapêutica. Este aspecto é claramente significativo
em todas as categorias diagnósticas dos doentes do grupo II.
- Necessidade de melhorar os cuidados pós-alta do SCICI, o que impõe a discussão sobre o papel e implementação de unidades de cuidados intermédios (step down unit).
- Necessidade de consensos médicos em ambiente multidisciplinar, estabelecendo critérios mais rigorosos de
admissão de doentes em ambiente de UCI, optimizando a utilização dos recursos disponíveis (escassos e
caros) para aqueles que deles realmente beneficiam.
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doentes com diabetes mellitus tipo 2 numa
consulta diferenciada
Introdução
A Diabetes Mellitus (DM) é já considerada a grande pandemia do século XXI. O alcance dos alvos terapêuticos
para o controlo metabólico da diabetes e das suas co-morbilidades tem-se mostrado um grande desafio,
exigindo uma abordagem multidisciplinar, provavelmente em consulta diferenciada.

filipa rebelo
serviço de medicina interna,
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Objectivo
Caracterizar e avaliar a evolução a 2 anos dos parâmetros clínicos e bioquímicos dos doentes com DM tipo 2
admitidos a consulta mais vocacionada para a orientação de Diabetes ligada ao Serviço de Medicina Interna.
vanessa pires
serviço de medicina interna,
chtmad

Material e métodos
Estudo retrospectivo dos processos clínicos dos doentes referenciados pela primeira vez a uma consulta diferenciada de DM entre Julho de 2005 e Dezembro de 2007 e 24 meses depois. Parâmetros analisados: factores
demográficos, clínicos e analíticos.
Resultados
Foram analisados 65 doentes, sendo que 40% (26 doentes) foram excluídos por corresponderem a remarcações,
alta na primeira consulta ou abandono. Dos 39 doentes analisados, 59% (n=23) eram do sexo masculino e
41% (n=16) eram do sexo feminino. A média de idades foi de 59 (± 12,7) anos e o tempo de evolução da
doença foi em média 12,2 (± 8,9) anos. A proveniência dos doentes foi: 38% de outras consultas hospitalares,
26% do Serviço de Urgência, 26% do Centro de Saúde, 10 % do internamento. Complicações e co-morbilidades
documentadas na admissão: 20% apresentava nefropatia diabética, 23% retinopatia diabética, 28 % com
doença arterial coronária, 44% com dislipidemia e 49% com Hipertensão Arterial. Nos 24 meses de análise
foram observados em média em 5 consultas. Na primeira consulta a média de glicemia ocasional (GMO) foi de
230.0 mg/dL, a hemoglobina glicosilada (HBA1c) média foi de 8,3% (±1,5), com 18,4% dos doentes apresentando HBA1c <7,0%; o índice de massa corporal (IMC) médio foi de 29,7 Kg/m2, a Pressão Arterial Sistólica
(PAS) média foi de 137,5 mmHg e a Pressão Arterial Diastólica (PAD) foi de 79,0 mmHg, com LDL médio de
107mg/dL, HDL médio de 44,7 mg/dL e Triglicerideos médio de 159,5mg/dL. Aos 24 meses, apresentavam GM0
de 177,3mg/dL, HBA1c média de 6,8% (±1,2) com 49% dos doentes exibindo HBA1c <7,0%; o IMC era de 29,8
Kg/m2, 37% apresentava PA <130/80 mmHg, a PAS média foi de 143 mmHg e a PAD média foi de 76,7 mmHg,
com LDL médio de 95,8 mg/dL, HDL médio de 45,4 mg/dL e Triglicerídeos médio de 121,7 mg/dL.

natália lopes
serviço de medicina interna,
chtmad

paulo subtil
serviço de medicina interna,
chtmad

Conclusão
Da análise realizada e após traçarmos o perfil dos nossos doentes, podemos concluir que apesar do tempo de
evolução de doença e das co-morbilidades encontradas, ainda é possível optimizar o regime terapêutico, com
bons resultados metabólicos, e sem correspondente aumento de peso. A HTA sistólica continua como o mais
difícil dos parâmetros a controlar e a posicionar dentro do alvo terapêutico. Quisemos demonstrar com esta
curta amostragem que pode ser benéfica a criação de consultas hospitalares vocacionadas para o seguimento
de doentes com DM, nomeadamente do tipo 2.
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