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Mind the gap
célebre aviso do Metro
de Londres, que alerta
para o espaço que
separa a plataforma
da carruagem, lançou
o mote para uma
breve análise sobre o que separa a
evidência da ação.
A Fundação Calouste Gulbenkian
divulgou em 2015 o relatório
«Um futuro para a saúde» que
«propõe uma transição do sistema
atual, centrado no hospital e na
doença, em que todas as ações
têm como objeto e alvo o doente,
para um sistema centrado nas
pessoas e baseado na saúde, em
que os cidadãos são parceiros
na promoção da saúde e na
organização dos cuidados.» O
relatório referia, entre outros
pontos, que «a enfermagem está
relativamente subaproveitada nas
suas capacidades relativamente
ao que ocorre noutros países
europeus, pelo que os profissionais
de enfermagem poderão

A realidade tem-nos mostrado
que existe
uma distância
significativa entre
o que a evidência
técnico-científica
demonstra e o
que os decisores
políticos
implementam.
Afinal onde está
a decisão política
tendo por base
a evidência?
Mind the gap…

às necessidades de saúde das
pessoas que lá vivem. A isto acresce
o enorme número de lares ilegais
ou a funcionar bem longe das
práticas recomendadas e legisladas.
De facto, a realidade tem-nos
mostrado que existe uma distância
significativa entre o que a evidência
técnico-científica demonstra
e o que os decisores políticos
implementam. Afinal onde está a
decisão política tendo por base a
evidência? Mind the gap…

opinião

Germano Couto
Professor Associado
da Universidade
Fernando Pessoa
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Temos uma
Rede Nacional
de Cuidados
Continuados
com défices
gravíssimos
de enfermeiros
e enfermeiros
especialistas de
reabilitação que
impossibilitam
o cuidado a que
as pessoas
têm direito

desempenhar funções mais amplas
e proeminentes no futuro».
Por sua vez, o relatório da OCDE
“OECD Reviews of Health Care
Quality – Portugal 2015”, reforça
a ideia que os recursos humanos
em saúde podem ser utilizados
de forma mais eficiente e prestar
melhores cuidados. A OCDE
recomenda que os enfermeiros
e enfermeiros especialistas
assumam papéis mais alargados
que contribuam para reduzir as
taxas de cesarianas, as infeções
hospitalares, coordenar as altas
hospitalares precoces (após
episódios de AVC, enfartes
ou quedas), mas igualmente
assumir o papel de gestor de
caso em doenças complexas. A
organização internacional reforça
a importância dos enfermeiros
e enfermeiros especialistas na
transferência dos cuidados do
hospital para a comunidade e no
apoio que estes poderão dar na
reabilitação e gestão das pessoas
nos seus contextos.
Finalmente, o “Relatório da
Primavera 2015”, do Observatório
Português do Sistema de Saúde,
alerta para o rácio reduzido de
enfermeiros quando comparado
com outros países da OCDE e com
os médicos existentes em Portugal.
Contudo, o Ministério da Saúde
e, em particular, a Direção-Geral
da Saúde, mantêm uma visão
estagnada na elaboração de
normas de orientação clínica que
não permitem ir ao encontro das
práticas recomendadas. Em alguns
casos, promovem o fim de projetos
eficientes, como o Parto na Água no
Centro Hospitalar de Setúbal.
De igual forma, temos uma Rede
Nacional de Cuidados Continuados
com défices gravíssimos de
enfermeiros e enfermeiros
especialistas de reabilitação que
impossibilitam o cuidado a que
as pessoas têm direito. Nos lares,
temos uma legislação que se
preocupa mais com a existência de
elevadores do que com a resposta
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Vítor Neves, Presidente da Europacolon

Enfermeiros são essenciais
na adaptação da pessoa
às limitações da doença
Tal como em muitas outras áreas da saúde, também ao nível do diagnóstico e tratamento do cancro digestivo, as assimetrias
que se registam a nível nacional são gritantes. “Um doente que é seguido, por exemplo, num dado hospital do Porto ou de
Lisboa, pode aceder a medicamentos que doentes acompanhados em Abrantes, Coimbra ou em Vila Real não conseguem
aceder”, denuncia o presidente da Europacolon Portugal, associação de apoio ao doente com cancro digestivo. Para Vítor
Neves, há que integrar as lacunas que atualmente se registam, garantindo que todos os doentes possam aceder aos melhores
tratamentos independentemente da zona onde residem ou do hospital onde são tratados. Como também é urgente apostar
na formação dos profissionais, particularmente enfermeiros, que desempenham um papel preponderante, sendo decisivos
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reportagem

na recuperação e adaptação física e emocional à doença e suas sequelas, entre as quais, a ostomia
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Jornal Enfermeiro | Pesem
os avanços registados ao nível
do diagnóstico e tratamento, a
verdade é que nas suas várias
manifestações, o cancro digestivo
continua a ser subdiagnosticado,
ou diagnosticado tardiamente,
com reflexos na morbilidade e
mortalidade associada, que se
mantém muito elevada entre nós.
Que razões justificam o atual
panorama?
Vítor Neves | De acordo com dados
de 2012, a incidência do cancro
digestivo em Portugal é de cerca de
13 mil novos casos por ano e uma
mortalidade que ronda os 1.700
óbitos. São números preocupantes
e que se devem, no nosso entender,
a dois fatores principais. Primeiro
ao facto de em Portugal se
continuar a privilegiar a vertente
curativa em detrimento de
políticas de prevenção, sobretudo
na área digestiva. Ao contrário
do que acontece na maioria
dos demais países europeus,
em Portugal não se encontra
implementado um rastreio de
base populacional tendo como
alvo o cancro colorrectal que é,
de entre as doenças oncológicas,
a mais rastreável; aquela em que
o rastreio apresenta a melhor
relação custo/benefício… Esta
lacuna coloca o nosso país na

cauda da Europa no que toca quer
à incidência, quer à mortalidade,
como revelam os dados dos
diversos estudos disponíveis.
Outra das razões que podem
explicar a situação é a iliteracia em
saúde da população, que se revela
na falta de consciencialização
para a necessidade de se
protegerem contra a doença,
desde logo aderindo e provocando
(solicitando) ao seu médico
assistente o rastreio.

Importa também dizer que aquilo
que se passa na Europa, de uma
forma geral, é a implementação
de rastreios de base populacional,
anuais, de pesquisa de sangue
oculto nas fezes (PSOF)
à população com idades
compreendidas entre os 50 e os
74 anos. Neste modelo, só perante
resultado positivo é que se avança
para a colonoscopia, que deve,
obrigatoriamente, ser realizada no
prazo máximo de 15 dias.

JE | Existe algum estigma
associado ao exame…
VN | Prevalece o “tabu”
relativamente à dor associada
à colonoscopia. Trata-se de um
falso argumento, uma vez que
a colonoscopia com sedação
é comparticipada desde 2014
pelo Serviço Nacional de Saúde
(SNS). Regista-se também uma
sobrevalorização de potenciais
riscos, como a perfuração do
intestino, que a evidência mostra
que são infundados; que se trata de
um exame seguro e eficaz…
Como contra-argumento…
Todos sabemos que o sofrimento
e os custos associados a uma
doença oncológica como o cancro
do intestino são muitíssimo
superiores aos que resultam
do rastreio.

JE | Anual?
VN | Sim dada a baixa fiabilidade da
PSOF, em que cerca de metade dos
“negativos” podem vir a revelar-se
“falsos-negativos”.
JE | Em março o Governo
anunciou que iria implementar
até ao final do ano um rastreio
de base populacional do cancro
colorrectal. Os sinais que lhe
chegam do terreno corroboram
essa intenção?
VN | Bom… março é o mês europeu
do cancro colorrectal, pelo que
a comunicação social dá mais
destaque à doença nessa altura…
E às promessas políticas que se
vão repetindo, ano após ano. Ora,
a verdade é que a Europacolon
foi fundada há uma década, ao
longo da qual já morreram mais

de 30 mil pessoas por cancro do
intestino… E muitas outras foram
afetadas por tratamentos muito
duros e que causaram grande
sofrimento, com custos sociais
enormes. A implementação do
rastreio de base populacional
sempre foi a nossa prioridade…
O senhor secretário de Estado
adjunto e da Saúde comprometeu-se, de facto, em declarações aos
jornalistas feitas em março, que
o rastreio de base populacional
iria arrancar em 2016. Depois
disso foi publicado um despacho
que determina que as ARS devem
implementar na sua área geográfica
medidas coordenadas para a sua
implementação e que o rastreio
deveria iniciar-se em 2016 e estar
concluído até 31 de dezembro de
2017. A norma determina ainda
que as ARS devem desenvolver
iniciativas que visem melhorar
a taxa de adesão aos rastreios,
garantir a sustentabilidade da
sua execução bem como informar
os cidadãos da importância dos
mesmos para a deteção da doença
ainda em fase subclínica, evitando
ou diminuindo a carga da doença.
Na sequência da publicação
do despacho, a Assembleia
da República, ainda em abril,
aprovou por unanimidade uma
resolução recomendando que

pacientes internos. Há casos em
que o tempo de espera, para os
próprios doentes seguidos pelo
hospital é superior a um ano, o que
é absolutamente inaceitável.

Entrevista

anunciou a celebração de novos
contratos de convenção com 37
novas unidades.

JE | Acredita que os recursos no
terreno são suficientes para levar
a bom porto a tarefa?
VN | Aquilo que nós sabemos
relativamente às colonoscopias –
temos realizado monitorizações
trimestrais – é que se registava
um défice muito grande na
zona da Grande Lisboa, onde
existiam apenas quatro unidades
convencionadas a realizar
colonoscopias com sedação. Eram
manifestamente insuficientes e
foram alvo de inúmeras notícias
em que se mostravam utentes
que esperavam de véspera à
porta das unidades em busca de
vez para realizar o exame, sem
muitas vezes sem o conseguirem.
Parecia que estávamos em guerra;
numa situação de emergência
marcada pela escassez dramática
de serviços. Face ao alarme social
que se gerou, o anterior governo

JE | Mas veio a verificar-se que era
só parra… Serviços, nada!
VN | A Europacolon denunciou
imediatamente a situação, expondo
o que de facto tinha sido feito, que
ficava muito aquém do anunciado.
Hoje a realidade mostra que existe
um total de cerca de uma dezena
de unidades convencionadas. Ou
seja: a situação não está resolvida,
mas melhorou.
Isto na Região de Lisboa e Vale do
Tejo. Já nas Regiões Norte e Centro
não há registo de desvios aos
tempos máximos estipulados pela
norma da DGS para a realização de
exames.
JE | E os hospitais do SNS? Não
poderiam aumentar um pouco a
resposta?
VN | Nos hospitais centrais
continua a não haver uma resposta
aceitável – alguns nem para os

JE | Os doentes têm capacidade de
negociação?
VN | Como é evidente! Lembra-se
com certeza do que aconteceu
no caso da hepatite C, em que
andámos um ano e meio a negociar
preços sem que se chegasse a
acordo e de um dia para o outro
tudo ficou resolvido porque
um doente interpelou o senhor
ministro na Comissão Parlamentar
de Saúde pedindo-lhe que não
o deixasse morrer. A imagem
que passou nas notícias retirou
qualquer margem de manobra ao
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este rastreio tem mesmo que
avançar em 2016. E têm que ser
divulgados os dados obtidos.

reportagem

o Governo concretize o plano
estratégico para a implementação
dos rastreios oncológicos de base
populacional, previsto na norma,
salvaguardando o enquadramento
das recomendações e
considerações das entidades
científicas internacionais,
designadamente no que toca à
percentagem da população que
deve ser contemplada e aos meios
necessários para a realização dos
rastreios, entre outras medidas.
Face a todas estas manifestações
de interesse, acreditamos que,
finalmente, alguma coisa vai
acontecer. Isto porque até aqui
nenhum governo havia assumido
qualquer compromisso. Este diz
que vai fazer… Mas como é óbvio
a Europacolon vai continuar a
monitorizar a situação e em breve
irá verificar junto das ARS o que
foi feito para cumprir aquilo que
é determinado pelo despacho e
que reflete a vontade manifestada
publicamente pelo próprio
governo. Acreditamos, pois, que

JE | Um inquérito recente
promovido pela Sociedade
Portuguesa de Oncologia aos seus
associados revela que a maioria
dos inquiridos tem a perceção de
que em Portugal os doentes não
têm acesso aos tratamentos mais
inovadores disponíveis no resto
da Europa e que existem grandes
divergências nacionais no acesso à
tecnologia… É também esta a vossa
perceção?
VN | Sim, particularmente no que
toca às assimetrias regionais.
Um doente que é seguido, por
exemplo, num dado hospital do
Porto ou de Lisboa, pode aceder
a medicamentos que doentes
acompanhados em Abrantes,
Coimbra ou em Vila Real não
conseguem aceder. É urgente que
se estabeleça a equidade de acesso
a novas tecnologias em todo o
país; que todos os doentes possam
aceder aos melhores tratamentos
independentemente da zona onde
residem ou do hospital onde são
tratados. Como também é urgente
que as associações representativas
dos doentes participem nas
decisões de aprovação das novas
tecnologias e sua comparticipação
e também na negociação dos
preços da inovação com a indústria
farmacêutica. Estamos certos
de que se tal acontecesse os
resultados seriam muito mais
satisfatórios para todas as partes
envolvidas a opinião pública ficaria
mais consciente do que, de facto,
se passa a este nível.
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Governo. Teve mesmo que chegar a
acordo e resolver o problema.
JE | Falámos de hospitais… Mas
temos a montante os centros
de saúde que são os pontos
de contacto dos doentes e de
referenciação para colonoscopia.
Têm recursos para cumprir um
rastreio de base populacional
como o que foi aprovado
pelo governo?
VN | Têm que ter! Os centros de
saúde têm que ter registos da
população em risco, em que se
incluem os indivíduos com idades
compreendidas entre os 50 e os
74 anos e que tiveram resultado
negativos na PSOF no ano anterior
e que por isso têm que realizar
todos os anos novo rastreio, como
aliás é determinado por norma
da Direção-Geral da Saúde. E
têm que encontrar forma de
convocar por carta, telefone, ou
por outro meio estes doentes para
a realização do novo teste, bem
como todos os outros, entre os
50 e 74 anos de idade que estejam
dentro dos critérios do rastreio de
cancro do intestino.
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reportagem

JE | De acordo com a Resolução
da Assembleia da República, a
implementação deve garantir a
equidade entre as várias regiões
do país… Dadas as assimetrias que
hoje se registam, acha viável?
VN | Achamos! O rastreio deve ser
implementado a nível nacional
garantindo igualdade de acesso
a toda a população. É isso que o
Despacho determina e também o
que os deputados recomendam ao
Governo… E que este afirmou que
iria concretizar.
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JE | Há pouco referiu a necessidade
de reporte da informação… No
caso será nacional, com um fluxo
de dados com origem em todo o
território. Como operacionalizar o
tratamento dos dados?
VN | O próprio Despacho define
que caberá aos Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde (SPMS)
criar os sistemas informáticos
que permitam, por um lado, a
integração das aplicações que irão
fornecer os dados de contacto
da população a rastrear e, por
outro, a partilha de informação
de resultados do rastreio e de

resultados de tratamento. É isso
que a norma determina.
Esta informação deve também
permitir conhecer outros dados,
como por exemplo os utentes que
não foi possível contatar e quais as
razões, assim como a capacidade
de resposta às necessidades. Por
exemplo, se a capacidade instalada
foi suficiente para garantir
que todos os positivos tiveram
acesso a colonoscopia no prazo
determinado pela norma da DGS.
É necessário que a informação
de retorno permita determinar a
capacidade instalada, de modo a
que sejam encontradas soluções
que garantam a equidade
no acesso.
No campo da adesão dos utentes
às convocatórias para o rastreio do
CCR, as associações de doentes
podem e devem ter um papel ativo
no aumento da sensibilização
da população para as vantagens
da concretização do rastreio e
diagnostico precoce desta doença,
intervindo em várias áreas da
sociedade civil promovendo as
vantagens de uma politica de
saúde preventiva.
JE | Têm defendido a importância
da formação dos profissionais
de saúde no apoio aos doentes
durante a fase de transição e
aceitação da nova realidade…
Da ostomia.
VN | Apesar dos avanços
terapêuticos nas últimas décadas,
é correto afirmar ainda que
no caso particular da doença
oncológica digestiva, existe
um mau prognóstico devido,
sobretudo, à reduzida taxa de
diagnóstico precoce e elevada
incidência. Contudo, temos
assistido a um enorme avanço
da ciência na área oncológica
e atualmente o diagnóstico de
um tumor maligno não significa
uma sentença de morte. Poderá,
todavia, significar uma adaptação
a uma nova realidade.
Neste sentido e no caso do cancro
do intestino, é incontornável falar
de ostomia, que é, muitas vezes,
necessária como resultado da
cirurgia para eliminação do tumor.
Apesar de funcionar como parte
integrante do tratamento e/ou cura
do doente oncológico, acarreta, em
si, uma forte ameaça à qualidade de

vida. Para além das complicações
físicas associadas à ostomia
(infeções, hemorragia, dermatites,
etc.), a pessoa ostomizada tem
ainda de gerir enormes alterações
do foro psicológico (sexualidade,
alteração da imagem corporal,
saúde psicológica, perdas sociais
e profissionais), do ponto de vista
de relacionamento familiar e
social, entre outras condicionantes
inerentes à sua nova condição.
Para apoiar o doente durante esta
dura fase de transição e aceitação
da nova realidade, é essencial
que a prestação de cuidados de
saúde e apoio seja realizada por
profissionais de saúde especializados
e qualificados para o efeito. Só
estes profissionais conseguem
explicar as alterações físicas e
estéticas e ajudar a lidar com o
impacto psicológico decorrentes
da ostomia, contribuindo para a
aceitação desta nova realidade que
acarreta a adaptação psicológica
e fisiológica a uma alteração
corporal com tamanho impacto.
Os profissionais de saúde,
particularmente, os enfermeiros
têm um papel preponderante nesta
fase do processo, sendo decisivos
na recuperação e adaptação física e
emocional à existência
de uma ostomia.
Contudo, por vezes, os
profissionais de saúde,
particularmente os que não se
encontram ligados diretamente
à área oncológica, sentem
dificuldades em conseguir apoiar
os doentes de forma efetiva e
eficaz. Por isso, a Europacolon
Portugal, enquanto promotora
do apoio aos doentes com
cancro digestivo, em parceria
com a Associação Portuguesa
de Enfermeiros de Cuidados de
Estomaterapia (APECE), está a
desenvolver formações certificadas
dedicadas aos profissionais
de saúde para aumentar a
qualidade e adaptabilidade dos
serviços prestados aos doentes
ostomizados, para que estes
recuperem e se adaptem de forma
mais simples e sem complicações.
JE | Que iniciativas tem a
Europacolon agendadas
para breve?
VN | A Europcolon integra
uma organização homónima

internacional, presente em mais
de 27 países e é ainda membro
fundador da World Pancreatic
Cancer Coalition (WPCC), uma
organização mundial focada nos
assuntos relacionados com o
cancro do pâncreas, área que tal
como acontece relativamente
ao cancro do intestino há ainda
muito a fazer para melhorar o
atual panorama, que é deveras
preocupante. Trata-se de uma
patologia que embora não registe
uma incidência tão elevada
como a do cancro do intestino,
está associada a uma letalidade
dramática, quase sobreponível
à da incidência.
O trabalho que temos
desenvolvido ao longo destes 10
anos de existência tem incidido,
sobretudo, na área da literacia
em saúde e da prevenção,
fomentando também uma maior
participação dos doentes nas
decisões clínicas que lhes dizem
respeito e incentivando os
médicos para que contribuam
para que tal aconteça.
Outra das áreas em que
desenvolvemos atividades é a da
formação de crianças dos 11 aos 13
anos, durante todo o ano letivo,
através das quais ensinamos
hábitos de vida saudáveis, que
contribuam para diminuir o risco
de virem mais tarde a desenvolver
a doença, por um lado, e para
que sejam elas próprias agentes
de sensibilização para esta
problemática. Nestas ações,
em que são também envolvidos
os pais e os professores já
participaram cerca de quatro
mil crianças.
Para além destas ações, a
Europacolon disponibiliza apoios
de diversa natureza aos doentes,
desde logo a possibilidade de
obterem uma segunda opinião
médica sobre a sua situação
clínica. Disponibilizamos também
consultas de psicologia, de
nutrição, apoio jurídico, grupos
de terapias complementares
e ainda a certificação de
profissionais de saúde na área da
estomaterapia, onde se regista
um deficit muito grande de
especialistas a nível nacional.
Temos ainda uma linha telefónica
de apoio permanente e serviços
de apoio ao domicílio.

Novo Programa Nacional de Vacinação

BCG deixa de ser universal...
Imunização com novos alvos
como famílias com risco acrescido
para a tuberculose ou as que que
vivam em regiões com taxas da
doença superiores à do país, como
é o caso de Lisboa e Porto, apesar
de a doença ter registado, em 2015,
uma incidência de 20 casos por
100 mil habitantes, a mais baixa de
sempre, justificada por “Portugal
ter um programa de vigilância que
permite monitorizar a doença”.
Outra novidade do novo PNV é a
junção de vacinas do programa
a administrar aos dois e seis
meses de idade, tendo em conta
que existem ainda outras vacinas
prescritas, cujo custo é suportado
pelas famílias. A partir de janeiro,
as crianças passam a receber uma
vacina hexavalente, na qual constam
a proteção contra a hepatite B, a
‘Haemophilus influenzae’ tipo B
(Hib), a difteria, o tétano, a tosse
convulsa e a poliomielite.
A administração da vacina contra
o tétano também vai sofrer
alterações, com maiores intervalos,
passando a ser tomadas aos dez, 25,
45 e 65 anos. Após os 65 anos, os
intervalos entre tomas voltam
aos 10 anos.
Em relação à vacina contra a
meningite B, cuja inclusão no
PNV está a ser avaliada, vai ser
administrada gratuitamente a
crianças que, por razões clínicas,
têm défices de imunidade, como
em casos asplenia anatómica
ou funcional, sobre as quais
recaem preocupações acrescidas,
anunciou Graça Freitas. Refira-se
que atualmente esta vacina não
é comparticipada pelo Estado e
cada dose das duas, três ou quatro
necessárias (dependendo da idade da
criança), custa perto de 100 euros.
Recorde-se que a 15 de abril,
o Grupo Parlamentar do PCP
propôs que a Assembleia da
República adotasse uma resolução

nacional

recomendando ao Governo a
avaliação do benefício clínico com
vista à inclusão da vacina contra
a meningite B no PNV. De acordo
com a proposta comunista, embora
mais rara - mas mais grave -, a
meningite B tinha em 2011 uma
incidência de quase 1 caso por cada
17.200 habitantes.
A importância da imunização
contra a meningite B é também
defendida pela Comissão de
Vacinação da Sociedade Portuguesa
de Pediatria, que alerta para que
entre 5 e 14% dos casos podem
ser fatais e entre 11 e 19% dos
casos sobrevivem, mas com
sequelas de saúde a longo prazo,
nomeadamente neurológicas e
cognitivas, sendo o grupo etário
mais afetado o das crianças com
até um ano de idade.
O novo plano contempla ainda
a vacinação das grávidas para a
proteção das crianças da tosse
convulsa, até estas poderem ser
vacinadas, a partir dos dois meses
de idade.
“Através da placenta há uma
passagem de anticorpos da mãe
para o filho, a chamada imunidade
passiva, e que desaparece quando

eles começam a ser vacinados”,
ou seja, aos dois meses de idade.
A vacinação da grávida deverá
ocorrer por volta da vigésima
semana de gestação. Esta vacina
será gratuita a partir de janeiro,
mas, até lá, a grávida poderá
vacinar-se com o mesmo objetivo,
embora suportando os custos.
Em termos financeiros, o novo PNV
irá custar mais do que os cerca de
30 milhões de euros mensais que
atualmente são suportados pelo
Estado. “O melhor para todos” foi a
principal preocupação, de acordo
com a subdiretora geral da Saúde,
pese embora os custos não tenham
sido ignorados. “A vacinação é,
de facto, para a vida e as vacinas
continuam a fazer bem e a salvar
vidas”, sublinhou.
Introduzido em 1965, o PNV
permitiu ganhos de saúde
verdadeiramente extraordinários,
colocando Portugal no pódio dos
países com melhores resultados
em termos de mortalidade
infantil, entre outros. Em pouco
mais de meio século, foi possível
eliminar a varíola, erradicar a
poliomielite, difteria, sarampo,
rubéola e tétano neonatal.
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oi apresentado em
Lisboa, no passado dia
20, o novo Programa
Nacional de Vacinação
(PNV), que entrará em
vigor a partir de janeiro
de 2017. Entre as novidades
introduzidas, destaca-se uma nova
e mais abrangente vacina contra
o vírus do papiloma humano
(HPV) com uma eficácia superior
a 90 por cento, que passará a ser
administrada às raparigas a partir
dos 10 anos. “Usávamos uma vacina
quadrivalente que cobria cerca
de 75 por cento do cancro do colo
do útero. Entretanto, foi possível
adicionar à vacina mais cinco
antigénios”, explicou Graça Freitas,
subdiretora-geral da Saúde e
coordenadora do PNV. A adoção da
nova vacina e a alteração da idade
em que é administrada permitirá
uma cobertura contra o cancro do
colo do útero 20 por cento
superior à atual.
De acordo com Graça Freitas,
pretende-se que a administração
da vacina contra o HPV coincida
com o reforço do tétano e difteria,
evitando outra ida ao posto
de vacinação. Relativamente à
possibilidade dos rapazes poderem
tirar partido desta possibilidade,
Graça Freitas afirmou que “o
benefício para as raparigas é muito
maior”. Ainda assim, a responsável
deixou patente o compromisso
das autoridades em acompanhar
os resultados dos estudos sobre os
efeitos da vacina na diminuição dos
cancros da cabeça e pescoço nos
rapazes, causados pelo HPV.
Outra das novidades que
resultam da revisão do atual
PNV, iniciada em 2013, é o fim
da vacinação universal contra a
tuberculose (BCG) que passará a
ser administrada apenas a crianças
pertencentes a grupos de risco,
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1.º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico

Assimetrias regionais
e sociodemográficas determinam
carga de doença
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nacional
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xistem importantes
diferenças regionais e
sociodemográficas na
prevalência de algumas
doenças crónicas na
população portuguesa
entre os 25 e os 74 anos de idade.
Por exemplo, no caso da obesidade
existem diferenças de quase 10%
entre o valor mais alto (32,5% na
Região Autónoma dos Açores)
e o valor mais baixo (23,2% no
Algarve), o mesmo acontecendo no
caso da diabetes cujo valor mais
elevado se observou na região do
Alentejo (11,3%) e o mais baixo
no Algarve (7,7%).
As conclusões são do primeiro
Inquérito Nacional de Saúde
com Exame Físico (Insef),
desenvolvido em 2015 por
investigadores do Departamento
de Epidemiologia do Instituto

Nacional de Saúde Ricardo
Jorge (INSA), em parceria com
o Instituto Norueguês de Saúde
Pública e com as administrações
regionais de saúde do continente
e das regiões autónomas dos
Açores e da Madeira.
Neste primeiro inquérito, que
incluiu a realização de um exame
físico, colheita de sangue e ainda
uma entrevista, participaram
4.911 indivíduos com idades
compreendidas entre os 25
e os 74 anos.
As assimetrias registadas entre
regiões verificaram-se igualmente
entre grupos sociodemográficos,
com os níveis de literacia a ditarem
diferenças marcantes. A população
sem escolaridade ou com baixa
escolaridade e a população
sem atividade profissional
remunerada apresentam

prevalências padronizadas para
o sexo e a idade mais elevadas
no caso da hipertensão arterial,
diabetes, excesso de peso,
obesidade, obesidade abdominal
e alteração dos lípidos no sangue.
Relativamente à hipertensão
arterial, por exemplo, a população
sem escolaridade ou apenas com
o primeiro ciclo do ensino básico
regista uma prevalência de 62,6%.
Muito acima dos 15,5% registados
na população com ensino superior.
De salientar que mesmo tendo em
consideração as diferenças etárias
e de género entre estes níveis
de escolaridade as diferenças
encontradas mantiveram-se
elevadas (20%).
O mesmo verificou-se
relativamente ao consumo de fruta,
com a população com escolaridade
mais elevada a apresentar a

prevalência mais elevada (81,5%)
e ao consumo de legumes e
vegetais (80,0%). Já a população
desempregada regista as menores
prevalências destes consumos
(71,5% e 68,5%, respetivamente).
Mas nem só a escolaridade
determina assimetrias relevantes.
De facto, as mesmas são
encontradas nos consumos diários
de fruta por grupos etários,
com os indivíduos entre os 25
aos 34 anos (68,7%) a apresentar
um consumo inferior quando
comparado com o os do grupo
etário dos 65 aos 74 anos (87,8%),
assim como no caso do consumo
diário de legumes ou vegetais
(62,8%, entre os 25 e os 34 anos vs
80,6%, entre os 65 e os 74 anos).
Muito significativas foram
também as diferenças regionais e
sociodemográficas em parâmetros
relevantes como o sedentarismo
nos tempos livres, tendo-se
observado uma diferença de
quase 19% entre regiões (33,8%
na Região Centro face a 52,5% na
Região Autónoma dos Açores) e
cerca de 26% no consumo perigoso
de bebidas alcoólicas no sexo
masculino (25,5% na Região Norte
vs 51,6% no Alentejo).

Mulheres mais obesas…
Homens com mais
barriga
Embora a obesidade fosse mais
elevada entre as mulheres (32,1%
vs 24,9%), o excesso de peso
(45,4% vs 33,1%) e a obesidade
abdominal (76,2% vs 55,3%)
eram mais prevalentes entre os
homens. A prevalência destas
doenças aumentava com a idade
verificando-se os valores mais

elevados entre os 65 e os 74 anos
(71,3% no caso da hipertensão;
41,3% no caso da obesidade; 88,1%
no caso da obesidade abdominal;
23,8% no caso da diabetes).
Como exceções verificaram-se valores mais elevados de
prevalência de excesso de peso
entre os 45 e os 54 anos e de
colesterol total elevado entre os 55
e os 64 anos (80,1%), sem diferença
significativa em relação ao grupo
etário 65 a 74 anos (79,2%).
Na comparação entre as sete
regiões nacionais, após remover
o efeito do sexo e da idade,
as prevalências padronizadas
apresentavam valores mais
elevados de hipertensão arterial
e obesidade na região Norte,
obesidade abdominal na região
Centro, diabetes na Região
Autónoma dos Açores, e alteração
do perfil dos lípidos do sangue na
região Centro.

O peso das assimetrias
na acessibilidade
a serviços de saúde …

Tabaco e álcool:
nível de escolaridade
sobressai…
Pela negativa
Outro dos resultados a que
chegaram os investigadores
do Instituto Nacional de Saúde
foi o de que em 2015 o tabaco
era consumido diariamente

ou ocasionalmente por 28,3%
da população masculina e por
16,4% da população feminina,
observando-se prevalências mais
elevadas no grupo etário 25 a 34
anos (45,6% nos homens e 25,1%
nas mulheres) e mais baixas no
grupo etário 65 a 74 anos (10,8%
nos homens e 2,5% nas mulheres).
A Região Autónoma dos Açores
revelou prevalências mais elevadas
nos homens (42,8%), e a região
Algarve (22,2%) nas mulheres,
independentemente da idade. Nas
mulheres, o consumo de tabaco
aumentava com a escolaridade,
enquanto nos homens era mais
prevalente nos grupos com
escolaridade intermédia (2.º
ou 3.º ciclo do ensino básico),
independentemente da idade.
Os desempregados tinham as
prevalências mais elevadas em
qualquer dos sexos (43,0% nos
homens e 27% nas mulheres).
A exposição ambiental ao fumo do
tabaco afetava 12,8% da população,
sendo mais frequente entre os
homens (14,9% vs 10,8%), na Região
Autónoma dos Açores (21,0%), na
população com 2.º ou 3.º ciclo
do ensino básico (16,6%) e nos
desempregados (17,0%).
Também no que respeita ao
consumo de bebidas alcoólicas, os
resultados do estudo revelam que
a escolaridade mais elevada estava
associada a maiores prevalências
deste tipo de comportamento
(42,4% nos homens e 9,5% nas
mulheres), independentemente
da idade, sendo igualmente
mais elevada a prevalência entre
os homens profissionalmente
ativos (41%) e entre as mulheres
desempregadas (7,7%).
Cerca de um terço (33,8%) da
população masculina referiu
consumo arriscado de álcool
(binge drinking), valor muito
superior ao estimado para o sexo
feminino (5,3%). Este tipo de
consumo era mais prevalente no
grupo etário mais jovem, tanto
nos homens (51,9%) como nas
mulheres (13,7%), diminuindo
com a idade. As regiões Alentejo
e Região Autónoma da Madeira
apresentavam as prevalências
mais elevadas em qualquer
dos sexos (homens: 51,6% e
49,9%; mulheres: 11,3% e 10,8%,
respetivamente).

Obesidade

Açores

algarve

32,5%

23,2%

diabetes

alentejo

algarve

11,3%

7,7%

hipertensão

ensino
básico

ensino
superior

62,6%

15,5%

mamografia

(50/69 ANOS NOS
ÚLTIMOS DOIS ANOS)

C/MÉDICO
DE FAMÍLIA
95,6%

S/MÉDICO
DE FAMÍLIA
88,3%
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Mas há mais assimetrias…
Resultantes das deficiências
ao nível da acessibilidade aos
serviços de saúde. Na área
preventiva, por exemplo,
apesar da elevada proporção da
população feminina entre os 50
e os 69 anos que foi submetida
a mamografia nos últimos dois
anos (94,8%), a realização deste
exame foi 7,7% mais frequente
nas mulheres com médico de
família atribuído (95,6%), por
comparação com as que não
tinham médico de família (88,3%).
Situação idêntica foi observada
na pesquisa de sangue oculto
nas fezes nos últimos dois anos,
outro exame importante ao nível
da prevenção, sendo 17% mais
frequente na população entre os
50 e os 74 anos com médico de
família (47,6%), em comparação
com a população sem médico de
família (30,3%). De salientar que
a pesquisa de sangue oculto nas
fezes nos dois anos anteriores
à entrevista foi a que registou
as menores estimativas a nível
nacional (45,7%), valor muito
próximo do estimado para a
população que nunca realizou
este exame na sua vida (44,2%).

O grau de escolaridade e o ter-se ou não médico de família
foram também determinantes
nos resultados encontrados
relativamente à citologia cervico-vaginal. A análise dos inquéritos
revela que o exame foi realizada
nos três anos anteriores à
entrevista por 86,3% da população
de mulheres entre os 25 e os 64
anos de idade, enquanto 9,8%
destas mulheres a terá realizado
há mais de cinco anos, ou nunca
a realizou. As percentagens mais
elevadas de realização deste
exame nos três anos anteriores à
entrevista observaram-se entre os
35 e os 44 anos (90,8%), na região
Norte (91,7%), nas mulheres com
ensino superior (88,2%) e naquelas
com atividade profissional
remunerada (88,7%). Por outro
lado, as percentagens mais baixas
de realização de citologia cervico-vaginal nos três anos anteriores
à entrevista observaram-se no
grupo etário entre os 55 e os 64
anos de idade (77,0%), grupo no
qual 17,4% das mulheres nunca
terá realizado este exame ou o terá
realizado há mais de cinco anos.
A nível regional, as prevalências
mais baixas de realização deste
exame encontravam-se na
Região Autónoma dos Açores,
Alentejo e Região Autónoma da
Madeira (22,1%, 16,1% e 16,0%,
respetivamente).
Foi estimado que, na população
alvo com médico de família
atribuído, 87,3% tenha realizado
citologia cervico-vaginal nos três
anos anteriores à entrevista, valor
significativamente superior ao
da população alvo sem médico
de família atribuído (79,9%). O
mesmo se passou em relação à
realização deste exame há mais
de cinco anos, ou nunca (13,9% na
mulheres sem médico de família
comparativamente a 9,2% naquelas
com médico de família).
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Hipoglicemia
profissão

Enf. Duarte Matos
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Enfermeiro educador e formador na Associação
Portuguesa dos Diabéticos de Portugal (APDP),
desde setembro de 2010 na área da consulta
de diabetes do adulto
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controlo da Diabetes
Mellitus (DM) resulta
dum equilíbrio entre
alimentação saudável,
prática de atividade
física e medicação. As
pessoas com DM e os profissionais
de saúde que as acompanham
pretendem gerir estes fatores de
forma a alcançar um bom controlo
metabólico, bem-estar e qualidade
de vida. No entanto, existem
oscilações nos valores de glicemia,
que podem ter impacto nos
parâmetros acima descritos.
A hipoglicemia é uma das
mais frequentes complicações
agudas associadas à DM, que
preocupa o próprio, a família,
os profissionais de saúde e os
cuidadores. O quotidiano das
pessoas é imprevisível, pelo que
representa um dos fatores que

As hipoglicemias
podem ser
classificadas
como
sintomáticas ou
assintomáticas.
Por outro
lado podem
igualmente ser
classificadas
como ligeiras,
moderadas
ou graves

mais contribui para a ocorrência
de hipoglicemias.
O enfermeiro, no seio da equipa
multidisciplinar, tem um papel
determinante no ensino e
empowerment das pessoas com DM,
para que estas tentem em primeiro
lugar prevenir a ocorrência de
hipoglicemias e, caso isso não
seja possível, perceber quais os
sintomas associados, a correção
que deve ser feita e quais as causas
que contribuíram para a mesma.
O International Hypoglycaemia
Study Group (2015) explica que
o controlo dos nossos níveis de
glicemia depende do equilíbrio
entre as hormonas insulina e o
glucagon sendo ambas produzidas
no pâncreas. No caso de muitas
pessoas com DM, esse controlo
está alterado pela utilização
de fármacos hipoglicemiantes,
tal como a insulina ou as
sulfonilureias. Apesar da produção
de glucagon estar mantida nas
pessoas com DM, este não é capaz
de frenar eficazmente o efeito
hipoglicemiante dos medicamentos
utilizados no tratamento da DM.
É este o mecanismo que conduz a
hipoglicemias na população com
DM e protege nas pessoas que não
têm diabetes.
Pode-se caracterizar a
hipoglicemia como uma redução
dos níveis de glucose no sangue
para valores inferiores a
70 mg/dl (Trang, T. Ly et al. (2014),
International Hypoglycaemia Study
Group (2015) e Morales, Javier e
Schneider, Doron (2014).
As hipoglicemias podem ser
classificadas como sintomáticas, se
a pessoa tem sintomas associados
quando ocorre a hipoglicemia, ou
assintomáticas, se a pessoa não
tem sintomas associados – situação
de risco aumentada. Por outro lado
podem igualmente ser classificadas
como ligeiras, moderadas ou
graves. Esta última é muitas vezes
definida como a ocorrência duma
hipoglicemia na qual se associa
a alteração da consciência e o

próprio necessita de ajuda de outra
pessoa para a tratar. No entanto,
as crianças e as pessoas idosas
necessitam frequentemente de
ajuda dum adulto na correção
das hipoglicemias, pelo que
este critério não serve para a
classificação da hipoglicemia.
Assim pode-se classificar de
hipoglicemias graves aquelas
em que as pessoas com DM têm
alteração do estado de consciência
(que não engloba só o desmaio, mas
também letargia, confusão mental,
entre outras) ou quando são feitas
várias correções com glicose e
o valor mantém-se inalterado e
abaixo de 70 mg/dl.

Fatores de Risco
Trang, T. Ly et al (2014) referem
que os fatores precipitantes de
hipoglicemias mais comuns são:
• Incorreta contagem de hidratos
de carbono;
• Atividade física não programada;
• Doença intercorrente que inclua
vómitos, diarreia ou outras
alterações gastrointestinais;
• Tempo prolongado entre
refeições ou omissão das
mesmas;
• Excesso de terapêutica
hipoglicemiante (Ex:
sulfonilureias, insulina);
• Técnica de administração de
insulina incorreta;
• Ingestão de álcool;
• Insuficiência renal ou hepática.

Prevenção
A melhor forma de lidar com uma
hipoglicemia é tentar evitar que
ela ocorra. A equipa de saúde, na
qual se insere o enfermeiro, deve
garantir que o próprio e os seus
cuidadores, saibam:
• Praticar uma alimentação
saudável, equilibrada e
fracionada;
• Conhecer os sinais e sintomas
duma hipoglicemia;
• Avaliar a glicemia capilar com

regularidade ou caso suspeitem
de alguma alteração na mesma;
• A técnica de administração de
insulina;
• Ajustar as doses de insulina de
acordo com a alimentação e
atividade física;
• A influência de outros fatores no
controlo glicémico (ex: stress,
doenças intercorrentes);
• Corrigir hipoglicemias.
Neste sentido torna-se importante
incluir a comunidade nesta
prevenção, proporcionando
(in)formação objetiva e simples a
cuidadores ou outros grupos que
contatem com pessoas com DM
tais como centros de dia, clubes
desportivos, associações e escolas.

Sinais e sintomas
Os sinais e sintomas associados a
um episódio de hipoglicemia são
diferentes de pessoa para pessoa.
Segundo Trang, T. Ly et al. (2014) os
sintomas podem ser classificados
como Neurovegetativos derivado
à ativação da resposta do sistema
nervoso autónomo (ex: tremores,
palpitações, suores, palidez e
fome) ou como Neuroglicopénicos
(ex: dor de cabeça, dificuldades
de concentração, dificuldades
na articulação do discurso,
descoordenação motora,
comportamento bizarro ou fora do
normal e sonolência).

Tratamento
de hipoglicemias
ligeiras a moderadas
A hipoglicemia é um evento que
implica um tratamento imediato.
Qualquer pessoa com DM que
tenha um valor de glicemia capilar
<70 mg/dl está perante uma
hipoglicemia.
Para a correta correção da
hipoglicemia a pessoa deve
ingerir glicose sob a forma de gel
ou pastilhas de glicose, sumo, mel

<70 mg/dl

Açúcar, sumo,
mel, glicose

aguadar 10 a 15
minutos

se <70 mg/dl
reavaliar glicemia
ingerir hidratos de
carbono de absorção
lenta (ex: bolachas)

se <70 mg/dl

ILUSTRAÇÃO 1
Tratamento de hipoglicemias leves
a moderadas (protocolo APDP)
Tratamento de hipoglicemias graves

ILUSTRAÇÃO 2
Esquema de preparação do Glucagen®

Hipoglicemia com
bomba de insulina
Os utilizadores de dispositivos
de perfusão subcutânea contínua
de insulina (bomba de insulina)
devem corrigir a hipoglicemia de
maneira semelhante às pessoas que
utilizam esquema de caneta, tendo
em atenção que com valores de
glicemia <60 mg/dl devem colocar
a bomba de insulina em modo
“STOP”. Esta deve ser reiniciada 30
minutos após ter sido desligada,
ou quando a hipoglicemia estiver
corrigida. Entre os 60-70 mg/dl

a bomba não precisa de estar em
modo “STOP”. Caso não se saiba
manusear a bomba ou em caso de
hipoglicemia grave, é recomendável
desconectar a mesma do corpo
retirando a cânula do corpo.
Qualquer pessoa com DM deve
trazer consigo máquina para
pesquisa da glicemia e respetivas
tiras, por glicose (ex: gel ou
pastilhas, açúcar, mel, sumo) um
snack (ex: bolachas tipo Maria,
barra de cereais, etc.) e contacto
em caso de emergência para fazer
face a qualquer imprevisto que
possa surgir.

International Hypoglycaemia Study Group (2015). Minimizing Hypoglycemia in Diabetes. Diabetes Care, volume 38, p.1583-1591.
McCrimmon, Rory J. e Sherwin, Robert S. (2010). Hypoglycemia in Type 1 Diabetes. Diabetes, volume 59, p.2333-2338.
Morales, Javier e Schneider, Doron (2014). Hypoglycemia. The American Journal of Medicine, volume 127, número 10ª.
Shaffie, Gita et al (2012). The importance of hypoglycemia in diabetic patients. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, volume 11 (Suplemento 17), P. 1-7.
Trang, T. Ly et al (2014). ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014 Compendium: Assessement and management of hypoglycemia in children and adolescentes with
diabetes. Pediatric Diabetes, volume 15 (Suplemento 20), P. 180-192.
Wisting, Line et al (2015). Metabolic Control and Illness Perceptions in Adolescents with Type 1 Diabetes. Journal of Diabetes Research, article ID 456340.
Yeoh, Ester et al (2015). Interventions that restore awareness of hypoglycemia in adults with type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Care, volume
38, p.1592-1609.
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ou açúcar (quantidade de acordo
com o peso corporal da pessoa,
sendo aconselhável esperar entre
10 a 15 minutos para permitir
a absorção da glicose, antes de
voltar a reavaliar a glicemia.
Considera-se que a hipoglicemia
está corrigida quando o valor
estiver >70mg/dl nos adultos
ou >100 mg/dl nas crianças.
Enquanto a glicemia não atingir
esses valores deve-se repetir a
ingestão de glicose as vezes que
forem necessárias. Após se atingir
o valor de referência, recomendase a ingestão de hidratos de
carbono de absorção lenta para
manutenção dos valores (ex: pão,
bolachas ou a refeição).
Quando ocorre uma hipoglicemia
grave deve-se efetuar a
administração de glucagon
intramuscular. Se a pessoa
estiver inconsciente, deve-se
posicionar a pessoa em posição
lateral de segurança. Em
seguida deve-se administrar
o Glucagen®, que é um kit
que inclui uma seringa com
solvente e um frasco onde se
encontra a hormona glucagon.
A administração desta hormona
faz com que sejam libertadas
as reservas de glicose do corpo,
para que se reestabeleça o mais
depressa possível os valores de
glicemia. Para a administração,
deve-se diluir o pó presente no
frasco com a solução da seringa
e administrar o mesmo no
músculo, sendo o ensino à pessoa
direcionado para a administração
na face lateral externa das coxas.
No caso das pessoas com menos
de 25 Kg de peso deve-se fazer
0,5 ml, enquanto que nas pessoas
com peso superior a 25 Kg devese administrar a totalidade da
dose, isto é 1 ml. Ambas as doses
estão marcadas na seringa. Está
em fase final de desenvolvimento
a forma de administração nasal
de glucagon.

11

Manter a integridade cutânea
Enf.ª Albertina
Santos

profissão

Enfermeira na USF
Pirâmides, do ACES Maia-Valongo, especializada
em Saúde Comunitária

dia ou duas a três peças de fruta
e duas vezes sopa ou legumes.
Por fim, foi aconselhado a manter
a pele hidratada e a beber água
diariamente.
Prognóstico
Recuperar a integridade cutânea
em quatro semanas.

CASO CLÍNICO

jornal ENFERMEIRO

Perfil do doente
Antonio Santos (nome fictício),
69 anos, raça caucasiana,
divorciado, reformado
(ex-operário fabril têxtil). Natural
de Santo Tirso, reside na Maia,
tendo sido emigrante em França,
onde residem os seus dois
filhos. Atualmente vive sozinho,
parcialmente dependente para
AVD, tem apoio de empregada para
alimentação e tarefas domésticas.
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Queixas
A pele do corpo, com especial
incidência nos membros inferiores,
estava desidratada, descamativa
com prurido comprometida a
integridade cutânea.
Avaliação
Foi realizada uma avaliação da
integridade da pele. Durante
este procedimento, o doente

Tendo em
consideração
o diagnóstico
de descamação
cutânea
com fissuras
superficiais, foi
recomendado
o uso de Creme
Gordo Barral

apresentava a pele seca, com
zonas de fissuras superficiais nos
membros inferiores.
Primeira consulta
Foi feito um levantamento das
necessidades deste utente, tendo
em conta os conhecimentos
demonstrados. Durante a primeira
consulta também foram feitos
ensinos de prevenção e promoção
de complicações. Para além de
ter sido feito o tratamento de
úlcera infetada no segundo dedo
do pé direito, foi dada ênfase
à necessidade de cuidados de
higiene e hábitos alimentares
saudáveis, tendo em conta os
fatores de risco associados às
patologias existente (HTA e DM),
tendo sido recomendado tomar
o pequeno-almoço todos os dias
e fazer três refeições principais
e três intermédias (não saltar
refeições), assim como comer cinco
porções de fruta e legumes por

Diagnóstico, tratamento
e resultados
Tendo em consideração o
diagnóstico de descamação
cutânea com fissuras superficiais,
foi recomendado o uso de
Creme Gordo Barral. Depois da
aplicação deste produto, a pele
não apresentava fissuras, manteve
a integridade, assim como a
hidratação.
História clínica e familiar
Ex-fumador há 20 anos, nega
alergias. É diabético e está sob
insulinoterapia com LOA. Afetado
com doença arterial periférica,
doença renal crónica, dislipidemia,
obesidade, doença arterial
periférica e isquemia crónica dos
membros inferiores grau IIb, mas
segundo especialista em Cirurgia
Vascular, está sem indicação
para revascularização (2012). Tem
também doença cerebrovascular
causada por um AVC há cerca de
nove anos. Efetuou fisioterapia,
tendo mantido hemiparesia direita
ligeira e disartria. Devido à litiase
renal, foi submetido a cirurgia, sem
recidiva. Foi, ainda, submetido a
apendicectomia.

Estudo publicado
no “British Medical Journal”

Cereais integrais diminuem risco
de várias doenças
investigação

que ingeriam cerca de sete a sete
porções e meia de cereais integrais
diariamente, o que em termos de
peso corresponde a entre 210 a 225
gramas de cereais frescos e de entre
70 a 75 gramas de cereais integrais.
A análise demonstrou poucos
fatores de risco entre os indivíduos
que consumiam mais pão integral
e cereais integrais, assim como
alimentos com farelo adicionado.
Por outro lado, as pessoas que
consumiam uma grande quantidade
de pão branco, arroz ou cereais
refinados não apresentavam um
risco reduzido.
“Muitas pessoas comem grandes
quantidades de cerais, mas
escolhem pães refinados em vez das
variedades com mais fibra dietética.
O nosso estudo sugere que se pode
reduzir o risco de morte prematura,
substituindo uma grande parte da

“Muitas pessoas comem grandes
quantidades de cerais, mas
escolhem pães refinados em vez
das variedades com mais fibra
dietética. O nosso estudo sugere
que se pode reduzir o risco de
morte prematura, substituindo
uma grande parte da farinha
branca na dieta por cereais
integrais”, explica Dagfinn Aune,
que liderou a pesquisa.

aqueles que consumiam menores
quantidades. O consumo de três
porções adicionais por dia foi
associado a uma redução de 17%
na mortalidade. O risco de mortes
associadas ao cancro (15%), doenças
respiratórias (22%),diabetes (51%) e
doenças infeciosas (26%) também
diminuía com a quantidade de
cereais integrais consumidos.

jornal ENFERMEIRO

Resultados de um estudo realizado
por uma equipa internacional
de investigadores, liderados por
Dagfinn Aune, do Imperial College
Londres, no Reino Unido, revelam
que a ingestão diária de mais de
três porções de fibra dietética,
cerca de duas fatias de pão integral
e uma tigela de cereais integrais de
pequeno-almoço, está associada
a um menor risco de todas as
doenças cardiovasculares e de
morte por cancro, diabetes, doenças
respiratórias e infeciosas
A análise dos dados avaliados no
âmbito do estudo, provenientes de
45 estudos populacionais diferentes
que analisaram a ingestão de
cereais integrais relativamente
ao risco futuro de doenças ou
morte devido a causas específicas,
permitem concluir que existe um
menor risco entre os indivíduos

farinha branca na dieta por cereais
integrais”, referiu o investigador.
Alguns dos efeitos benéficos do
consumo de cereais integrais podem
estar associados ao elevado teor
de fibra. Uma elevada ingestão de
fibra dietética pode estabilizar
os níveis de açúcar no sangue,
diminuir a pressão arterial, bem
como os níveis de colesterol e de
marcadores inflamatórios no sangue
e pode ainda afetar positivamente
o ambiente intestinal. Tudo isto
pode contribuir para uma redução
do risco de diabetes, doença
cardiovascular e cancro.
Os produtos com cereais
integrais também contêm outras
substâncias biologicamente
ativas, como antioxidantes,
vitaminas B, ferro, magnésio e
zinco. É provável que todos estes
componentes contribuam para um
efeito positivo no risco de doença
crónica e mortalidade.
Nove estudos com um total de
mais de 700 mil participantes
analisaram o risco de todos os
tipos de doenças cardiovasculares
e mortes associadas. A metade dos
participantes do estudo que comia
mais cereais integrais tinha um
risco 16% menor, comparativamente
com aqueles que consumiam menos
este tipo de alimentos. Além disso,
por cada terceira porção adicional
diária de cereais integrais o risco
reduzia em 22%.
Os sete estudos que analisaram
a doença arterial coronária
mostraram estimativas de risco
semelhantes.
O risco de morrer prematuramente
por todas as causas foi 18% menor
para os indivíduos que consumiam
uma grande quantidade de cereais
integrais, comparativamente com
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Proibição de fumar em locais públicos

Reduz nascimentos prematuros
e episódios de asma

jornal ENFERMEIRO

investigação
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“Esta investigação demonstrou
o enorme potencial que as
legislações antitabágicas na
redução dos nascimentos
prematuros e nos episódios de
asma em crianças” insiste o
professor Aziz Sheikh, médico no
Brigham and Women’s Hospital
(EUA) e professor na Universidade
de Edimburgo, no Reino Unido,
coautor do estudo.

“As despesas médicas com a
asma ultrapassaram, nos EUA,
os 50 mil milhões de dólares em
2007 e na Europa, em 2006, os
20 mil milhões. Se os recursos
às urgências, em resultado de
episódios de asma decrescessem
pelo menos 10%, as poupanças daí
resultantes, nos EUA e na Europa,
ascenderiam a sete mil milhões
de dólares anuais”, destacou
Stanton Glantz, diretor do centro
de investigação e educação
para o controlo do tabaco da
Universidade da Califórnia.

A aprovação de legislação
antitabágica na União Europeia e
nos Estados Unidos da América
teve como consequência um
declínio muito significativo da taxa
de nascimentos prematuros e de
recurso a serviços hospitalares
motivados por episódios de asma
em crianças.
A análise de 11 estudos realizados
nos EUA e na Europa, envolvendo
mais de 2,5 milhões de nascimentos

e cerca de 250 mil casos de
exacerbação de asma, revelou que
as taxas de nascimentos pré-termo
e de atendimentos hospitalares
por episódios de asma em crianças
decaíram 10% em apenas um ano
após a entrada em vigor das leis
antitabaco.
A conclusão, que resulta da
primeira revisão sistemática
e meta-análise que teve como
objetivo avaliar o efeito da legislação

Edição

antitabaco na saúde das crianças, foi
publicado no The Lancet.
Atualmente, apenas 16% da
população mundial está abrangida
por legislação antitabágica eficaz
e 40% das crianças a nível mundial
são regularmente “fumadores
passivos”. Até agora, a maioria dos
estudos procurou avaliar apenas o
impacto da legislação antitabágica
nos indicadores de saúde de adultos.
Todavia, sabe-se que mais de um
quarto das mortes e mais de metade
dos anos de vida saudáveis perdidos
se referem à exposição passiva de
crianças ao fumo do cigarro.
Após procurarem de forma
sistemática estudos publicados e
por publicar ao longo dos últimos
38 anos (1975-2013) sobre o impacto
das restrições legais antitabágicas
na saúde pública em crianças
com 12 ou menos anos de idade,
Jasper Been, do centro médico
da Universidade de Maastricht,
na Holanda, e os seus colegas,
identificaram 11 estudos ajustáveis
– cinco com origem nos EUA
descrevendo proibições locais e
seis europeus que incidiram sobre
proibições a nível nacional.
“A nossa pesquisa descobriu
reduções muito significativas
no número de nascimentos
prematuros e no de episódios
severos de asma em crianças, como
também uma redução de cerca
de cinco por cento de crianças
demasiado pequenas para a idade
gestacional após a introdução de
leis antitabaco”, aponta Jasper Been.
“Juntamente com os benefícios
para a saúde que hoje se conhecem

relativamente aos adultos, o nosso
estudo fornece evidência clara de
que a proibição de fumar resulta
em benefícios consideráveis para a
saúde perinatal e infantil e dá um
forte suporte às recomendações da
Organização Mundial da Saúde para
a criação de ambientes públicos
livres de fumo de âmbito nacional”,
afirma o investigador.
“Esta investigação demonstrou o
enorme potencial que as legislações
antitabágicas na redução dos
nascimentos prematuros e nos
episódios de asma em crianças”
insiste o professor Aziz Sheikh,
médico no Brigham and Women’s
Hospital (EUA) e professor na
Universidade de Edimburgo, no
Reino Unido, coautor do estudo.
“Os muitos países onde ainda
é necessário reforçar as leis
antitabágicas devem olhar para
estes dados e reconsiderar as suas
posições relativamente a esta
questão de política de saúde tão
importante”, acrescenta.
Comentando os resultados do
estudo dirigido por Jasper Been,
Stanton Glantz, diretor do centro
de investigação e educação para o
controlo do tabaco da Universidade
da Califórnia, sublinhou que “as
despesas médicas com a asma
ultrapassaram, nos EUA, os 50 mil
milhões de dólares em 2007 e na
Europa, em 2006, os 20 mil milhões.
Se os recursos às urgências, em
resultado de episódios de asma
decrescessem pelo menos 10%, as
poupanças daí resultantes, nos EUA
e na Europa, ascenderiam a sete mil
milhões de dólares anuais”.
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