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rimeiramente, porque 
temos novamente em 
funções um Governo 
constituído por pessoas 
do partido criador do 
Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). Por outro lado, porque 
nós, enfermeiros, mostrámos 
nestes últimos anos ao poder 
político, e sobretudo à sociedade, 
o quanto somos necessários para 
que o SNS retorne à missão para 
que foi criado no ano de 1979, da 
universalidade da Saúde para todos 
os portugueses. 
Citando o atual ministro da 
Saúde na revista Enfermagem 
e o Cidadão 2 “(…) o papel da 
Enfermagem assume uma 
particular relevância na construção 
de novas respostas, no apoio à 
integração de cuidados, como 
também no desempenho mais 
ativo de responsabilidades ao nível 
da gestão de equipas e na direção 

POLÍTICA

Desafios na saúde1

Novas políticas na Saúde? 
Acredito que sim! 

José António Ferreira
Enfermeiro

de unidades de saúde.” Acredito 
que este desafio surge devido 
à Enfermagem ter provado ser 
realmente uma mais-valia nesta 
parceria com mais e melhores 
fundamentos e competências 
na nossa atividade profissional, 
mas também que sustentem as 
exigências perante os responsáveis 
por esta área governamental na 
mesa da discussão. Devemos 
manter esta linha de pensamento, 
de que o Enfermeiro deixou 
de ser o mero executor de 
cuidados de Enfermagem. É 
também investigador, promotor 
e decisor ao mais alto nível 
das instituições políticas. 
Temos de acabar com os vários 
degraus na discussão de ideias e 
decisão. Todos os intervenientes 
têm de estar no mesmo patamar, 
porque o tema Saúde é do 
interesse comum aos vários 
atores. Não é exigir o papel 
principal, antes requerer o papel 
que nos conferem os cidadãos e 
a lei.
A ideia redutora de que a sociedade 
durante anos alimentou tem que 
terminar. Para isso, cabe-nos 
continuar a mostrar que não somos 
um encargo económico para as 
instituições de saúde. Compete 
ao cidadão exigir aos governantes 
a necessidade do seu enfermeiro 
de família, de zelar por um maior 
número de enfermeiros nos 
serviços diferenciados. Tal seria 
possível ao aperfeiçoar a gestão dos 
recursos humanos especificamente 
com maior número de enfermeiros 
alocados aos serviços, o que 
levaria a um menor cansaço físico 
e emocional por parte destes 
profissionais de saúde, conduzindo 
a uma maior motivação e 
disponibilidade para premiar a tão 
exigida qualidade dos cuidados 
dedicados aos utentes.
Para termos bons cuidados de 
saúde temos de apostar nas 

atual ministro da Saúde, não 
esquecer que na Saúde não se 
pode só dar atenção à Pessoa 
doente, mas sim à Pessoa bio-
psico-social.

NOTAS:
1. título de artigo de Adalberto Campos 
na revista Enfermagem e o Cidadão
2. publicação periódica da Secção 
Regional do Centro, que insere um 
artigo de opinião do Prof. Adalberto 
Campos Fernandes
http://www.ordemenfermeiros.pt/sites/
centro/informacao/JornalCRC/JEC45/
index.html#2

instituições que os prestam, 
dotá-las de meios técnicos, mas 
sobretudo de meios profissionais. 
Sabendo todos nós que eles 
existem, pergunto: será que 
vamos continuar pela não 
contratualização desses excelentes 
profissionais e correr o risco de 
o Serviço Nacional de Saúde ser 
transformado em “SNS para os 
pobrezinhos”? Será? Recordo 
esta afirmação pública do atual 
ministro da Saúde, pouco tempo 
antes de ser nomeado.
Por último, cabe ao homem, Prof. 
Adalberto Campos Fernandes, 
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Ana Rita Cavaco

Nova bastonária conquista 
órgãos nacionais  
e principais regiões

na Rita Cavaco é 
a nova bastonária 
da Ordem dos 
Enfermeiros, tendo 
alcançado 4.509 votos 
(53,77%) na segunda 

volta do escrutínio, depois de ter 
ganho a primeira volta com 38,72 % 
(6.333 votos), vencendo o segundo 
candidato mais votado, José Carlos 
Gomes, que alcançaria na primeira 
volta 16,6% (2.627 votos) e na segunda 
43,85% (3.677 votos).
Para a eleição de Ana Rita Cavaco, 
foi essencial a votação alcançada 
na Secção Regional do Norte, onde 
obteve 1.654 votos, mais 777 votos.
Uma vitória com especial 
significado já que se candidatou ao 
cargo depois de em 2011 ter visto 
anulada a candidatura da lista que 
liderava, decisão que contestou 
em tribunal e que resultou na 
anulação do polémico ato eleitoral. 
Decisão que ainda não transitou 
em julgado, por interposição de 
sucessivos recursos pela atual 
direção, “manobra” que a nova 
bastonária classificou de “exercício 
de manifesta litigância de má-fé”.
Em entrevista ao nosso jornal, dias 
antes do escrutínio que lhe deu a 
vitória, a bastonária eleita explicou 
que se recandidatava motivada 
pelo apelo de milhares de colegas 
de profissão que de todo o país lhe 
manifestam a necessidade de uma 
mudança profunda do atual papel 
e relacionamento da Ordem com 
os Enfermeiros. Sob a bandeira 
“Orgulhosamente Enfermeiros”, 
promete enfrentar sem medo os 
muitos problemas que afetam a 
classe, da formação às condições do 
exercício profissional….
No seu manifesto eleitoral, 
defendeu uma rutura com o 

passado e com a continuidade, 
afirmando ser necessário que os 
enfermeiros percebessem, “de 
uma vez por todas, que quando 
defendemos os cidadãos (a Ordem 
serve para isso) e a segurança e 
a qualidade dos cuidados e a sua 
regulamentação, estamos também 
a defender os enfermeiros”. E que 
“quando a própria Ordem não é 
capaz de perceber isto, falha ao 
país, falha aos cidadãos e falha 
aos enfermeiros”.

Defensora da qualidade do ensino 
de Enfermagem ministrado 
em Portugal, Ana Rita Cavaco 
sempre se opôs ao modelo de 
ensino tutelado e ao modelo de 
desenvolvimento profissional 
(MDP), preconizado pela atual 
direção e pela maioria dos demais 
candidatos. “Sempre fui contra as 
duas vertentes porque acho que 
ou nós confiamos na qualidade do 
ensino ministrado nas escolas de 
enfermagem que temos, ou não 
confiamos. Um aluno que investiu 
quatro anos da sua vida para ser 
enfermeiro não pode aceitar que a 
Ordem lhe venha dizer que, afinal, 
a formação que lhe foi ministrada 
nas escolas não serve; que para 
ser enfermeiro precisa de fazer 
um internato”.
Para fazer face ao desemprego 
que afeta a profissão, preconiza 
a instituição de numerus clausus 
negociados com Governo, algo que 
até agora “a nossa Ordem não tem 
querido – ou sabido – negociar ou 
nem sequer tem tentado”, afirmou.
Defensora feroz das dotações 
seguras, a nova dirigente acredita 
que se fossem cumpridas, “muito 
provavelmente teríamos que ir 
chamar os muitos milhares de 
enfermeiros que tiveram que 
emigrar por não conseguirem 
trabalho em Portugal”.
De salientar que de acordo com os 
novos estatutos, “é eleito bastonário 
o candidato que obtém metade 
dos votos mais um, validamente 
expressos, não se considerando 
como tal os votos em branco”. O 
anterior regulamento eleitoral, que 
ainda consta da página oficial da 
Ordem, datado de março de 2015, 
refere que se consideram vencedoras 
“as candidaturas que obtiverem a 

maioria dos votos expressos”, facto 
que levou, pela primeira vez na 
história da instituição à realização de 
uma segunda volta das eleições, na 
qual apenas o cargo de bastonário foi 
a escrutínio.
Para além do órgão diretivo máximo 
da instituição, a Lista E “Por uma 
Ordem com os Enfermeiros”, 
encabeçada por Ana Rita Cavaco, 
foi ainda a mais votada para o 
conjunto dos órgãos nacionais, tendo 
conquistado a Mesa da Assembleia- 
-Geral, que será presidida por 
Manuel António Belo Costa; o 
Conselho Diretivo, que sendo 
presidido pela Bastonária, terá como 
vice-presidentes Luís Filipe Cardoso 
Barreiro e Graça Silveira Machado, 
o Conselho Jurisdicional, que passa 
a ser liderado por Serafim Figueiral 
Rebelo, o Conselho Fiscal, presidido 
por António Rocha Veríssimo e o 
Conselho de Enfermagem, em que 
a docente da Escola Superior de 
Enfermagem S. João de Deus, Ana 
Pinto da Fonseca, irá substituir 
o também docente (e diretor) 
da Escola Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico de Leiria, José 
Carlos Gomes.
Para além dos órgãos nacionais, a 
Lista da bastonária eleita conquistou 
três das seis mesas de colégio de 
especialidade atualmente existentes: 
enfermagem comunitária, com 
25,48% dos votos, que será presidida 
por Clarisse Louro; enfermagem 
médico-cirúrgica, com 30,38% 
dos votos ganhos pela lista 
encabeçada por Catarina Lobão e a 
de enfermagem em saúde infantil 
e pediátrica, que será presidida por 
Lina Pereira, que no ato eleitoral 
conquistou 28,59% dos votos.
Já a lista C, “Enfermagem com 
Futuro”, encabeçada José Carlos 
Gomes, conquistou as mesas 
de colégio de especialidade de 
enfermagem de reabilitação, que será 
presidida pelo enfermeiro Belmiro 
Rocha, com 25,60% dos votos e o 
colégio de enfermagem de saúde 
mental e psiquiátrica, em que Helena 
Quaresma, com 22,12%, foi a candidata 
mais votada.
A mesa de especialidade em 
enfermagem saúde materna e 
obstetrícia permanecerá “nas 
mãos” de Vítor Varela, que 
concorreu pela lista A, encabeçada 
por Lúcia Leite, tendo alcançado 
25,32% dos votos.

Ana Rita Cavaco
afirmou ser
necessário que
os enfermeiros
percebessem
que quando
“defendemos
os cidadãos e a
segurança e a
qualidade dos
cuidados e a sua
regulamentação,
estamos também
a defender os
enfermeiros”
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ÓRGÃOS NACIONAIS

Bastonária
Ana Rita Pedroso Cavaco

MCEE Médico-Cirúrgica
Catarina Faria Lobão
Presidente

MCEE Reabilitação
Belmiro Rocha
Presidente

MCEE Saúde Infantil e 
Pediátrica
Lina de Jesus Pereira
Presidente

MCEE Saúde Materna  
e obstétrica
Vítor Varela
Presidente

MCEE Saúde Mental  
e Psiquiátrica
Maria Helena Quaresma
Presidente

MCEE Comunitária
Maria Clarisse Martins Louro
Presidente

Conselho Diretivo
Luís Filipe Cardoso Barreira
Vice-Presidente

Conselho Diretivo
Graça Silveira Machado 
Vice-Presidente

Conselho Jurisdicional
Serafim Figueiral Rebelo
Presidente

Conselho Fiscal
António José Rocha Veríssimo

Conselho  
de Enfermagem
Ana Pinto da Fonseca
Presidente

Secção Regional Norte
João Paulo Marques Carvalho

Secção Regional Centro
Ricardo Correia de Matos
Presidente

Secção Regional Sul
Nuno Sérgio Domingos Branco

Secção Regional  
dos Açores
Luís Carlos Rego Furtado
Presidente

Secção Regional  
da Madeira
Élvio Henriques de Jesus
Presidente

ÓRGÃOS REGIONAIS

Relativamente à eleição para os 
órgãos regionais, os candidatos da 
lista E, de Ana Rita Cavaco foram 
os que mais votos conquistaram: 
5.924, tendo conquistado os 
conselhos regionais do Norte, 
Centro e Sul. De salientar que 

para além da lista vencedora, 
apenas a lista A, encabeçada por 
Lúcia Leite, concorreu a todos os 
órgãos regionais.
O Conselho Regional dos Açores 
foi conquistado pela Lista B, 
encabeçada por Luís Rego Furtado, 

que apenas se candidatou àquele 
órgão regional. Na segunda posição, 
com 194 votos, ficou o candidato da 
Lista E, Fernando Felgueiras. 
Na Madeira, a Lista D, que apenas 
concorreu à região, foi a que 
conquistou mais votos (444), tendo 

o cabeça de lista Élvio Henriques 
de Jesus sido eleito Presidente 
do Conselho Diretivo Regional. A 
poucos votos de distância ficaram 
os candidatos das Listas E, José 
Fernandes Figueira (396 votos) e A, 
Ricardo Velosa Silva (375 votos).
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A formação e treino de alta qualidade 
que será disponibilizado a este 
corpo, permitirá aos Enfermeiros 
que o constituem desenvolver a 
sua ação em qualquer cenário nas 
condições de segurança adequadas e 
sem constituir um peso adicional às 
equipas de socorro no terreno.
Para a constituição deste corpo 
serão abertas candidaturas, em 
número a determinar consoante 
as necessidades apuradas em 
colaboração com as entidades 
competentes, com vista a uma 
cobertura integral do arquipélago. 
A candidatura será voluntária, 
a seleção e incorporação serão 
feitas após estabelecimento de 
critérios pré-definidos e após a 
frequência e aprovação em formação 
específica a ministrar. O regime de 
prestação de serviço será pro-bono, 
conforme Parecer 50/2012 do 
Conselho Jurisdicional da Ordem 
dos Enfermeiros, não invalidando o 
estabelecimento de parceria com as 
entidades competentes em matéria 
de saúde com vista a compensação 
remuneratória em caso de missão 
fora da ilha de residência.
A SRRAAOE responsabilizar-se-á 
pela formação dos elementos 
do CESE, não invalidando o 
estabelecimento de parcerias e 
colaborações com entidades e/ ou 
pessoas que contribuam para a 
finalidade do CESE.
Tal como explanado nos deveres 
deontológicos de qualquer 
enfermeiro, em geral e com a 
comunidade em particular, este 
corpo pretende ser solidário com a 
comunidade, de modo em especial 
em caso de crise ou catástrofe, 
atuando sempre de acordo com a sua 
área de competência, participando na 
orientação da comunidade na busca 
de soluções para os problemas de 
saúde detetados e colaborando com 
outros profissionais respondendo às 
necessidades da comunidade. 

ventos adversos 
inesperados de grande 
magnitude, como o são 
as catástrofes naturais, 
têm demonstrado que 
ninguém nem nenhum 

país ou região está imune a tais 
acontecimentos.
A ocorrência de determinados 
eventos adversos é impossível 
de prevenir, assumindo nestas 
circunstâncias as medidas de 
mitigação do risco um papel vital e 
determinante no que diz respeito ao 
impacto de tais eventos na sociedade.
Acontecimentos recentes na 
Região Autónoma dos Açores, 
nomeadamente no que se refere aos 
danos provocados pelo mau tempo 
na ilha de São Miguel, no concelho do 
Nordeste, tal como no concelho de 
Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, 
bem como o acidente de viação na 
ilha do Corvo, manifestaram de 
forma concreta as particularidades 
da insularidade e especificidade 
desta Região.
Infelizmente, a história passada 
e recente tem-nos mostrado 
que em situações de exceção, 
sobrecarregadas, com problemas de 
coordenação, falta de planeamento, 
com graves faltas de recursos 
materiais e humanos, as autoridades 
possuem sérias dificuldades para dar 
resposta a tragédias humanitárias.
Olhemos, não com tanta 
distância assim, para os recentes 
acontecimentos relativamente aos 
refugiados e migrantes que procuram 
asilo no continente Europeu. 
Teresa Sancristóval, coordenadora 
de emergência dos Médicos Sem 
Fronteiras, reconhece e afirma que 
“campanhas de vacinação e cuidados 
básicos de saúde são tão necessários 
quanto cirurgias de guerra”.
O Conselho Internacional de 
Enfermeiros assume, desde 
2001, como relevante o papel 
dos enfermeiros no contexto de 

Iniciativa da Secção Regional da OE

Açores vai ter corpo de enfermeiros 
para enfrentar situações de exceção

catástrofe com a publicação de 
uma tomada de posição sobre o 
tema (atualizado em 2006) onde 
se incentiva as organizações 
profissionais de cada país a 
desenvolver esforços no sentido da 
participação dos enfermeiros em 
todas as fases do ciclo da catástrofe, 
ou seja, na prevenção/ mitigação, na 
preparação da resposta, na resposta e 
na reabilitação/ recuperação.
Como tal, situações de exceção 
pedem uma resposta rápida, com 
intervenções devidamente habilitadas 
e estruturadas, onde se configura 
a acessibilidade a cuidados de 
Enfermagem gerais e especializados.
Temos, portanto, de aprender com 
o passado para melhor preparar o 
presente para o futuro.
Assim, a Secção Regional da Região 

Autónoma dos Açores da Ordem dos 
Enfermeiros (SRRAAOE), consciente 
das necessidades atuais da Região 
e no sentido de concretizar as 
obrigações que lhe estão atribuídas, 
irá constituir o Corpo de Enfermeiros 
para Situações de Exceção (CESE) da 
Região Autónoma dos Açores.
Este corpo, sediado na SRRAAOE, 
será constituído por um grupo de 
Enfermeiros formado e treinado a 
intervir em situações de exceção 
e catástrofe. Não se pretende 
substituir ou competir com nenhuma 
organização ou entidade oficial, mas 
antes complementar o esforço das 
equipas de socorro com a inclusão 
de Enfermeiros que atuem em 
complementaridade com vista à 
melhoria da qualidade e eficácia da 
resposta global.

NACIONAL

Tiago Lopes

Presidente do 
Conselho Diretivo 
Regional
Secção Regional  
da Região Autónoma  
dos Açores da Ordem  
dos Enfermeiros
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e acordo com um 
estudo realizado 
pela Entidade 
Reguladora da Saúde 
(ERS), o número 
de enfermeiros a 

trabalhar em saúde mental é 
extremamente baixo face aos 
padrões europeus, fixados pela 
Organização de Saúde (OMS).
E pese o facto de ter sido 
considerada área de intervenção 
prioritária pela Direção-Geral da 
Saúde (DGS), que estabeleceu um 
Programa Nacional para a Saúde 
Mental (PNSM), é possível constatar 
nas metas previstas para 2007-2016 
a existência de um “desfasamento 
no cumprimento dos objetivos 
definidos, concretamente no que se 
refere à implementação da rede de 
cuidados continuados integrados 
de saúde mental; desenvolvimento 
de uma política de avaliação 
e garantia de qualidade dos 
serviços; criação de um sistema 
informático que garanta a recolha 
e tratamento da informação de 
todos os prestadores de cuidados 
de saúde mental; e definição de um 
modelo de financiamento baseado 
em princípios de contratualização”, 
Lê-se no documento.
Segundo a ERS, foram identificados 
“constrangimentos estruturais que 
terão dificultado a implementação 
do PNSM, associados ao modelo 
de financiamento da prestação 
de cuidados, à falta de clareza na 
distribuição de responsabilidade 
entre os diversos intervenientes da 
saúde mental na implementação 
do plano, à ausência de autonomia 
administrativa e financeira da 
Coordenação Nacional da Saúde 
Mental, a problemas de articulação 
com outras reformas em curso 

“Acesso e qualidade nos cuidados de saúde mental”

Número de enfermeiros a 
trabalhar em saúde mental 
é extremamente reduzido

Há falta de clareza 
na distribuição de 
responsabilidade 
entre os diversos 
intervenientes da 
saúde mental na 
implementação 
do PNSM e 
problemas de 
articulação com 
outras reformas 
em curso na 
saúde, aponta a 
ERS

na saúde e à não existência de 
guidelines para prescrição racional 
de psicofármacos e envolvimento 
de profissionais não médicos em 
programas terapêuticos”.
Outro dos “calcanhares de Aquiles” 
detetados pelo regulador é o 
dos rácios de recursos humanos 
médicos e não médicos por 
habitantes, nos prestadores 
públicos, que se encontram hoje 
abaixo dos rácios definidos pela 
DGS, em 1995, a nível nacional 
e regional, com exceção para o 
número de psicólogos, embora 
numa avaliação produzida em 2011, 
a OMS tenha concluído que face 
aos padrões europeus, o número 
de enfermeiros a trabalhar em 
saúde mental e o número de 
psicólogos por população eram 
extremamente baixos.
Segundo a ERS, “da análise do 
acesso a cuidados publicamente 
financiados de psiquiatria conclui-
-se que existem assimetrias a nível 

NACIONAL

nacional, com escassez de acesso 
mais vincada em psiquiatria da 
infância e da adolescência, e nas 
regiões do Alentejo e Algarve, 
sendo que a ARS Algarve não 
tem prestadores sociais com 
acordo com o SNS localizados no 
seu território, nem prestadores 
públicos de psiquiatria da infância 
e da adolescência, enquanto a 
ARS Alentejo não tem psiquiatras 
na Unidade Local de Saúde do 
Litoral Alentejano”
Um problema particularmente 
grave quando se sabe que a 
maioria da população reside 
em regiões com nível de acesso 
considerado baixo ou a mais de 
40 minutos de cuidados públicos 
de psiquiatria e apenas 1,5% 
da população tem acesso alto, 
percentagem que se reduz para 
os 0,3% no caso da psiquiatria da 
infância e da adolescência. 
Mesmo se considerada a rede 
não pública que poderia ser 

utilizada para reduzir esta 
escassez, verifica-se que a ARS 
Alentejo continua a ter a maior 
percentagem de população 
residente em áreas de baixo 
acesso, ou a mais de 40 minutos 
de distância de cuidados não 
públicos de psiquiatria, e na ARS 
Algarve 76% da população tem 
igualmente um baixo nível de 
acesso a cuidados não públicos de 
psiquiatria da infância  
e da adolescência.
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OBSTRUÇÃO TOTAL 
DAS VIAS AÉREAS

RESPIRAÇÃO 
NORMAL

RONCO. OBSTRUÇÃO 
PARCIAL DAS VIAS 
AÉREAS

 
Síndrome de 
Apneia Obstrutiva 
do Sono (SAOS) é 
a mais frequente 
das patologias 
respiratórias do 

sono. Representa um distúrbio 
clínico de grande importância 
pelas suas repercussões cardio e 
cerebrovasculares (hipertensão 
arterial, arritmia, isquemia do 
miocárdio, acidente vascular 
cerebral). Aumenta o risco de 
desenvolver diabetes, depressão e 
alterações neuropsicológicas que 
propiciam a ocorrência de acidentes 
de viação/trabalho. Quando 
não tratada tem implicações no 
desempenho profissional, a nível 
social e familiar.
A SAOS caracteriza-se por 
episódios recorrentes de colapso 
da faringe durante o sono, 
condicionando a sua obstrução 
completa (apneia) ou parcial 

A Síndrome 
de Apneia 
Obstrutiva do 
Sono representa 
um distúrbio 
clínico de grande 
importância pelas 
suas repercussões 
cardio e 
cerebrovasculares

Enf. Isabel Videira, Enf. Andreia Pinto, Enf. Flávia Negrinho, Enf. Carla Tapada
Equipa de Enfermagem da Unidade de Sono e VNI do Hospital de Santa Maria

Apneia do sono

A importância do despiste  
e tratamento

obesidade e o consumo de álcool 
são os principais fatores de 
risco, acrescidos das alterações 
anatómicas e do tabagismo. 
A hipersonolência diurna é uma 
das principais manifestações 
da doença, à qual se associam a 
roncopatia, pausas respiratórias 
durante o sono, despertares com 
sensação de asfixia, aumento da 
necessidade de urinar (nictúria), 
cefaleias matinais, irritabilidade, 
diminuição da memória/
concentração, diminuição da libido 
e impotência sexual. 
Os profissionais de saúde devem 
estar capacitados para identificar 
sinais e sintomas da doença. A 
escala de sonolência de Epworth 
poderá ser um instrumento 
facilitador no despiste deste 
distúrbio. É uma escala simples, 
disponível a todos os profissionais 
e de fácil aplicação. Desta forma 

Oxigenoterapia
Ventiloterapia

Tratamento da Apneia do Sono
AerossolterapiaConfian

ça na Experiência www.vitalaire.pt

24 horas por dia, 7 dias por semana

800 201 550 GRÁTIS

Cuidados Respiratórios Domiciliários

anúncio VA_22x5cm.indd   1 12-01-2016   12:13:03

(hipopneia), bloqueando a passagem 
do fluxo aéreo para os pulmões.
Estima-se que atinja 5% 
dos portugueses, afetando 
principalmente os homens entre 
os 40 e os 60 anos de idade. A 

PROFISSÃO



serão sinalizados os doentes que 
realmente se encontrem em risco, 
promovendo um mecanismo de 
referenciação e articulação com 
os cuidados hospitalares, centros 
de diagnóstico e tratamento 
especializados. Assim, assegura-se 
uma correta gestão dos recursos 
existentes nesta área.
O diagnóstico assenta na 
realização de um exame, 

Polissonografia (PSG), em 
que se faz a monitorização da 
atividade cerebral e cardíaca, 
fluxo respiratório na via aérea, 
movimentos respiratórios e 
medição da saturação de oxigénio 
no sangue, durante o sono. 
O tratamento da SAOS inclui 
medidas gerais que devem 
ser recomendadas a todos 
os doentes, nomeadamente, 

alterações no estilo de vida, 
perda de peso, exercício físico, 
abandono dos hábitos tabágicos 
e alcoólicos e restrição do uso 
de fármacos hipnóticos, como as 
benzodiazepinas.
Em casos particulares pode ser 
considerada a correção cirúrgica 
das alterações anatómicas ou 
recurso a próteses bucais.
O tratamento específico desta 
síndrome inclui a utilização de um 
aparelho (CPAP), que durante o 
sono fornece ar com uma pressão 
positiva nas vias aéreas superiores 
(através de uma interface), 
impedindo a sua obstrução. 
De acordo com as normas de 
orientação clínica da Direção-Geral 
da Saúde (DGS), o tratamento com 
CPAP está indicado se o:
Índice de Apneia/Hipopneia 
(IAH) ou Índice de Distúrbios 
Respiratórios (RDI) ≥ 30/hora 
independentemente da presença 
ou não de sintomatologia; 
IAH  ou RDI ≥  5/hora se associado 
a hiperssonolência diurna e/ou 
patologia cardiovascular.
Nos doentes com indicação para 
CPAP, a sua adaptação deve ser 
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feita em centros de referência em 
medicina do sono, que dispõem de 
uma equipa multidisciplinar com 
profissionais de saúde experientes 
na área, na qual se integram os 
enfermeiros. A equipa conta 
também com a colaboração das 
empresas prestadoras de cuidados 
respiratórios domiciliários.
Tendo em conta o risco da 
não adesão e o abandono do 
tratamento, é importante, numa 
primeira fase, uma monitorização 
apertada destes doentes para 
avaliação da melhoria clínica, 
cumprimento das medidas gerais/ 
/comportamentais, da adesão 
(≥ 4horas/noite em 70% das noites), 
eficácia do tratamento, revisão 
do equipamento e eventuais 
efeitos secundários (lesão cutânea, 
conjuntivite, ruídos por fugas, 
secura das mucosas, obstrução 
nasal, rinorreia, desconforto).
Os doentes já estabilizados com o 
tratamento são encaminhados para 
os cuidados de saúde primários, 
pois são estes os responsáveis pela 
continuidade da prescrição do 
tratamento. Sempre que o médico 
verificar qualquer alteração à qual 
não consiga dar resposta, deve 
referenciar, novamente, para o 
centro prescritor.
Uma equipa de profissionais 
direcionada ao acompanhamento 
do doente crónico submetido 
a ventiloterapia diminui a 
desistência ao tratamento e 
subsequentemente a adesão ao 
mesmo.  O trabalho contínuo 
com monitorização e vigilâncias 
periódicas, ensino e treino 
repetidos são importantes para o 
seu sucesso. 
Sendo o enfermeiro um dos 
profissionais de saúde que mais 
proximidade tem com os doentes, 
encontra-se numa posição 
privilegiada para assumir um papel 
importante no despiste da doença 
e na gestão do tratamento. 



JO
R

N
A

L 
E

N
F

E
R

M
E

IR
O

10

PERFIL DO DOENTE
Ana Rita (nome fictício), 56 anos, 
raça caucasiana, casada, com dois 
filhos, desempenha uma atividade 
profissional de auxiliar num lar 
da Santa Casa da Misericórdia. 
Natural de Torres Vedras, é uma 
pessoa ativa. 

QUEIXAS
Sofreu uma queda em casa, no 
dia 16 de maio de 2015, tendo tido 
como consequência uma fratura 
fechada do calcâneo do membro 
inferior direito. Foi operada na 
mesma data sob raquianestesia. 
Nesta intervenção foram aplicados 
três parafusos canulados e feito 
encerramento, sem intercorrências. 
Ficou com uma sutura operatória e 
uma tala gessada.

AVALIAÇÃO
A sutura operatória é normalmente 
de difícil cicatrização, devido à sua 
localização, exigindo uma maior 
vigilância. A doente apresentava a 
pele circundante seca e desidratada.

PRIMEIRA CONSULTA
Na primeira consulta foi retirada 
a tala gessada da doente (por 
indicação médica), para permitir 
uma maior vigilância do membro 
e oxigenação e hidratação da pele. 
Também foi realizado o penso 
à sutura operatória, que já se 
apresentava com algumas zonas 
de necrose superficiais. Foram 
ainda realizados ensinos sobre 
a importância da elevação do 
membro para redução do edema 
(edema = atraso da cicatrização) e 
aplicação de gelo (anti-inflamatório 
e analgésico), bem como a 
importância de realizar alguns 
exercícios, para recuperação 
da massa muscular. Em relação 
à alimentação, foi reforçada a 
importância de ingerir água e 
alguns alimentos que aceleram e 
participam na cicatrização.

DIAGNÓSTICO  
E TRATAMENTO
Tendo em consideração 
o diagnóstico de necrose 
superficial da sutura operatória 
e o restante membro inferior 
apresentar-se com pele seca e 

Depois de uma 
semana de 
hidratação a 
pele ficou mais 
íntegra, tendo 
conseguido 
proceder ao 
desbridamento 
mecânico das 
zonas superficiais 
de necrose, pois 
a sua hidratação 
permitiu a sua 
remoção

Utilização  
de creme gordo  
na recuperação da 
sutura operatória

ANTES DA APLICAÇÃO  
DO CREME GORDO 

DURANTE A APLICAÇÃO  
DO CREME GORDO 

APÓS UMA SEMANA  
DA APLICAÇÃO  
DO CREME GORDO

Enf.ª Filomena 
Moleiro
Enfermeira na consulta 
externa de ortopedia 
de Torres Vedras do 
Centro Hospitalar do 
Oeste (CHO), Enfermeira 
Graduada 

desidratada, foi recomendado o 
uso de creme gordo, após terem 
sido retirados os agrafos da 
sutura operatória. O uso deste 
produto serviu para hidratação 
profunda do membro e remoção 
das zonas de necrose superficiais.

RESULTADOS
Depois de uma semana de 
hidratação da sutura operatória e 
do restante membro, os resultados 
foram visíveis. A pele ficou mais 
íntegra, tendo conseguido proceder 
ao desbridamento mecânico das 
zonas superficiais de necrose, pois 
a sua hidratação permitiu a sua 
remoção. Atualmente, a doente 
mantem a hidratação do membro e 
da sutura operatória. 

PROFISSÃO
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A intervenção nutricional  
na prevenção e cicatrização 
de feridas crónicas

umerosos estudos 
têm vindo a 
demonstrar a 
existência de uma 
relação direta 
entre quadros de 

malnutrição e o desenvolvimento 
de feridas crónicas (úlcera de 
pressão, úlcera de perna, ferida 
cirúrgica ou pé diabético), 
relação essa tanto mais vincada, 
quanto mais severo é o quadro 
de malnutrição. Como também 
são abundantes os estudos que 
demonstram que um estado 
nutricional adequado é essencial 
à cicatrização de qualquer ferida 
crónica, uma vez que para a 
formação de tecido de granulação 
é necessário garantir uma 
adequada ingestão alimentar que 
forneça energia e nutrientes nas 
quantidades recomendadas.
Está também demonstrado que 
mesmo um período curto de 
défice nutricional influencia 
negativamente a cicatrização, pelo 
que é vital assegurar um adequado 
aporte nutricional diário.
Ou seja, a malnutrição, definida 
como a ingestão alimentar 
insuficiente que conduz a uma 
perda de peso não intencional, não 
só está associada a um aumento 
do risco de desenvolvimento e 
complicação de feridas crónicas, 
como também compromete, ou 
retarda, a cicatrização. 
De facto, a malnutrição apresenta-
-se como um fator de risco 
independente no desenvolvimento 
de feridas crónicas, estando 
estatisticamente correlacionada 
com um aumento do risco de 
desenvolvimento de úlceras 
de pressão 2 a 3 vezes superior 
em indivíduos malnutridos, 
mesmo após a remoção de outros 
fatores de risco. Já a intervenção 
nutricional por meio da aplicação 
de uma terapêutica adequada e 
individualizada nas pessoas com 
risco diminui em cerca de 25% 
o risco de desenvolvimento de 
úlceras de pressão.
Sendo a malnutrição um 
fator de risco reversível de 
desenvolvimento de feridas, a sua 
identificação precoce com recurso 
ao rastreio nutricional permite 
intervenções adequadas, que não 
só previnem o desenvolvimento 
como também impedem o 

agravamento de feridas crónicas e 
uma mais rápida cicatrização. 
O recurso à escala de Braden, 
de avaliação de risco de 
desenvolvimento de úlceras de 
pressão, permite-nos verificar o 
estado nutricional do indivíduo 
aplicando a subescala “Nutrição”. 
Caso esta seja de 1 ou 2 pontos 
(muito pobre ou provavelmente 
inadequada), podemos assumir 
que o indivíduo se encontra em 
risco nutricional, pelo que se 
deve intervir nutricionalmente 
com adequação da ingestão 
alimentar através de alimentos 
correntes e/ou de suplementos 
nutricionais orais.
Todos os com risco de 
desenvolvimento de ferida e/ou 
risco de malnutrição devem ter 
um acompanhamento nutricional 
individualizado, sendo que as 
guidelines recomendam uma 

dieta hiperproteica, hipercalórica 
enriquecida em arginina, 
vitaminas e oligoelementos com 
propriedades antioxidantes. 
Quando a ingestão nutricional 
não é suficiente para atingir 
as necessidades nutricionais, 
a evidência científica suporta 
a utilização de suplementos 
nutricionais orais específicos para 
a cicatrização em complemento 
da alimentação habitual, de forma 
a garantir o aporte correto de 
nutrientes necessários para a 
manutenção e reparação dos 
tecidos (promoção da cicatrização) 
e para reverter a malnutrição.
A suplementação nutricional 
específica para a cicatrização, 
por permitir a cicatrização 
mais rápida da ferida, leva à 
diminuição dos custos de saúde 
associados e a uma melhoria da 
qualidade de vida. 

Está 
demonstrado 
que mesmo um 
período curto de 
défice nutricional 
influencia 
negativamente a 
cicatrização

PROFISSÃO

Célia Lopes, Dietista
Medical Affairs, 
Nutricia
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Consultoria em cuidados paliativos:

Desafios e implicações para a prática

s Cuidados Paliativos 
(CP) são um exemplo 
paradigmático 
de uma atividade 
assistencial complexa 
que necessita de uma 

abordagem interdisciplinar de 
trabalho de equipa, isto é, de um 
conjunto de profissionais distintos 
que trabalha com uma metodologia 
comum, partilhando um projeto 
assistencial e objetivos também 
eles comuns. 
No panorama nacional tem 
emergido sobretudo, o modelo 
de trabalho em consultoria, em 
resposta à necessidade de antecipar, 
prevenir e aliviar o sofrimento em 
contexto de doença complexa.
As equipas de consultoria em CP 
exercem a sua função em contexto 
hospitalar (Equipa Intra-hospitalar 
de Suporte em Cuidados Paliativos 
- EIHSCP) ou em contexto 
comunitário (Equipa Comunitária 
de Suporte em Cuidados Paliativos 
- ECSCP). São equipas móveis, 
multidisciplinares, constituídas, no 
mínimo, por médico, enfermeiro, 

todos com formação em cuidados 
paliativos (Dec. Lei 101/2006).
Têm por função prestar 
aconselhamento e apoio 
diferenciado a outros profissionais 
e aos serviços do hospital, se 
EIHSCP, ou às unidades de 
cuidados de saúde primários, 
nomeadamente às unidades 
de cuidados na comunidade e 
às unidades e equipas da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados 
integrados, se ECSCP. Prestam 
ainda assistência na execução 
do plano individual de cuidados, 
aos doentes internados ou na 
comunidade em situação de 
sofrimento decorrente de doença 
grave ou incurável, em fase 
avançada e progressiva ou com 
prognóstico de vida limitado e 
suas famílias, para os quais seja 
solicitada a sua atuação, tendo 
ainda a responsabilidade de 
assegurar a formação em cuidados 
paliativos aos profissionais de 
saúde (Dec. Lei, 52/2012).
As equipas consultoras intervêm 
mediante a solicitação das 

equipas de saúde assistenciais, 
tradicionalmente por solicitação do 
médico assistente, podendo ainda, 
de acordo com o regulamento 
interno de cada equipa, o pedido 
ser efetuado pelos diferentes 
profissionais que constituem a 
equipa assistencial ou pelo doente/
família/cuidador. O modo de 
interação e colaboração entre 
estas equipas (consultoria e 

Os Cuidados 
Paliativos são 
uma atividade 
assistencial 
complexa que 
necessita de 
uma abordagem 
interdisciplinar

assistencial) varia caso a caso e 
ao longo do tempo, dependendo 
da complexidade da situação do 
doente e família/cuidador, bem 
como das necessidades das equipas 
assistenciais. Lüthi e Cantin (2010) 
após a observação da prática 
diária de equipas de consultoria 
em cuidados paliativos num 
hospital terciário identificaram 
três modos de intervenção: 
Consultadoria pura (a equipa 
consultora atende à solicitação da 
equipa assistencial, respondendo 
a uma situação pontual, mas o 
objetivo dos cuidados mantém-
-se totalmente sob o controlo 
da equipa assistencial – Ex: 
Solicitação de apoio na rotação de 
terapêutica opióide); Substituição 
(a equipa consultora substitui a 
equipa assistencial na prestação 
de cuidados paliativos ao doente 
e família/cuidador, passando os 
objetivos dos cuidados a estar sob 
o controlo da equipa consultora – 
Ex: a equipa assistencial pede que 
a equipa consultora assuma na 
totalidade os cuidados ao doente) 
e Parceria nos cuidados (equipa 
consultora e assistencial partilham 
a visão, objetivos e prestação de 
cuidados – Ex: realizam a avaliação 
das necessidades do doente e 
família/cuidadores em parceria, 
partilhando uma compreensão 
comum dos objetivos terapêuticos, 
desenham e implementam 
as intervenções em parceria). 
Reconhecem-se vantagens e 
desvantagens em todos estes modos 
de intervenção, uma vez que a 
consultadoria pura e a substituição 
poderão ser valiosos para iniciar 
a interação entre as diferentes 
equipas, não obstante, acreditamos 
que o modo parceria nos cuidados 
é o ideal de intervenção para uma 
equipa móvel de cuidados paliativos.
O objetivo major da intervenção 
destas equipas (melhorar a 
qualidade dos cuidados através 
do apoio prestado à equipa 
assistencial, recorrendo a uma 

PROFISSÃO
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Quadro 1

ü	 Integrar a filosofia de CP onde frequentemente continua a 
predominar a visão curativa;

ü	 Responder às necessidades globais do doente e família e 
simultaneamente gerir as necessidades da equipa assistencial; 

ü	 Gerir diferentes níveis de stress e tensão, associado ao risco de a 
equipa assistencial sentir a sua presença como um sinónimo de 
insucesso/derrota ou mesmo ausência de competência;

ü	 Discordância no seio da equipa multidisciplinar (particularmente 
médicos/enfermeiros) em relação aos objetivos de cuidados para 
“aquele” doente e sua família/cuidador;

ü	 Identificar as necessidades de suporte na gestão/prestação 
de cuidados e na formação profissional na área dos cuidados 
paliativos da equipa assistencial;

ü	 Identificar as necessidades reais e prioritárias do doente e sua 
família/cuidador e o apoio/suporte prestado aos mesmos; 

ü	 Compreender o nível de colaboração desejado pela equipa 
assistencial.

função pedagógica e de suporte) 
faz com que enfrentem inúmeros 
desafios (quadro 1).
O enfermeiro assume um papel 
pivô na equipa consultora, 
prestando orientação 
especializada, articulando com 
os diversos serviços, cooperando 
e advogando em prol do doente 
e sua família/cuidadores. Sendo 
este um trabalho complexo, 
multidimensional, imprevisível, 
com responsabilidade acrescida, 
que requer conhecimento e 
competências científicas, técnicas 
e interrelacionais especificas. 
As autoras supramencionadas 
identificaram 4 dimensões deste 
papel, designadamente: 
•	 Ser Elo de Ligação interna 

– advogam e assessoram o 
doente e família/cuidadores e 
profissionais de saúde; articulam 
com os diferentes membros de 
ambas as equipas (consultora/
assistencial), facilitando a 
comunicação;

•	 Ser Agregador dos elementos 
(profissionais/doente/família/
cuidador) envolvidos no 
plano individual de cuidados; 
colaboram ativamente 
no planeamento de alta, 
particularmente de doentes com 
necessidades complexas em 
cuidados paliativos;

•	 Ser Responsivo – trabalham 
em proximidade com os 
profissionais de saúde do 
contexto hospitalar e da 

comunidade, apoiando-os nas 
suas necessidades; orientam 
e apoiam na gestão e controlo 
de sintomas, bem como na 
gestão de crises familiares, 
aconselhando e discutindo 
com os profissionais da equipa 
assistencial, demonstrando 
capacidade de negociação e 
gestão de conflitos; colaboram 
e/ou organizam conferencias 
familiares sempre que se revela 
necessário; 

•	 Ser Desafiado – Pese embora 
se reconheça que do exercício 
desta função resulta satisfação 
profissional, nomeadamente por 
contribuir e apoiar na promoção 
de melhores cuidados ao doente 
e sua família/cuidadores, 
reconhece-se igualmente que 
este é um trabalho desafiante, 
pois o confronto diário 
com diferentes contextos e 
com elementos da equipa 
multidisciplinar (diferentes 
personalidades; estatutos 
profissionais; modos de ver e 
estar no mundo e na profissão, 
etc.), bem como o ter que 
respeitar os tempos das equipas 
assistenciais para poderem 
intervir (o que significa que 
muitas vezes têm que esperar 
que a crise (por eles prevista e 
antecipada) ocorra para que a 
equipa assistencial os solicite); 
ainda o contacto regular 
com o sofrimento do outro 
(doente/família/cuidadores/
profissionais de saúde), 
confronta-os diariamente com 
as barreiras externas e com os 
seus limites pessoais podendo 
isto representar uma sobrecarga 
para os profissionais que 
integram estas equipas. 

Os ganhos da intervenção 
destas equipas são amplamente 
reconhecidos, quer no contexto 
hospitalar, quer no domiciliário, 
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Enfermeira, Pós-graduada em Cuidados 
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entre eles salientamos:
•	 Melhor controlo da dor e outros 

sintomas;
•	 Melhor comunicação com 

cuidadores;
•	 Menores custos após alta;
•	 Menores custos por admissão e 

dia de internamento;
•	 Melhor qualidade dos cuidados 

prestados;
•	 Maior possibilidade de viver em 

casa até ao final de vida;
•	 Melhor controlo de sintomas;
•	 Sem aumento de risco de luto 

complicado do cuidador.
Na operacionalização do trabalho 
em consultoria é fundamental 
que o enfermeiro interiorize e 
reconheça o seu papel, seja capaz 
de respeitar a diversidade de 
opiniões e pontos de vista, coopere 
com os restantes profissionais, 
colabore com os seus pares 
delegando e assumindo o que lhe 
é específico, partilhando cuidados 
com objetivo máximo de promover 
e contribuir para a qualidade dos 
cuidados prestados e a melhoria 
das praticas assistenciais.
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de privacidade das mulheres, 
pois as informações confidenciais 
só devem ser partilhadas com 
outros com consentimento 
expresso da mulher, ou em casos 
especiais requeridos por tribunal 
competente.

OS EESMO DEVEM 
RESPONSABILIZAR-SE:

•	 Para com as mulheres pelos seus 
cuidados obstétricos;

•	 Pela não interferência no processo 
normal de gravidez e parto;

•	 Pela garantia que nenhuma ação ou 
negligência da sua parte põem as 
mulheres em risco;

•	 Profissionalmente pela 
referenciação aos outros quando 
forem atingidos os limites das suas 
competências.

OS EESMO DEVEM 
DEFENDER:

•	 As participações públicas na 
formação de politicas sociais e 
institucionais;

•	 As politicas e legislação que 
promovam justiça social, melhoria 
das condições sociais e divisão 
mais justa dos recursos da 
comunidade;

•	 Reconhecer o papel e perícia dos 
grupos comunitários na promoção 

de cuidados de saúde e apoio as 
mulheres grávidas;

•	 Agir como modelos efetivos na 
promoção de cuidados de saúde 
para as mulheres, famílias e para 
outros profissionais de saúde. 

Jornal Enfermeiro é uma publicação multiplataforma de informação entre enfermeiros e as comunidades que com eles interagem // Diretor Vítor Frias (vitorfrias@jornalenfermeiro.pt) // 
Editor Miguel Múrias Mauritti (miguelmauritti@jornalenfermeiro.pt) // Equipa editorial Catarina Gomes (catarinagomes@jornalenfermeiro.pt); Cláudia Brito Marques (claudiamarques@
jornalenfermeiro.pt); Laura Santos (laurasantos@jornalenfermeiro.pt) // Diretor de Arte Cátia Tomé (catiatome@newsengage.pt) // Coordenadora Publicidade Sónia Coutinho 
(soniacoutinho@newsengage.pt) // Redação Edifício Lisboa Oriente, Av. Infante D. Henrique, 333 H, esc. 45, 1800-282 Lisboa, T. 218 532 916, F. 210 435 935, E-mail: jornalenfermeiro@
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Impressão RPO // Depósito legal  392674/15 // Publicação isenta de registo na ERC, ao abrigo do Decreto Regulamentar 8/99, de 9/06, artigo 12º, número 1A

EDIÇÃO

Um 5.º momento...

A MCEESMO necessitou 
de se pronunciar sobre as 
responsabilidades que os EESMO no 
seio de um modelo assistencial, no 
qual devem e podem trabalhar em 
parceria com a mulher grávida, na 
comunidade/sociedade, nos cuidados 
diferenciados, e onde têm que:
•	 Aceitar que cada mulher tem 

direito a controlar a gravidez e a 
sua experiência de parto;

•	 Aceitar que as mulheres são 
responsáveis pelas decisões que 
as afetam, aos seus filhos e às suas 
famílias;

•	 Apoiar os direitos de cada mulher 
à livre decisão informada e 
consentimento ao longo da sua 
experiência de gravidez;

•	 Responder às necessidades 
sociais, psicológicas, emocionais, 
espirituais e culturais das 
mulheres que procuram os 
seus cuidados obstétricos, 
independentemente das 
circunstâncias e das oportunidades 
para facilitar as suas expressões;

•	 Respeitar a importância de outros 
na vida das mulheres;

•	 Reter informação em confidência 
de modo a proteger os direitos 

Vítor Varela
Presidente da Mesa do 
Colégio da Especialidade 
de Enfermagem de Saúde 
Materna e Obstétrica da 
Ordem dos Enfermeiros

OPINIÃO

… a teimosia e a persistência em não 
reconhecer na prestação de cuidados, as 
competências dos EESMO na Assistência 
Pré Natal.

“As coisas que queremos e parecem 
impossíveis  só podem ser conseguidas 
com uma teimosia pacífica.”
Mahatma Gandhi

Reconhecer aos EESMO as suas 
competências no terreno apenas 
confere à população a capacidade de 
escolha quanto ao seu profissional de 
saúde, sem colocar em risco, de forma 
alguma o bem-estar materno-fetal.
Aida Barradas, Ana Lúcia Torgal, Vítor 
Rocha, Vítor Varela

Os EESMO devem 
responsabilizar-
-se para com as 
mulheres pelos 
seus cuidados 
obstétricos...
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Imagine que os seus doentes podem enviar os resultados dos testes do medidor, através de tecnologia Bluetooth Smart integrada, para uma app 
no Smartphone. Simplesmente!

O Glucocard SM inicia uma nova geração de medidores - os Glucose Smart Meters - pois, a partir de agora, será possível gerir os                 
resultados da glicemia através de um registo electrónico, na app Glucolog Lite, sempre disponível num smartphone. Os resultados dos testes 
podem também ser transferidos para um computador ou podem ainda ser enviados por mail para um cuidador, educador ou profissional de 
saúde. 

O Glucocard SM é um Glucose Smart Meter, também, porque foi pensado para uma melhor e mais fácil utilização, não necessita de calibração, 
dispõe de marcadores, possui botão de ejeção da tira teste e usa uma micro gota de sangue.

O Glucocard SM dispõe, ainda, de um ecrã com números grandes e luz na entrada da tira, facilitando a execução dos testes, que são precisos 
e fiáveis, indo ao encontro das exigências da norma ISO 15197:2013.

mendiag.pt   |   menarinidiag.pt

Linha de Apoio ao Utilizador 800 200 468
facebook.com/diabetessobcontrolo
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O Glucocard SM é intuitivo e fácil de ensinar!

Uma nova geração de equipamentos!
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