Esta Revista faz parte integrante do Jornal “Campeão das Províncias” de 7 de Julho 2022 e não pode ser vendida separadamente

SAÚDE EM COIMBRA

ESTARÁ
O SNS
DE BOA
SAÚDE?

Director Lino Vinhal | Julho 2022

2

Julho 2022

Índice
Introdução: SNS em Coimbra e no país vive momentos conturbados ...................................................... 2
Editorial: SNS vai cedendo
mas a excelência da saúde em Coimbra resiste ................................................................................ 3 a 5
Entrevista: José Manuel Silva
não tem dúvidas: “O CHUC é o melhor do país e não o trocaria por nenhum outro”.......................... 6 e 7

SNS em Coimbra
e no país vive
momentos conturbados

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge: uma referência nacional ....................................... 8

NÁDIA MOURA

Grupo SANFIL há mais de 70 anos a cuidar da saúde dos seus utentes ............................................... 10
Espaço solidário com os doentes oncológicos ...................................................................................... 11
Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do CHUC com dupla acreditação ...................................... 14
Como está a saúde do nosso SNS? (Manuel Antunes)............................................................................ 15
Os momentos mais significativos da oncologia
da antiguidade ao séc. XXI – contributo da Filatelia (Carlos Freire de Oliveira) .............................. 16 a 18
Duarte Nuno Vieira distinguido em Espanha......................................................................................... 19
Catarina Resende de Oliveira distinguida pela Sociedade Europeia de Investigação Clínica ................... 19
Clínica da Mão – Um Centro de diferenciação em Coimbra e a nível nacional ................................ 22 e 23
Diagnóstico precoce do cancro da mama (José Eduardo Leão) .............................................................. 24
Biocant Park na vanguarda da biotecnologia ........................................................................................ 26
Mais de duas décadas de clínica médico-pericial privada em Coimbra .................................................. 28
O cérebro gosta de caminhadas (Gonçalo Costa) ................................................................................. 30
IPO de Coimbra recebe acreditação pela quinta vez pelo CHKS ............................................................. 31
Cunha-Vaz distinguido na Alemanha e em Coimbra ............................................................................. 32
Henrique Girão quer atrair mais clínicos............................................................................................... 32
Causa Positiva dedica-se ao bem-estar e necessidades das pessoas ..................................................... 33
Recuperar o corpo e a mente ............................................................................................................... 34
O descalabro intolerável do SNS (Diniz Freitas)............................................................................. 36 e 37
Terapia contra cancro agressivo vence Prémio Bluepharma/UC ............................................................ 38
Plataforma ‘online’ da UC promove saúde mental ................................................................................ 38
Os profissionais das Tecnologias da Saúde:
pilares essenciais do Sistema de Saúde Português (Graciano Paulo) ..................................................... 39
Acordo entre Câmara e Hospital de Cantanhede beneficia 250 utentes de IPSS’s .................................. 40
Investigação em Coimbra antevê novos fármacos para combater cancro da bexiga .............................. 40
Estudo da UC revela que nem sempre o envelhecimento afecta desempenho cognitivo ........................ 41
Alimentação e actividade física dão saúde a crianças e jovens ............................................................. 42

COM O APOIO DE:

Albuquerque

& Lima MEDICINA

FICHA TÉCNICA

CENTRO DE PERITAGEM MÉDICA E ORTOPEDIA FORENSE

U

m Serviço Nacional de Saúde (SNS) que tenha “aprendido a lição” após mais de dois anos de pandemia, com
um vírus que ainda anda por aí, a reinventar-se, com
uma nova variante sempre que se dá conta que a última já não
provoca o “efeito pretendido”. Talvez seja este o SNS que todos
ansiamos, acompanhado de um retomar à normalidade dos
Hospitais e Centros de Saúde, com a recuperação do tempo
perdido durante este período em que cirurgias, tratamento
de ambulatório, consultas e diagnósticos de doentes ficaram
por fazer.
“O Dr. António Arnaut meteria as mãos à cabeça, triste e
decepcionado, com o desinvestimento que está a acontecer no
SNS”, argumenta o antigo Bastonário da Ordem dos Médicos,
José Manuel Silva, em Entrevista ao “Campeão” [páginas 6 e 7].
Porventura, quando o criou, quando deu vida a esta ideia tão
nobre e a materializou preenchendo lacunas tão graves na
Saúde do país, não pensou em todas as provas de fogo que enfrentaria ao longo destas mais de quatro décadas de existência.
Falta de financiamento e de planeamento, inércia do Governo e desvalorização da profissão de médico, são alguns dos
motivos apresentados pelas personalidades que convidámos
a dar opinião nesta Revista e que abordam vários ângulos da
Saúde em Coimbra, nomeadamente a situação que se vive,
actualmente, nos Serviços de Obstetrícia em quase todo o
país. Profissionais ligados à área da Saúde que respondem à
pergunta que aqui colocamos - “Estará o SNS de boa Saúde?”
- e onde damos também a conhecer professores e médicos
que se destacaram este ano por investigações e carreira na
Medicina. Percebe-se, ainda assim, na opinião de uns mais do
que na de outros, que reconhecem a resposta pronta e eficaz
do SNS à pandemia, embora, por vezes, em prejuízo de doentes
não covid.
O SNS vive momentos conturbados face aos motivos já
apresentados e parece não haver, por parte dos dirigentes
particularmente, a ajuda que um legado desta envergadura
e nobreza mereceria. Terá, porventura, de ser repensado, refundado, reestruturado, até porque as grandes obras, quando
nascem, não são estáticas, inalteráveis. Desde que quando “se
mexa”seja para fazer melhor. Lembrando as palavras de seu [do
SNS] pai, António Arnaut, em Entrevista ao Jornal i, no ano em
que faleceu (2018):“Não é justo que as pessoas sofram e morram
por falta de assistência médica por não terem dinheiro. Por isso
pagamos os nossos impostos. Quando o SNS faz as pessoas
esperar meses por uma consulta, por um exame ou cirurgia às
vezes urgente, deixou de ser um Serviço Nacional de Saúde”.
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EDITORIAL

SNS vai cedendo
mas a excelência
da saúde
em Coimbra resiste
LINO VINHAL

A

Saúde em Portugal vive um momento importante, sendo certo
que todas as questões nesta área
são importantes e altamente sensíveis.
A população envelhece por acção da
longevidade da vida que a ciência médica tem vindo a tornar possível e também
pelas profundas alterações havidas na
geração de novos filhos. Mais idade
menos filhos, a tendência de envelhecimento acentua-se. Os casais só muito
raramente vão além dos dois filhos e a
média nem a isso chega. Chegar aos
oitenta e muitos anos começou a ser
mais vulgar, razões por que somos uma
sociedade mais envelhecida. Se mais envelhecida, mais debilitada, mais frágil,
necessita de mais cuidados médicos.
O Serviço Nacional de Saúde,
quando concebido pelos Drs. António
Arnaut e Mário Mendes, então ministro
e secretário de Estado, tinha em mente
esta realidade demográfica e pareceu
a muita gente, na política e fora dela,
como a solução adequada para fazer
frente a doença. Sabia-se que o SNS
iria ser um Serviço público caríssimo.
Mas na altura olhava-se para a Europa
como a árvore das patacas, sabia-se que
a nossa entrada na Comunidade dos
países mais ricos seria uma questão de
tempo, adivinhavam-se milhões dessa
mesma Comunidade a pagar a nossa
entrada, mais ainda porque éramos um
povo simpático, hospitaleiro, pacífico,
cheio de sol e mar que a burguesia
europeia apreciava e desejava. Dava-se
como certo que um Serviço Nacional de
Saúde, desde que houvesse dinheiro
e esse iria haver com certeza, seria a

solução para a melhoria do bem estar
e da saúde do povo português. Por isso
assinámos todos, ou quase todos, de
cruz e os benefícios do sistema não
demoraram a fazer-se sentir. E assim temos vivido, se bem que desde há muito
todos nos venhamos a aperceber que
o país não tem dinheiro, nem lá perto,
para pagar milhões e milhões que, de
tantos, a todos baralham no controlo
das contas públicas.
De ano para o ano o país está de
calças na mão, como alguém que emagreceu muito, não tem cinto nas calças
e para as segurar agarra-as com a mão.
Se as soltar, fica de corpo à mostra. É o
que começa a acontecer, e o SNS está a
ficar cada vez mais distante do sistema
maravilha que tudo resolve e a todos
contenta. Mas é o que dele resta que
ainda nos salva.
O QUE ESTÁ A ACONTECER?
O Orçamento do Estado português,
apesar de fortemente abastecido com
dinheiros europeus todos os anos,
cresce a ritmo inferior que os custos do
Sistema de Saúde. Este tem nos medi-

camentos um custo elevadíssimo que
foge ao controlo económico e financeiro
do país. O preço dos medicamentos
só parcialmente e em pequena parte é
influenciado por Portugal, cuja capacidade de compra depende muito da sua
arte de negociação, das quantidades a
adquirir, da forma, rápida ou menos rápida, como paga. Sendo um país de dez
milhões, enquanto cliente das grandes
farmacêuticas mundiais não vai além
de um cliente com reduzida capacidade
de negociação. Por outro lado, a nossa
cultura de gestão das empresas públicas, empresas, institutos, fundações,
entidades diversas, é de baixa exigência
e o desperdício é grande. O controlo
que se exerce sobre o uso dos medicamentos é baixo e em muitos casos até
nem será nenhum. Além das pequenas
quantidades de medicamentos cujo
uso não é devidamente escrutinado, a
própria prescrição excede muitas vezes
as doses necessárias. Não por má fé,
mas pela falta de rigor que se instalou
como normal em diversos sectores
da administração pública e por todos
desvalorizada.
Custo elevado dos medicamentos e
pouco rigor na sua utilização, também
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SNS vai cedendo
da saúde em C
pelo próprio doente, está aí nesse custo uma soma elevadíssima do Serviço
Nacional de Saúde a que, apesar de
tudo, recorre hoje muito mais gente que
antigamente. A faixa de pessoas idosas
a recorrer ao sistema é hoje muito
maior e esse consumo é para milhares dessas pessoas uma necessidade,
obviamente, mas também um hábito
a que recorrem muitas vezes mais por
segurança e receio que por tratamento
necessário naquele momento. Numa
palavra: o consumo de medicamentos
em Portugal vai bastante além, dizem
os experts na matéria, dum uso que
numa análise minimalista poderia ser
significativamente inferior.
CUSTO DO SNS
É UMA MONTANHA SEM CUME
Por outro lado o Estado português
é muito mau gestor. Com este Governo ou outro qualquer. A governação
foi ganhando ao longo dos anos uma
perspectiva de provisória, nunca se tem
um alcance de vistas que vá além da duração de um mandato que é de quatro
anos, e quem vem a seguir raramente
ou quase nunca respeita as opções
tomadas pelos seus antecessores. E
como todos querem apresentar obra,
abalançam-se a projectos de grande
alcance e natureza diversa, de notória
visibilidade, mais atrás da notoriedade
pessoal que desejam do que da satisfação de necessidades reais do país.
Nesta política desperdiçamos milhões,
parte deles reservadas para camadas
populacionais que garantem votos nas
alturas próprias.
Os custos do Serviço Nacional de
Saúde sobem mais de ano para ano
que as disponibilidades orçamentais a
ele destinadas. A manta vai-se fazendo curta e o dinheiro começa a não
chegar para tudo. O investimento na
manutenção das unidades hospitalares
diminui, a construção de novas quase que desaparece, os equipamentos

em alguns desses espaços médicos
fazem-se obsoletos, a contratação de
pessoal fica aquém do necessário, os
vencimentos estabilizam, a manutenção
dos quadros de pessoal começa a ceder,
menos médicos, menos enfermeiros,
menos técnicos, menos pessoal auxiliar. O orçamento faz-se curto, a motivação sobrevém, as listas de espera
alongam, os protestos avolumam-se, a
doença infiltra-se, o grau de insatisfação aumenta de dia para dia. O pessoal
médico não se sente motivado a ir para
o interior, para regiões diferentes da
sua zona de conforto. Para ganhar mil
ou dois mil euros ninguém quer sair
da sua terra. Faltam médicos, faltam
outros profissionais de saúde, uns e
outros deixam-se atrair pelas melhores
condições que a saúde privada oferece.
Os Governos sabem disto e não conseguem encontrar as soluções adequadas,
desde logo porque o país vive há muito de mão estendida à generosidade
comunitária e parece ter desistido de
seguir uma política de desenvolvimento
que aposte na criação de riqueza. Portugal habituou-se a dinheiro fácil. Vende
simpatia a Bruxelas, sol e mar aos mais
endinheirados que percorrem o mundo
de pasta de dentes no bolso.
INTERIOR EM PROCESSO
DE ABANDONO
Centros de Saúde espalhados pelo
país são cada vez menos. Extensões
de Saúde nas freguesias vão desaparecendo aos poucos, há freguesias sem
nada disso, zonas que para buscarem
pequenos auxílios médicos têm que se
distender para distâncias nem sempre
fáceis de percorrer. E mesmo que a cobertura do país por essas unidades de
saúde de pequena dimensão, sobretudo
a interior, fosse outra, de pouco ou
nada valeria. O que vão fazer para lá os
médicos que não têm nessas Extensões
de Saúde equipamento nenhum para
os auxiliarem nos meios complementares de diagnóstico? Vão para lá para
passar receitas e pouco ou nada mais

do que isso? Basta ir de estetoscópio
ao pescoço?
Em grande parte do país, sobretudo
no país rural e a interior, o SNS está a
ceder e não se vislumbram nem meios
nem vontade, nem capacidade para
alterar o rumo. Tudo o que se diga em
contrário é atirar areia para os olhos.
E NO PAÍS URBANO?
UNIDADES PRIVADAS
ESTÃO A DAR BOA AJUDA
E nos grandes centros urbanos,
como estão as coisas? Bem melhores,
se bem que a rebentarem pelas costuras
nos serviços públicos, que todavia mantêm uma qualidade científica tranquilizante. As unidades hospitalares privadas cresceram imenso, prepararam-se
em pessoal e meios porque há muito
que este rumo se vinha desenhando.
Olhemos para Coimbra.
Aqui continuamos a ter, talvez a ser,
um centro médico de excelência, apesar
das transformações dos últimos anos. A
fusão entre os HUC e os Covões foi um
factor de perturbação que se continua
a sentir. Mas está decidido e não volta
atrás. A cidade e a região não podem
passar o resto do tempo a chorar leite
derramado. As Urgências são hoje em
Coimbra um autêntico caos em muitos
dos dias, em quase todas as noites.
As listas de espera voltaram a crescer
e vão-se esticando, muitas vezes à
custa da capacidade de sofrimento
dos doentes, muitos deles obrigados a
virem de longas distâncias e esperarem
sentados no chão e onde calha à espera
da sua vez.
Reconheça-se, todavia, capacidade
de resposta privada aumentou significativamente em Coimbra. Até porque
trouxe também, além de oferta, qualidade. O Hospital da Luz cresceu, a CUF
cresceu, o Centro Cirúrgico está bem,
as demais Clínicas também, pelo que a
resposta global na Saúde em Coimbra
é deveras satisfatória, nuns casos mais
cara noutros menos. Mas estamos em
crer que os níveis actuais de custo ainda
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mas a excelência
Coimbra resiste
são bem suportados pela generalidade
dos utentes. A vinda e crescimento
das unidades de saúde privadas tiveram uma vantagem acrescida, além
da qualidade de resposta técnica que
trouxeram consigo: fixaram os médicos e seguraram em Coimbra muitos
especialistas que, se assim não fosse,
não teriam ficado por cá a ganhar mil e
tantos euros, dois mil e tal que fossem.
Assim, prestam serviço no público e no
privado. Essa história da exclusividade
é uma treta e essa questão já não fará
hoje qualquer sentido. O Estado sabe
bem disso, não sabe é o que quer.
Médicos a trabalhar pelo salário mínimo pode ter a certeza que não vai
ter. Compõem o mês e estão cá. Duma
maneira ou doutra a gente pode contar
com eles e isso garante a Coimbra a
tal capacidade médica de excelência
que faz parte do seu património e do
seu passado. No fundo e no que a este
aspecto respeita, as novas unidades privadas vieram substituir os consultórios
da Baixa, da Sá da Bandeira, Praça da
República, Celas e por aí fora. Mas estamos bem e podemos estar tranquilos,
se bem lemos as coisas.
A TRANQUILIDADE
TAMBÉM TEM UM CUSTO
Mas nem toda a gente pensa assim.
Questiona-se se teremos profissionais
de saúde suficientes. Os hospitais dizem
que temos médicos suficientes. Suficientes não sabemos se serão, mas poucos
são seguramente. Essa, a de termos ou
não no país médicos a menos, é uma
questão eternamente em aberto e não

se abrace uma opinião como definitiva
porque o assunto não é fácil de analisar,
menos de julgar.
Valem-nos algumas circunstâncias,
as mesmas que valem a Lisboa, ao Porto
e outros grandes centros com certeza.
Temos bons hospitais privados, temos
boas Clínicas médicas de média dimensão e de reconhecida qualidade. Às
dezenas. Coimbra tem uma apreciável
capacidade de internamento em unidades privadas que tem chegado para as
necessidades. Caras. Com certeza. Mas
essa história de uma Saúde gratuita não
passa de canto de cigarra.
Serem esses serviços de qualidade
é uma segurança e uma garantia. O
hospital paga mal aos médicos e aos
enfermeiros. Bem menos do que se
pensa. Em condições normais a maioria
desses profissionais não custa, de per si,
mais de dois mil euros por mês. Muitos
fogem, como se sabe. O estrangeiro
está cheio de gente nossa, enfermagem sobretudo. Mas havendo unidas

privadas, como acontece em Coimbra,
a gente pode não ter esses profissionais
em número suficiente no público mas
têmo-los ao sair da portaria. Não sendo
a solução ideal, já é bom para os casos
de aflições maiores. Acontece em quase
todas as especialidades e Coimbra tem
especialidades de excelência. Oftalmologia das melhores do mundo; coronárias
de excelente qualidade; respiratórias
também; boca, dentes, ortopedia, cirurgia de ponta; digestiva de excelência e
outras mais, quase de tudo felizmente.
Caro, claro. Mas entre anéis e dedos,
tentemos salvar uns e outros. Até porque frequentemente achamos caro fazer
exames no privado e protestamos, mas
uma vez recuperados vamos estender
o corpo ao sol dos Algarves na semana
seguinte. Sejamos realistas, ainda que
com modéstia: Coimbra está bem e recomenda-se. Saber não lhe falta, unidades
hospitalares também não. Convivem
em harmonia. Tudo tem o seu custo. A
tranquilidade e a segurança também.
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APESAR DE APONTAR FALHAS AO FUNCIONAMENTO

José Manuel Silva não t
é o melhor do país e não o
José Manuel Silva concluiu a licenciatura em Medicina pela Universidade de Coimbra em 1983. Esteve cinco anos
em Medicina Interna nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), fez o mestrado em Saúde Ocupacional e
trabalhou, durante dois anos, no Instituto Português de Oncologia. Foi Presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, Coordenador da Consulta de Lipidologia dos HUC, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos
Médicos nos triénios 2005-2007 e 2008-2010 e Bastonário da Ordem dos Médicos durante seis anos. Hoje, enquanto
presidente da Câmara Municipal de Coimbra, continua a ser voz activa na área da Saúde, particularmente no que a
Coimbra diz respeito. Ao “Campeão”, o médico não poupa críticas ao Governo no que toca à descentralização
de competências na Saúde para as autarquias e ao estado actual do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
NÁDIA MOURA

Como está a Saúde no país, nomeadamente em Coimbra?
Depende de como olharmos para a
Saúde, com mais ou menos exigência,
com mais ou menos ambição. Todos nós
sabemos que há problemas no SNS e que
ele não está a corresponder às expectativas
e necessidades das pessoas. Tem havido,
nos últimos anos, uma desvalorização dos
recursos humanos na Saúde, em particular do SNS, e por isso há dificuldades em
garantir os profissionais de saúde necessários para manter a máxima qualidade
dos sistema. Podíamos estar pior, mas devíamos estar melhor. A tónica tem estado
muito centrada na falta de médicos no SNS
ou na insuficiente formação de médicos, o
que, na verdade, não há. Há um mercado
europeu e mundial da Saúde e não é por
formarmos mais médicos que teremos
mais médicos no SNS, iremos é exportar
mais para outros países. Somos um dos
países da OCDE que mais médicos forma
e mais médicos tem por mil habitantes;
nunca formámos tantos quanto hoje e,
no entanto, vemo-los a emigrarem ou a
saírem para o sector Privado. Motivo? A
desvalorização das profissões na Administração Pública.
O SNS está melhor ou pior do que
no tempo em que era Bastonário da
Ordem dos Médicos?

Tem vindo a piorar progressivamente.
Cá em Coimbra o objectivo da constituição
de um Centro Hospitalar era o de esvaziar
o grande, canibalizando o mais pequeno
para manter o maior em funcionamento.
Depois, por indefinição de muitos anos,
temos as duas maternidades cada vez
mais numa situação grave por falta de
recursos humanos e investimento. Os
recursos humanos apesar de estarem a ser
formados a um ritmo elevado vão depois
para o sector privado e os portugueses são
O Dr. António Arnaut
meteria as mãos à cabeça,
triste e decepcionado,
com o desinvestimento que
está a acontecer no SNS.

obrigados a pagar a Saúde duas vezes: pagam os impostos para ter, alegadamente,
uma boa resposta no SNS, mas depois são
obrigados a descontar para a ADSE ou a
fazer um seguro de Saúde para terem
acesso a esses cuidados. O Dr. António
Arnaut meteria as mãos à cabeça, triste
e decepcionado, com o desinvestimento
que está a acontecer no SNS.
Falou nas duas Maternidades de
Coimbra... como está a situação da
construção da nova Maternidade?
Está prevista para 2024. Foi lançado
o concurso de arquitectura e, não tenho
dúvidas que, depois de construída, pas-

sará a ser a melhor Maternidade do país.
A construção de uma nova Maternidade
tornará mais atractivo o exercício dos profissionais de Saúde neste novo organismo
de Saúde e será um factor para atrair estes
médicos dos serviços de ginecologia e obstetrícia e ao mesmo tempo que permite
aproveitarem melhor os recursos nesta
especialidade que é única.
O que vai ser feito das instalações do antigo Hospital Pediátrico de
Coimbra?
Já apresentámos uma proposta de financiamento para o PT2030 para transformar o
velho Hospital Pediátrico na Casa das Comunidades. Temos pessoas de 125 nacionalidades a viver no concelho de Coimbra, além de
várias associações (culturais, artísticas e não
só) a precisarem muitas vezes de um espaço
para a sua actividade e este edifício tem uma
boa área para esse fim.
Em que ponto está a descentralização de competências na Saúde?
Ainda não assinámos o auto de transferência de competências na área da
Saúde porque estamos escaldados com a
transferências na Educação. A Câmara de
Coimbra é prejudicada em um milhão e
meio de euros, são 30 milhões de euros
que Coimbra perde nos últimos 20 anos.
Propuseram-nos transferir cerca de um
milhão e meio de euros para a Saúde por
ano com preços de 2018, entretanto fazem
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tem dúvidas: “O CHUC
trocaria por nenhum outro”
uma actualização da proposta e reduziram
para um milhão e trezentos mil, ou seja, 200
mil euros a menos, alegadamente, depois
da correcção da inflacção. Obviamente que,
nessas condições, não vamos assinar o auto
de transferências na Saúde.
O Governo recusa-se a colocar na legislação da descentralização o garantir do
princípio da neutralidade orçamental, ou
seja, as Câmaras apresentam a factura, ela
é escrutinada pelo Estado e este paga-a às
autarquias, sendo que, naturalmente, as
Câmaras conseguem exercer em proximidade uma série de responsabilidade administrativas que mais dificilmente, e a maior
distância, seriam exercidas pelo Estado.
Portanto, somos a favor da descentralização
mas com Estado a pagar aquilo que pagaria
se continuasse a exercer essas competências.
Apesar da situação em que se encontra o SNS, considera que os HUC
cumprem o seu papel?
Cumpre, mas muitas vezes à custa
de um enorme sacrifício dos profissionais
e do recurso das pessoas que podem ao
sector Privado. A verdade é que a redução
da resposta do SNS tem sido acompanhada
por um progressivo recurso das pessoas que
podem ao sector Privado e eu acho que este
deveria funcionar em concorrência com o
Público - para os que podem pagar maiores
amenidades - mas sem sobreposição.
A verdade é que quando as situações são
muito complexas, lá vai tudo para o sector
Público, até porque só este tem abertas as
urgências 24 horas sob 24 horas, com todas
as especialidades, haja ou não haja doentes.
Precisamos de continuar a investir no SNS.
A pandemia também apanhou tudo
e todos de surpresa...
O SNS não estava preparado para a
pandemia e respondeu à custa dos doentes
não Covid. A pandemia era uma incógnita e

o SNS precisou do tempo de confinamento
total para se preparar, e mesmo assim com
alguma dificuldade. Chegámos a ter quase
metade dos HUC dedicado aos doentes
Covid.
Apesar de tudo, os nossos hospitais
continuam a merecer a confiança de muitas
pessoas, desde logo pela vantagem de estar
associado à Faculdade de Medicina da UC,
Apesar de tudo, os nossos
hospitais continuam a merecer
a confiança de muitas pessoas,
desde logo pela vantagem de
estar associado à Faculdade
de Medicina da UC, que é por
si só um selo de qualidade.

que é por si só – embora não seja só isso
que o torna melhor que os outros - um selo
de qualidade. Para mim, o CHUC é o maior
e o melhor do país, sofrendo as vicissitudes
de financiamento insuficiente e, se calhar,
de um menor marketing por estar afastado
dos meios de comunicação nacionais. Mas
eu não trocaria o nosso CHUC por nenhum
outro do país.

A dúvida de muitos conimbricenses:
qual vai ser o destino dos Covões?
Sozinhos, nenhum deles – nem os
HUC nem os Covões - preenchia a definição
de Hospital Central Polivalente. Nos HUC,
por exemplo, não havia Pediatria e os Covões não tinham cirúrgia cardio-torácica,
portanto, deviam complementar-se, mas
a verdade é que houve a absorção de um
pelo outro e houve claramente um prejuízo
na assistência naquilo que era o somatório
dos dois hospitais.
Continuaremos a defender o investimento nos Covões, queremos que toda a
Quinta dos Vales continue a ser dedicada
à Saúde e queremos que esse hospital se
diferencie particularmente nas áreas da
Geriatria e de Gerontologia, permitindo que
as pessoas mais frágeis tenham um processo
de internamento e recuperação mais curto e
voltar à sua casa. Não temos nenhum hospital no nosso país com uma diferenciação
nestas áreas e gostaríamos que os Covões até porque Coimbra é um concelho com um
índice de envelhecimento muito superior à
média nacional – fosse uma referência a
nível nacional nesse campo.
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O Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge:
uma referência nacional

O

Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge (INSA) é um Instituto
Público de interesse estratégico nacional contribuindo através da sua tripla missão,
enquanto laboratório do Estado no sector da
Saúde, laboratório nacional de referência e
observatório nacional de Saúde, para a obtenção
de ganhos em Saúde Pública.
Como entidade independente, concorre
para a concretização das funções do Estado no
quadro da prevenção da doença e protecção da
saúde, produzindo e disponibilizando dados,
informação e conhecimento resultantes da
prossecução da sua missão e atribuições.
Da sua actividade resultam impactes directos
e indirectos na saúde da população. Os directos
decorrem da prestação de serviços diferenciados,
do diagnóstico precoce à quase totalidade do
universo anual dos recém-nascidos em Portugal,
da resposta a emergências em Saúde Pública,
da participação na vigilância epidemiológica e
observação em saúde, na investigação de surtos
e de epidemias e, também, da disseminação
da cultura científica visando o aumento do
conhecimento científico e literacia em saúde da
população geral e de públicos-alvo específicos.
Os impactes indirectos decorrem da investigação científica, uma vez que se reflectem na base
de conhecimento que informa a definição e a
avaliação de impacto de políticas, planos e programas de intervenção em Saúde Pública, factores
estruturantes do sistema de Saúde em Portugal e
que se afiguram particularmente pertinentes no
actual contexto económico-financeiro que exige
a definição de estratégias baseadas em evidência
e em conhecimento, ambos elementos que
emanam das actividades desenvolvidas pelo INSA.
O INSA tem, assim, como funções essenciais, a vigilância epidemiológica e observação
em Saúde, a referência laboratorial em Saúde e
a investigação científica em Saúde e, decorrente
destas funções o INSA promove, ainda, a capacitação técnica e científica de recursos humanos
em Saúde, a difusão da cultura científica e a
prestação de serviços diferenciados.

o vírus Monkeypox, a genética humana, as doenças não transmissíveis, a alimentação e nutrição,
a saúde ambiental, a promoção da saúde e áreas
metodológicas e de aplicação populacional com
relevo para a epidemiologia aplicada aos diversos
inquéritos de saúde.
As actividades, que dão corpo a estas funções essenciais, desenvolvem-se não apenas
no interior dos seus departamentos técnico-científicos, mas, sobretudo, em cooperação diária com instituições nacionais e internacionais
com relevo para os organismos do Ministério da
Saúde, a Comissão Europeia e a Organização
Mundial da Saúde, os países da Comunidade
Europeia e do Espaço Económico Europeu, os
países da CPLP e muitos outros parceiros.
Ora parece não restarem dúvidas que o
INSA enfrenta, indiscutivelmente, neste seu longo percurso ao serviço da saúde da população,
mais um novo desafio, de renovação e revitalização e reposicionamento no sistema de Saúde
e a sua articulação com o sistema científico e
tecnológico e, ainda, sociedade portuguesa e
de investimento no reforço do seu papel a nível
internacional.
Um desafio consubstanciado na oportunidade de uma reflexão mais atenta e apropriada
sobre a sua organização e utilização, mais
efectiva, dos seus recursos e capacidades, por
parte do Ministério da Saúde, sobretudo, dos
serviços de Saúde Pública nacionais, regionais
e locais, também eles alvo de uma reforma, no
âmbito da nova ambição para a Saúde Pública, e
à qual, também, o INSA tem ajudado a delinear.
Concomitantemente será promovida uma
reflexão em torno do imperativo reforço da
sua ligação às Universidades e aos Institutos
Politécnicos, aos demais Laboratórios do Estado
e a um vasto leque de outras entidades nacionais, nomeadamente, aos Centros Académicos
Clínicos e aos Laboratórios Colaborativos, e
internacionais, nomeadamente, aos institutos
congéneres de saúde e aos institutos e agências
de saúde pública que, com o INSA, partilham
idênticos espaços científicos, áreas de intervenção, atividades e experiências.

ÁREAS DE ACTUAÇÃO
REFLEXÃO E AVALIAÇÃO

As suas áreas de actuação incidem sobre as
doenças infecciosas, de que se dá como exemplo a
Covid-19, Ébola, Legionela e, mais recentemente,

Sem prejuízo do que decorra deste processo de reflexão e avaliação em curso, parece

Fernando de Almeida, presidente
do Conselho Directivo do INSA

recomendável que o INSA seja dotado de uma
estrutura renovada, mais autónoma, flexível,
para responder, com maior agilidade aos desafios da investigação científica e da monitorização,
da vigilância epidemiológica, da referência e da
resposta aos problemas de saúde pública que
envolvem actores nacionais e internacionais,
que convocam o Instituto para um maior
dinamismo e competitividade no seio do
sistema científico e tecnológico, no sistema de
saúde e nas interfaces entre ambos. Para isso é
indispensável dotar os seus órgãos de Direcção
de instrumentos e dispositivos que facilitem os
processos de decisão e de gestão, tornando-os
mais céleres e promotores de maior efectividade
nas respostas dadas pelos seus Departamentos
Técnico-Científicos.
No final pretende-se que o INSA, renovado e
revigorado, possa contribuir, com maior eficiência, efectividade, para a saúde dos portugueses e
para o progresso científico e tecnológico nacional
e internacional.
Mas, independentemente destes exercícios de reflexão, interinstitucionais e interministeriais, tendo em vista a valorização e o
aprofundamento das suas competências, em
nenhuma circunstância o estatuto do INSA deverá será alterado em termos que modifiquem
a sua natureza pública nem que condicionem
a sua autonomia técnica e científica enquanto
laboratório do Estado e pilar estruturante do
sistema de Saúde Pública.
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CASA DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA, EM COIMBRA, FOI A PRIMEIRA CLÍNICA

Grupo SANFIL há mais
de 70 anos a cuidar
da saúde dos seus utentes

O

Grupo SANFIL, agora SANFIL
- GLOBAL HEALTH COMPANY
(GHC), nasceu há mais de 70
anos nas margens do rio Mondego, no
centro da cidade de Coimbra. Começou
com uma pequena policlínica, a Casa de
Saúde de Santa Filomena, onde os sócios
à época, todos eles profissionais de saúde,
exerciam a sua actividade privada.
Com o passar dos anos, a Casa de
Saúde de Santa Filomena foi alargando os
cuidados de saúde que prestava aos seus
utentes, construindo um bloco operatório e
de internamento, o serviço de hemodiálise
e, mais tarde, a radiologia, a par de aquisições de outras clínicas, que completavam
a capacidade assistencial de cuidados ao
dispor dos utentes.
Em 2012 o Grupo cresceu para fora
do distrito de Coimbra, com a aquisição
do Centro Hospitalar de S. Francisco, com
presença em Leiria, Pombal, Alcobaça e Marinha Grande, e da Diaton, com unidades
em Viseu, Aveiro, Coimbra e Leiria.
Em 2021, em plena pandemia, o
conjunto de empresas transforma-se
em Grupo tendo, para tal, sido criado
um centro corporativo no iParque, com
a centralização dos serviços partilhados
pelas várias empresas do Grupo, e com
a segmentação das actividades e da sua
gestão: a SANFIL MEDICINA com as actividades clínico-hospitalares; a NEFROVIDA
com a área da hemodiálise; a DIATON
com a radiologia e a Medicina Nuclear;
e a SINESPAÇO com a área imobiliária.
Pedro Marcelino, administrador
da SANFIL Medicina, frisa que “o mais
importante são as pessoas” e, por isso,
continuam “a apostar num corpo clínico
e profissionais de grande diferenciação e
qualidade bem como num investimento
contínuo nas nossas infra-estruturas, na
inovação e na tecnologia, que se traduz,
consequentemente, na crescente confian-

Pedro Marcelino, administrador
da SANFIL Medicina

ça de todos os que connosco interagem,
principalmente nos nossos utentes”,
conclui.
Questionado sobre o crescimento
do sector privado, nomeadamente da
aquisição de seguros de saúde no país, o
responsável diz que “o crescimento dos
seguros privados de saúde é uma realidade não só em Portugal, como em muitos
países do mundo. Independentemente
dos motivos da opção pela contratação de
um seguro privado de saúde, complementarmente à cobertura de saúde assegurada
pelo Estado, tem-se notado o crescimento
de utentes que optam por estes tipos de
planos. A esse crescimento não será indiferente a descida de valor dos prémios
dos seguros e o facto de os seguros de
saúde permitirem aos utentes escolher os
clínicos, e essa, é uma grande vantagem”,
explica. Pedro Marcelino aproveita para
frisar que na SANFIL é dado grande valor
à “relação pessoal de confiança que deve
unir o paciente e o médico, por forma a

se obter os melhores resultados clínicos
dentro do que a medicina e a tecnologia
podem oferecer. Quer seja para uma
consulta, um exame, ou um tratamento,
que pode chegar mesmo à cirurgia, na
prática, os seguros de saúde resultam
num desconto ou acesso a uma tabela de
preços mais baixa que a tabela geral dos
utentes particulares”.
A SANFIL trabalha, há já algum tempo,
com a generalidade das seguradoras na
área da saúde, assim como com as seguradoras de acidentes de desportivos, de
trabalho e de viação e com os subsistemas
de saúde. “Os subsistemas de saúde, como
a ADSE, IASFA, PSP e GNR, que funcionam
também como seguros de saúde de espectro alargado, sem limites de idade e com
poucas restrições de cobertura. Na relação
de confiança e de parceria estabelecida com
as seguradoras e os subsistemas a SANFIL
tem procurado estar à altura dos desafios
que lhe são apresentados e colaborado activamente na procura das melhores soluções
para os utentes”, sublinha o administrador
da SANFIL Medicina.
Desde 2019, a SANFIL tem estado
muito activa na modernização de equipamentos e infra-estruturas. Mesmo com a
covid-19, foram mantidos os investimentos encontrando-se a decorrer intervenções profundas no Hospital de S. Francisco
em Leiria e na Casa de Saúde de Santa
Filomena, em Coimbra. Paralelamente,
já em 2022, foi inaugurada uma nova
Clínica em Alcobaça, com duplicação da
área disponível de prestação de cuidados
além de que assumiram o Hospital D.
Manuel de Aguiar em Leiria, numa parceria com a Santa Casa de Misericórdia de
Leiria. Ainda assim, e apesar do constante
investimento e crescimento, em breve, o
Grupo inaugurará três novas unidades de
diálise: uma em Coimbra, outra em Leiria
e uma em Alcobaça.
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NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO DA LIGA CONTRA O CANCRO

Espaço solidário
com os doentes oncológicos

U

m atendimento integrado ao doente
oncológico, familiares e cuidadores
está disponível em Coimbra, na Cruz
de Celas, junto à sede do Núcleo Regional
do Centro (NCR) da Liga Portuguesa Contra
o Cancro (LPCC).
É um espaço que era desejado há
muitos anos e que permite reunir, num
local de fácil acesso, o apoio social, jurídico, emocional e psicológico, assim como o
apoio à mulher com cancro da mama do
movimento “Vencer e Viver”.
“O que pretendemos é que as pessoas
passem por aqui e possam pedir apoio
quando precisam”, refere o presidente do
NCR-LPCC, Vítor Rodrigues, salientando que
“a solidariedade nunca irá faltar”.
Na inauguração do novo espaço de
cuidados a doentes oncológicos, que
aconteceu a 7 de Junho, foi salientado
que “continua a haver muita miséria e
pobreza escondida a precisar de ajuda”,
sendo importante o apoio que a população
deu ao longo do tempo à Liga Portuguesa
Contra o Cancro, que se traduziu, no
último peditório, em cerca de 500 mil
euros na região Centro. “Parece muito
dinheiro, mas é pouco para aquilo que as
pessoas cada vez mais precisam”, vinca
Vítor Rodrigues.
Nos dois anos de pandemia de covid-19
os peditório para a LPCC não correram nada
bem, atingindo apenas 250 mil euros, mais
a consignação do IRS, mas o Núcleo Regional do Centro manteve a sua actividade.
“Se não tivéssemos reservas, que foram
sendo constituídas ao longo do tempo, não
tínhamos possibilidade de, por exemplo,
continuar o rastreio de cancro da mama.
Também entre 2017 e 2021, o montante
global de apoio foi de 2,1 milhões de euros,
dos quais cerca de 805 mil euros foram
para as pessoas poderem pagar despesas
de habitação, água, luz, alimentação, medicamentos e alguns transportes” - explica
o presidente do NRC-LPCC.
A iniciativa de congregar num novo
espaço as diferentes valências de apoio
ao doente oncológico foi saudada pela
presidente da Administração Regional de
Saúde do Centro, com Rosa Reis Marques, a

Vítor Rodrigues, José Manuel Silva e Rosa Reis Marques
assinalaram a importância deste apoio à comunidade

salientar o esforço financeiro e o contributo
para o apoio comunitário.
Também o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o médico José Manuel
Silva, destacou a “extraordinária ajuda” aos
doentes com cancro, por parte do Núcleo
Regional do Centro da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, e considerou que “as
associações da sociedade civil são absolutamente essenciais, nomeadamente porque
nelas concentram aquela força inestimável
e indomável que é o voluntariado”.
“Vêm aí tempos difíceis e vamos cada
vez mais precisar uns dos outros. Este é um
espaço que enriquece Coimbra, sobretudo
numa face humana, e a Câmara tem obrigação de ajudar todas as associações que
prestam fins solidários”, disse José Manuel
Silva, mas lembrando que “o saco Municipal
tem fundo”, querendo com isto dizer que
também a autarquia vive tempos difíceis,
com aumento de custos e mais dificuldades
em aplicar verbas.
OS APOIOS

O apoio material ao doente oncológico
por parte do Núcleo Regional do Centro da

LPCC visa colmatar as necessidades básicas
decorrentes do diagnóstico e tratamento,
incluindo medicação complementar, deslocações a unidade hospitalares para consulta
e tratamento, géneros alimentares frescos,
assim como despesas gerais do agregado
familiar.
O diagnóstico de uma doença oncológica pode conduzir a alterações profundas na
vida do doente e da família, pelo que a Liga
Portuguesa Contra o Cancro dispõe de uma
consulta gratuita de psico-oncologia, assim
como de apoio jurídico, dado as necessidades legais que podem ocorrer no momento
do diagnóstico, durante o tratamento, ou até
ao longo da vida.
“Vencer e Viver” é um movimento de
apoio a todas as mulheres, desde o momento que seja diagnosticado um cancro
da mama, disponibilizando apoio emocional
e prático, com serviços para a melhoria da
qualidade de vida das mulheres com cancro
da mama (próteses mamárias, suportes
(soutien), fatos-de-banho ortopédicos, cabeleiras e outros materiais a preços mais reduzidos. Os voluntários participam também
em acções de divulgação e sensibilização
pública sobre o cancro da mama.
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Localizado na zona de Celas (Coimbra), o
Smile Studio - Instituto de Estética Dentária é
um espaço moderno, acolhedor, vocacionado para a saúde oral, com um atendimento
personalizado onde o conforto e a resposta
adequada às necessidades do paciente são
sempre privilegiados.
Tem como visão ser reconhecido como
um centro de tratamentos dentários de excelência na região Centro a partir dos valores
de Integridade, Competência, Experiência e
Felicidade.
Com uma filosofia centrada no doente e
alicerçada nos muitos anos de experiência
de profissionais reconhecidos, o Smile Studio – Instituto de Estética Dentária colheu
o que de melhor provém de um passado de
excelência, integrando-o num projecto voltado para o futuro. De facto, tem ao seu dispor

os mais actuais recursos tecnológicos que
permitem a prática de uma Medicina Dentária do século XXI, onde o paciente poderá
usufruir das mais recentes formas de análise
e planeamento, bem como de técnicas que
proporcionarão a solução mais adequada
para um bem-estar físico, psicológico e oral.
A utilização de ferramentas de diagnóstico através de uma cuidadosa análise estética
facial e dentária, através de um software dedicado, permitem um planeamento individualizado e a aplicação das soluções estéticas
mais harmoniosas para cada paciente.
As várias valências de Medicina Dentária
que este Instituto possui, desde a Implantologia Dentária à Ortodontia, passando
pela Prótese Fixa, a Endodontia e a Estética
Dentária permitem uma abordagem multidisciplinar, num mesmo local, com evidentes

O Smile Studio - Instituto de Estética Dentária tem uma equipa
experiente, constituída pelo
seguinte corpo clínico:
Prof. Doutor Fernando Guerra
Director Clínico (Implantologia,
Prótese Dentária)
Prof. Doutor Paulo Palma
(Endodontia, Traumatologia
Dentária)
Dr. Marcolino Gomes
(Ortodontia)
Dr. Rui Isidro Falacho
(Estética Dentária).
Assistentes Dentárias
Marta Marques e Lígia Rosa.
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benefícios para os tratamentos de cada
pessoa, e particularmente vocacionada para
situações de elevada complexidade. Técnicas minimamente invasivas, de colocação
imediata de próteses sobre implantes e o
recurso aos últimos materiais dentários
permitem a realização de tratamentos con-

13

temporâneos que cumprem os mais elevados
padrões de qualidade.
A utilização de inovações informáticas
ligadas à Medicina Dentária possibilita uma
maior proximidade entre os profissionais e
cada doente, bem como um acompanhamento e aconselhamento constantes.
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CERTIFICAÇÃO FOI ATRIBUÍDA EM FEVEREIRO DESTE ANO

Serviço de Sangue e Medicina Transfusional
do CHUC com dupla acreditação

O

Serviço de Sangue e Medicina
Transfusional (SSMT) do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) recebeu dupla certificação de
qualidade pela Direcção Geral da Saúde
(DGS), sendo o primeiro desta especialidade com esta distinção a nível nacional.
A dupla certificação de qualidade atribuída pela DGS, no âmbito do Programa
Nacional de Acreditação dos Serviços de
Saúde, foi entregue ao Serviço de Sangue
e Medicina Transfusional (SSMT) e ao
seu Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas, informou o CHUC, em
comunicado.
“A acreditação agora atribuída, pela
Andalusian Agency for Healthcare Quality
(ACSA internacional), tem dois benefícios
imediatos: a nível interno, pelo estímulo
que representa para a equipa e valor
acrescentado para a organização e cultura interna do serviço, e a nível externo
pelo reconhecimento interpares” disse o
director do SSMT, Jorge Tomaz.
Para este responsável, “o enorme desafio das acreditações agora obtidas, que
reconhecem a elevada diferenciação do
serviço, são fruto do empenho e dedicação
dos seus profissionais, numa procura
constante da melhoria contínua, focada
na qualidade assistencial disponibilizada
ao doente”.

O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional tem como objectivo a “colheita,
análise e processamento de sangue humano e componentes, prestação de cuidados
assistenciais e terapêuticos, realização de
diagnóstico, ensino e investigação no âmbito da especialidade de imuno-hemoterapia,
garantido o acesso dos doentes a componentes sanguíneos de qualidade, eficazes e
seguros”, referiu o CHUC.
Cabe ao SSMT assegurar, nas suas
múltiplas áreas de intervenção e 365 dias
por ano, em todo o universo CHUC, uma
resposta assistencial garantida por médicos, enfermeiros, técnicos superiores,
técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e assistentes
operacionais.
O CHUC deu ainda nota de que este

serviço, em 2021, preparou e transfundiu
cerca de 22 mil unidades de eritrócitos,
cinco mil unidades de plaquetas inativadas e 5.500 unidades de plasma humano
inativado, tendo registado na consulta
pré-dádiva de sangue cerca de 14.500
dadores, de que resultaram perto de 11
mil colheitas de sangue e plaquetas, tendo
efectuado um total de 19.826 consultas.
Foram ainda realizados 1.200 tratamentos de Hemaferese em doentes
adultos e pediátricos, e o serviço efectuou
80 colheitas de ‘stem cells’ do sangue para
transplante.
“O SSMT do CHUC dispõe da maior
unidade de Hemaferese Terapêutica nacional e da Península Ibérica, equiparável às
principais unidades europeias”, concluíram os hospitais de Coimbra.

ESTeSC-IPC lança primeiro mestrado português
em Imagem Médica e Radioterapia

A

Escola Superior de Tecnologia da
Saúde do Politécnico de Coimbra
(ESTeSC-IPC) é pioneira na criação de
um mestrado em Imagem Médica e Radioterapia em Portugal. O curso foi aprovado pela
A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior, prevendo-se o arranque das
actividades lectivas ainda em 2022.
Direccionado para licenciados em
Imagem Médica e Radioterapia (IMR), Me-

dicina Nuclear, Radiologia e Radioterapia,
este mestrado tem como objectivo dotar os
alunos de competências aprofundadas e
especializadas em Imagem Médica e Radioterapia, contribuindo para o fortalecimento
da identidade profissional e académica
nesta área.
O curso dá seguimento à licenciatura
em IMR, cumprindo com as recomendações descritas no Referencial de Compe-

tências Académicas para o Mestrado em
IMR, no Referencial de Competências
Académicas, Ciências e Tecnologias da
Saúde, e recomendações definidas pela
European Federation of Radiographers
Societies. São ainda cumpridos os requisitos de Protecção e Segurança Radiológica
exigidos no Radiation Protection Report
nº175 da European Commission e na
legislação nacional e europeia em vigor.
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Como está a saúde
do nosso SNS?
MANUEL J. ANTUNES*

S

oube-se, há poucos dias atrás, que uma
grávida perdeu o seu bebé por falta de
médicos na urgência das Cardas da Rainha. Não na Memória, a minha aldeia ali para
aqueles lados, mas na cidade das Caldas, no
Centro Hospitalar do Oeste! Como é possível?
Após uma notável recuperação do parque
hospitalar do País nas últimas 3 décadas, estariam criadas as condições para proporcionar à
população um atendimento mais célere e mais
personalizado, cobrindo um maior número de
especialidades. Por outro lado, a melhoria das
condições de vida dos cidadãos e o envelhecimento progressivo da população tem originado
um aumento da procura dos serviços, que
deveria ter despoletado um aumento da oferta.
Estes dois fatores, aliados à crescente
sofisticação tecnológica e a uma crença quase
ilimitada, tanto por parte dos utentes como dos
profissionais, de que os avanços tecnológicos
estão diretamente ligados à segurança do
diagnóstico e, ainda que em menor grau, à
eficácia da terapêutica, resultaram num aumento dramático das despesas com a saúde.
De facto, a despesa corrente com a saúde
quase duplicou desde o ano 2000. Deste modo,
o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que por
força da Constituição é o pilar fundamental
da prestação dos cuidados de saúde no nosso
País, tem-se tornado mais exigente no que
respeita ao seu peso relativo no Orçamento
do Estado. Em 2020, os gastos públicos com
a saúde em Portugal ultrapassaram 7,2% do
PIB, e a despesa total foi de 10,2%, índices cada
vez mais próximos da média da EU, o último
mesmo ligeiramente superior.
Esta situação suscita uma crescente
preocupação relativamente ao financiamento
global do sistema da saúde. Um pouco por
todo o mundo se reconhece que as despesas
públicas com a saúde não podem continuar a
crescer ao ritmo em que têm crescido. Urge,
pois, encontrar soluções alternativas e imaginativas para o financiamento dos Serviços. Por
outro lado, o conceito de Estado Previdência,
em que este se assume como o garante do
direito fundamental do cidadão à saúde e aos
cuidados na doença, parece definitivamente
ultrapassado, pelo que é lícito pedir à sociedade uma cada vez maior corresponsabilização
no processo.
Paralelamente, há que reconhecer que o

Sistema Nacional de Saúde enferma de graves
problemas resultantes de um elevado grau de
desperdício e uma relativamente baixa eficiência, fatores que é urgente corrigir. É, assim,
importante que tanto os utentes como os profissionais se consciencializem da necessidade
de reduzir o consumismo e o desperdício e de
melhorar a produtividade. O simples aumento
do orçamento apenas contribuirá para aumentar, de forma efémera, o grau de satisfação dos
agentes envolvidos.
A pandemia que nos afetou durante os
últimos 2 anos, veio alterar completamente
o caminho que estava a ser percorrido, com
uma perturbação profunda na prestação dos
cuidados de rotina, para se voltar para os
cidadãos que foram mais afetados pelo vírus.
Agora que a pandemia estará mais próxima de
nos deixar, importa recentrar a nossa atenção
na resolução destes importantes problemas
estruturais, que conduza a uma acentuada
melhoria da qualidade do sistema. Mas a verdade é que nada foi feito nestas três décadas
para os resolver.
Saliento quatro aspetos cruciais: em
primeiro lugar, a necessidade de fomentar a
medicina preventiva como fator essencial na
melhoria do estado de saúde da população.
É sempre mais fácil e barato prevenir do que
remediar. Paralelamente, há que trabalhar
intensivamente na educação do cidadão para
os seus deveres (sim, nós não temos só direitos!), especialmente no que concerne ao seu
papel fundamental na manutenção da sua
própria saúde.
Em segundo lugar, é importante e urgente iniciar a procura de alternativas para o
financiamento e controle das despesas com
a saúde, incluindo uma melhor gestão dos
recursos. Um antigo Ministro das Finanças,
Sousa Franco, afirmou uma vez que “os piores
problemas estão a nível da gestão hospitalar,
em particular dos grandes hospitais, que têm
dimensão de grandes empresas, mas são pior
geridos que tabernas de aldeia”!
Em terceiro lugar, é absolutamente essencial que deixemos de olhar com desconfiança
para o sector privado e passar a vê-lo como
alternativa ao sector público na prestação dos
cuidados de saúde, assim promovendo uma
melhor acessibilidade aos cuidados de saúde,
tanto num como noutro setor, e facilitando a
competitividade baseada na qualidade.
E, por último, para ser o primeiro, é ur-

gente trabalhar afincadamente na dignificação
das carreiras médicas/profissionais, como
medida essencial para os manter, em dedicação plena, no SNS, em competição saudável
com os quadros do privado, mas nunca em
auto-competição.
Estamos perante um desafio extremamente exigente que pressupõe uma mobilização dos profissionais da saúde, em especial, e
da sociedade civil, no seu todo. Corresponde
ao virar de um ciclo e as mudanças radicais
a operar irão a todos atingir, sendo certo que,
apesar de inevitáveis, implicam uma aposta
numa comunicação efetiva e persuasiva com
a população e no apoio dos profissionais de
saúde. É fundamental fomentar a cultura
do sentido de responsabilidade em cada um
destes intervenientes.
Em conclusão, os principais problemas
da organização da saúde resumem-se a uma
palavra-chave: RACIONALIDADE. A deficiência
de racionalidade deriva do facto de os nossos
sucessivos governantes reagirem aos acontecimentos em vez de agirem. As decisões são
quase sempre baseadas num ciclo político
muito curto (decide-se em conformidade
com o que é ‘politicamente correto’) e, naturalmente, sem se ter uma visão estratégica
da evolução da sociedade, que necessita de
medidas a longo prazo.
Assim não vamos lá!...
* Professor Catedrático
Convidado da UC
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Os momentos mais sign
da antiguidade ao século X
CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA*

O

cancro é mais antigo do que a humanidade e estão descritos tumores nos
dinossauros. Na Antiguidade, na medicina grega destacou-se HIPÓCRATES - o “Pai
da Medicina” (469-370 AC) que defendeu
que o cancro surge de um desequilíbrio de
humores, com predomínio da “bílis negra”
(figura 1). Na medicina romana a grande
figura que se destaca é GALENO (131 – 201
DC) que escreveu um livro sobre tumores e
propôs uma teoria sobre o cancro. As suas
teorias influenciaram a medicina do Ocidente
durante um milénio (figura 2).

Figura 3 - Áustria (1982) selo
que reproduz uma iluminura do “Canon
de Avicena” relacionada com a inspeção
da urina, gesto propedêutico ainda
em uso corrente.

teriologia, Imunologia e Vacinas; 3 – Clínica
Médica e Oncologia Médica; 4 – Cirurgia;
5 – Radiologia e Radioterapia.
No domínio da Anatomia Patológica
o “Pai” da patologia moderna é o alemão
RUDOLPH VIRCHOW (1821 – 1902). Introduziu o conceito de que todas as células
têm origem noutras células. Considerou
que qualquer lesão patológica consistia em
células derivadas de células pré-existentes,
que dependiam para a sua função de alterações químicas intracelulares. No cancro
descobriu o crescimento descontrolado das
células, como se o cancro ganhasse vida
própria (“neoplasia”). Valorizou ainda o
papel da irritação crónica dos tecidos como
a causa do cancro (Figura 5).

Na Idade Moderna (Sec. XVI – XIX)
o vulto que se destaca é ANDRÉ VESALIO
(1514-1564), médico belga foi o fundador
da moderna anatomia e autor de um dos
tratados que mais influenciou o conhecimento da anatomia humana – “De Humani
Corporis Fabrica” (figura 4).
Figura 1 - República Árabe do Iémen
(1966): No selo não denteado está
representado o perfil do busto de Hipócrates.

Figura 5 - Alemanha – Berlim (1952)
selo onde está reproduzida uma imagem
do busto de Virchow.

Figura 2 - Hungria (1989): Sobrescrito do
1º dia de circulação com 2 selos. Galeno
pode ser visto no selo colocado à direita.

Figura 4 - Bélgica (2014) bloco onde
se podem ver 5 selos com imagens
que representam o corpo humano: sistema muscular, esqueleto,
sistema vascular e sistema nervoso.

Na Idade Média (Sec. V – XV) foram os
médicos árabes que mais se distinguiram.
Entre eles destaca-se AVICENA (980-1037),
médico persa que recomendou o tratamento
cirúrgico do cancro apenas nos estádios iniciais. Dedicou particular atenção aos cancros
do fígado e do colo do útero (figura 3).

A verdadeira medicina científica surgiu
na Idade Contemporânea (Sec. XIX – XXI)
e a sua crescente complexidade leva-nos a
considerar subgrupos de médicos e cientistas que fizeram progredir áreas diversificadas: 1 – Anatomia Patológica, Patologia
Molecular, Bioquímica e Genética; 2 – Bac-

JACQUES MONOD (1910 – 1976) foi
um bioquímico francês que ganhou o
Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina
em 1965, compartilhando-o com François
Jacob e André Lwoff pelas descobertas sobre
o controlo genético da síntese de enzimas
e dos vírus. Também sugeriu a existência
de moléculas de RNA mensageiro, que
ligam informações codificadas no DNA e
proteínas. É considerado um dos fundadores da biologia molecular, fundamental
no diagnóstico e tratamento do cancro na
atualidade (figura 6).
HOWARD M. TEMIN (1934 - 1994) geneticista e virologista americano. Descobriu
a transcriptase reversa na década de 1970.
Recebeu o Prémio Nobel de Fisiologia ou
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nificativos da oncologia
XXI – contributo da Filatelia
Medicina de 1975, com Renato Dulbecco
e David Baltimore. A descrição de como os
vírus tumorais agem no material genético da
célula foi revolucionária (figura 7).

Figura 6 - França selo de emissão
de seis selos comemorativos
de personalidades famosas na medicina
e biologia. Jacques Monod está
representado num dos selos.

Figura 7 - China (2011) inteiro postal
ilustrado, no verso, com uma fotografia
de Howard M. Temin e uma referência
ao Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1975.

GERALD EDELMAN (1929-2014) biólogo americano que repartiu o Prémio Nobel
de Fisiologia ou Medicina, em 1972, pelo seu
trabalho de investigação com Rodney Porter
sobre o sistema imunológico. A investigação
de Edelman premiada foi relacionada com
a descoberta da estrutura das moléculas de
anticorpos (figura 9).

Figura 9 - Espanha (2016) carta inteira
com a fotografia de Gerald Edelman
e a referência ao Prémio Nobel
em Fisiologia ou Medicina de 1972.

HARALD zur HAUSEN (1936 -) ginecologista / obstetra e virologista alemão isolou e
caracterizou o HPV16 e o HPV18. Estes dois
vírus mostraram ser responsáveis pelas lesões
precursoras do cancro do colo do útero. Recebeu, em 2008, o Prémio Nobel de Fisiologia
ou Medicina. Posteriormente foi desenvolvida
a vacina contra os HPVs 16 e18 (figura 10).

Figura 11 - Áustria (1937) selo
de emissão de 9 selos dedicados
a médicos famosos. Theodor Bilroth
está representado no selo

Poucos eventos na história da ciência
tiveram um impacto tão forte quanto a
descoberta dos raios X, abrindo caminho
noutra área da Medicina – a Radiologia.

HEINRICH HERMANN ROBERT KOCH
(1843-1910) bacteriologista alemão e pioneiro da microbiologia é considerado um fundador da moderna bacteriologia (figura 8).

Figura 8 - Dantzig (1939)
selo comemorativo de homenagem
à pesquisa científica. Robert Koch
está representado no selo.

No âmbito da cirurgia do cancro é
indiscutível que a personalidade que mais
se destacou foi THEODOR BILROTH (18291894). Trata-se de um cirurgião germânico
que fundou a cirurgia abdominal moderna.
Realizou a primeira esofagectomia e laringectomia e também a primeira gastrectomia
por cancro gástrico. Bilroth foi fundamental
no estabelecimento da primeira escola
moderna de pensamento em cirurgia. Tinha ideias radicais sobre o treino cirúrgico
defendendo um treino prolongado após a
conclusão dos estudos médicos (figura 11).

Figura 10 - Comores (2009), selo
da margem superior de uma folha
miniatura, de emissão comemorativa dos
galardoados com o Prémio Nobel.
Pode ver-se uma fotografia de Harald
zur Hausen. Em segundo plano está
representado o vírus do papiloma
humano (HPV) responsável por vários
cancros (ex.: colo do útero, vulva,
vagina, pénis, canal anal, cavidade oral,
etc.) em mulheres e homens.

WILHELM CONRAD RONTGEN (1845-1923)
foi um físico e engenheiro mecânico alemão.
Em 8 de novembro de 1895, produziu
e detetou radiação eletromagnética em
comprimentos de onda correspondentes
aos que hoje são chamados de raios-X. Foi
galardoado com o primeiro Prémio Nobel
da Física em 1901 (figura 12).
EDWARD MILLS PURCEL (1912-1997)
foi um físico americano que repartiu o
Prémio Nobel da Física, em 1952, com Felix
Bloch, pela descoberta independente (publicada em 1946) da ressonância magnética
nuclear em líquidos e sólidos.
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Os momentos mais significativos
da oncologia da antiguidade
ao século XXI – contributo da Filatelia
A ressonância magnética nuclear
(RMN) tornou-se amplamente utilizada para
estudar a estrutura molecular de materiais
puros e a composição de misturas.
No diagnóstico em Medicina tem numerosas aplicações, como em determinadas
localizações do cancro (figura 13).
MARIE SKLODOWSKA-CURIE (18671943) polaca física e química , naturalizada
francesa, tendo desenvolvido investigação
pioneira no âmbito da radioatividade.
As suas descobertas incluem a teoria
da radioatividade e o isolamento de isótopos radioativos (polónio e rádio). Embora
não fosse médica, Marie Curie foi uma das
cientistas que mais influenciou o tratamento
do cancro no século XX e o reconhecimento
da sua influência é mundial.

Figura 12 - Danzig (1939) selo
de emissão de 3 selos comemorativos
da investigação científica. Pode ver-se
no selo a reprodução de uma foto de
perfil de Roentgen. Curiosamente,
esta foi a última emissão de selos
de Danzig, antes da ocupação nazi.

Figura 13 - China (2011) inteiro postal,
ilustrado no verso com a fotografia de
Edward Purcell e a referência ao Prémio
Nobel da Física.

PIERRE CURIE (1859-1906), físico francês,
foi pioneiro em cristalografia, magnetismo, piezoeletricidade e radioatividade. Pierre Curie foi
DSUHVHQWDGRD0DULD6NãRGRZVNDSHORVHXDPLJR
o físico Józef Wierusz-Kowalski. Curie convidou-a,
como estudante, para o seu laboratório. A admiração dele por ela cresceu quando percebeu que ela
não prejudicaria a investigação em que estava enYROYLGR&RPHoRXDFRQVLGHUDU6NãRGRZVNDFRPR
a sua musa. Ela recusou uma proposta inicial,
mas finalmente concordou em casar-se com ele,
em 26 de julho de 1895. Pierre morreu em 1906,
em Paris, atropelado por uma carruagem puxada
por cavalos. Influenciado pelas descobertas de
Roentgen e Henri Becquerel o casal Curie, em
julho de 1898, publicou um artigo anunciando
a existência de um elemento chamado “polónio”,
em homenagem à sua Polónia natal.
Poucos meses depois, os Curie anunciaram
a existência de um segundo elemento, denominado “rádio”, da palavra latina “raio”. Entre 1898 e
1902 os Curie anunciaram que, quando expostas
ao rádio, as células doentes que formavam os
tumores malignos eram destruídas mais rapidamente do que as células saudáveis.

Coimbra r&DQWDQKHGH r)LJXHLUDGD)R]
*XDUGD r&DVWHOR%UDQFR r*RXYHLD

910 239 584

Em dezembro de 1903, a Real Academia
Sueca de Ciências concedeu a Pierre Curie, Marie
Curie e Henri Becquerel o Prémio Nobel da Física
- “em reconhecimento aos serviços extraordinários que prestaram, através de uma investigação
conjunta, ao fenómeno da radiação, descoberto
pelo professor Henri Becquerel” (figura 14)
A Real Academia Sueca de Ciências galardoou Marie Curie, pela segunda vez, com o
Prémio Nobel da Química em 1911. Este prémio
foi - “em reconhecimento pelos seus serviços ao
progresso da química, através da descoberta dos
elementos rádio e polónio”.
O casal teve duas filhas e a mais velha Irene
Curie casou com Jean Frédéric Joliot. Ambos eram
físicos e trabalharam sempre no campo da física
nuclear e na estrutura do átomo e, em 1934,
descobriram a radioatividade artificial. Foram
galardoados com o Prémio Nobel da Física, em
1935 (figura 14).

Figura 14 - Afeganistão (1938)
selo de caridade com taxa a favor de
organizações contra o cancro. O casal
Curie é representado no laboratório e há
uma referência à descoberta do rádio
em 1898. O selo também é dedicada à
União Internacional Contra o Cancro.

*Núcleo Regional do Centro
da Liga Portuguesa Contra o Cancro
Secção Filatélica da AAC

Venha visitar-nos!
www.automoveisdomondego.pt
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DUARTE NUNO VIEIRA

Especialista da Universidade de Coimbra
distinguido em Espanha

D

uarte Nuno Vieira, Professor
Catedrático da Faculdade de
Medicina da Universidade de
Coimbra (FMUC) - da qual chegou a ser
director - foi distinguido com o título de
“Presidente de Honor de la Asociación
de Expertos en Valoración del Daño
Corporal de Coruña”.
A distinção, que foi atribuída durante
o XIII Congresso Espanhol de Avaliação
do Dano Corporal e do IX Congresso
Hispano Luso de Avaliação do Dano Corporal, eventos nos quais o especialista
da Universidade de Coimbra proferiu a
conferência de encerramento, contou
com a presença da presidente da Câmara
Municipal de La Coruña e do Conselheiro
para a Saúde do Governo da Galiza.

Para o catedrático da FMUC, este
galardão, «para além de representar
uma enorme honra, sensibiliza-me
particularmente, não apenas pelo significado que encerra, mas também por vir
da Galiza, face aos laços profundos que
me ligam a esta região e à Universidade
de Santiago de Compostela».
Duarte Nuno Vieira é, actualmente,
presidente da Associação Portuguesa
de Avaliação do Dano Corporal e vice-presidente da Confederação Europeia de
Especialistas em Avaliação e Reparação
do Dano Corporal. A distinção agora recebida soma-se a outras anteriormente
atribuídas em Espanha – Membro
de Honra da Sociedade Espanhola de
Avaliação do Dano Corporal e da Asso-

ciação de Avaliação do Dano Corporal
da Comunidade Valenciana e Medalha
de Ouro da Sociedade Basca de Avaliação
do Dano Corporal.

CATARINA RESENDE DE OLIVEIRA

Investigadora da UC distinguida pela Sociedade
Europeia de Investigação Clínica

C

atarina Resende de Oliveira, professora jubilada da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e investigadora principal do
Centro de Neurociências e Biologia Celular
da UC (CNC-UC) foi, recentemente, galardoada pela Sociedade Europeia de Investigação Clínica (ESCI), tendo recebido a
Medalha Albert Struyvenberg, a mais alta
condecoração atribuída por esta sociedade
científica.
A Sociedade Europeia de Investigação Clínica justificou a atribuição desta
distinção pelo papel importantíssimo de
Catarina Resende de Oliveira na investigação fundamental e clínica em Neurologia,
assim como o seu papel na formação de
jovens investigadores.
A actual presidente da ESCI, Voahanginirina Randriamboavonjy, no discurso

de homenagem, destacou ainda “a intensa actividade científica da professora
Catarina, a que se adiciona a constante
procura por fazer chegar a ciência à
população e o facto de ter treinado cientistas que agora são reconhecidamente
de topo mundial”.
Sobre esta distinção, Catarina Resende de Oliveira refere que “significa
o reconhecimento de um trabalho de
equipa incentivado pelo alinhamento
entre a investigação fundamental, geradora de novo conhecimento, e a prática
clínica, onde haverá oportunidade de
aplicar esse conhecimento e assim
contribuir para aliviar o sofrimento
humano”.
A Sociedade Europeia de Investigação
Clínica é uma sociedade científica com
sede em Utrecht, na Holanda, formada

em 1967, com a missão de construir
pontes entre a investigação fundamental
e a clínica. Organiza um congresso anual
em diferentes cidades da Europa e aposta
em actividades de apoio a jovens investigadores e clínicos.
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Clínica da Mão – Um C
em Coimbra e a
de novos conceitos e de novas técnicas. São
exemplos, o Institut de la Main – Paris, Centros
de Microcirurgia e Artroscopia em Espanha ou
na Bélgica.

Dr. José Alexandre Marques

O

cirurgião ortopedista de Coimbra, Dr.
José Alexandre Marques, fundou em
2013 a Clínica da Mão, unidade diferenciada na área da patologia da mão e do membro
superior, actualmente com implementação
nacional. A aquisição de conhecimento na área
da cirurgia reconstrutiva da mão e a experiência em centros de referência internacionais,
contribuíram na formação de uma equipa
multidisciplinar, com o objectivo de melhorar
a diferenciação e qualidade no tratamento da
patologia da mão/membro superior.
A Clínica da Mão, exerce a sua actividade na
renovada Clínica de Montes Claros, localizada
no Estádio Cidade de Coimbra, assim como em
Lisboa, Porto e Viseu.
Como surgiu a Clínica da Mão?
A Clínica da Mão nasceu em 2013, em
Coimbra, por minha iniciativa, após aquisição
do grau de especialista nos Hospitais da Universidade de Coimbra. É o resultado de uma paixão
e ambição clínica, desde o início da minha
formação, no tratamento dos problemas da
articulação mais complexa e evoluída do corpo:
a mão. Ciente da complexidade necessária no
tratamento das doenças da mão, reuni uma
equipa médica multidisciplinar, incluindo
especialistas de referência além da ortopedia,
como a Cirurgia Plástica-reconstrutiva, Reumatologia, Fisiatria ou Radio-imagiologia.
Esta é uma área muito específica e
complexa?
Como em todas as áreas cirúrgicas, a diferenciação clínica tanto em cirurgia da mão,
como na cirurgia do nervo periférico ou no
tratamento das paralisias, necessita de uma
regular actualização. Por este motivo, o contacto com cirurgiões de centros de referência
internacionais, é fundamental na aquisição

Qual foi a área de maior evolução
recente?
Uma das áreas com maior evolução
na última década na cirurgia da Mão, foi a
implementação da Cirurgia artroscópica do
punho e mão. A artroscopia revolucionou na
transição de algumas técnicas “clássicas”,
para técnicas com utilização da vídeo-cirurgia,
realizada através pequenos orifícios na pele (3
milímetros). Recorrendo a uma micro-câmara
de alta definição e instrumentos específicos,
veio possibilitar novas técnicas e melhorar a
qualidade da cirurgia articular. As vantagens são
obvias: mínima agressão cirúrgica, menor taxa
de complicações, rápida recuperação, melhores
resultados e satisfação do paciente. Temos
como exemplos da sua utilização: cirurgia no
tratamento da artrose, (do polegar - rizartrose
ou do punho), na reparação de lesões ligamentares do punho (“pulso aberto”), ou o apoio na
reconstrução de fracturas complexas.
Há também novas soluções na microcirurgia?
Sim, a microcirurgia é decisiva na cirurgia
reconstrutiva. O melhor exemplo da evolução
nesta área é a microcirurgia reconstrutiva dos
nervos periféricos. Foi a necessidade de melhores
resultados na cirurgia reconstrutiva nervosa, que
motivou nos últimos anos, a uma evolução no
modo de tratamento destas lesões, privilegiando-se uma abordagem cirúrgica precoce, associada
ao rigor reconstrutivo e adjuvado por novos dispositivos (neuroprotectores e neurocondutores)
ou também a utilização de transferências de

nervos. Nesta ultima, usamos um nervo ou parte
dele, para reanimar um nervo não funcionante.
Saliento também, que a transplantação de nervo
já é possível, contudo, ainda com restrições em
Portugal. A microcirurgia é também importante,
no tratamento da dor neuropática, nos casos de
compressão do nervo periférico, como é o caso
da síndrome do túnel cárpico grave ou de situações de difícil diagnóstico: compressões nervosas
no cotovelo, punho ou antebraço.
E as habituais artroses, também podem ser tratadas?
Actualmente existem novas opções cirúrgicas, no tratamento das doenças degenerativas
articulares – artroses, nomeadamente a cirurgia de preservação articular na artrose. Hoje,
através de técnicas mini-invasivas, conseguimos
uma melhoria importante na dor e na mobilidade perdida. Mais uma vez, foi a artroscopia
que permitiu o aparecimento de novas técnicas
de regeneração e preservação articular, incluindo a transplantação de tecidos (tendão)
ou a aplicação de novos dispositivos médicos.
Na Clínica da Mão, preservamos e valorizamos
sempre um “tratamento biológico”, em vez da
utilização de material sintético, como são as
próteses. O futuro na medicina reconstrutiva
caminha neste sentido.
Também existem técnicas “percutâneas”, o que são?
A cirurgia percutânea, é uma cirurgia
realizada através da pele e sem necessidade de
cicatriz. É utilizada em casos seleccionados, utilizando anestesia local e um catéter específico.
São exemplos da sua utilização, o tratamento
da Doença de Dupuytren (“nódulos e cordas na
palma da mão” que limitam a mobilidade dos
dedos) ou em casos de tendinites dos dedos.

Cirurgia
Artroscópica
na artrose
da base
do polegar
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entro de diferenciação
a nível nacional
Para onde caminha a Clínica da Mão?
Com o final dos condicionamentos da
pandemia, é necessário manter um serviço de
maior diferenciação. Uma das áreas de grande
complexidade de tratamento, é o tratamento
dos doentes com paralisias. Esta área, tem
despertado recentemente muito interesse,
pois as doenças e sequelas degenerativas são
cada vez mais. Assim têm surgido evoluções
técnicas de intervenção, destinado a doentes
com pequenas ou grandes limitações, de um
membro paralisado, onde a possibilidade de
alguma melhoria é muito reconhecida e gratificada pelos pacientes. São exemplos a disfunção dos membros em doentes tetraplégicos,
doentes com sequelas de AVC´s ou nas paralisias infantis. A área de intervenção nestes
pacientes especiais, inclui além do membro
superior, melhoria dos membros inferiores,
para ajuda na marcha, mas é dependente de
uma avaliação clínica complexa e detalhada.
A cirurgia é realizada a nível dos tendões, das
articulações ou dos pequenos ramos nervosos,
com o objectivo de “reanimar” um membro
paralisado.

Microcirurgia nervosa, na reanimação do membro paralítico

Como se insere a Clínica da Mão, numa actualidade onde
os grandes grupos privados de saúde, têm uma implementação
cada vez maior?
A Clínica da Mão caminha na sua dimensão, paralelamente aos
grupos privados de saúde. Contudo privilegiamos em cada paciente,
uma abordagem muito próxima, personalizada e diferenciada, por vezes
pouco valorizada. O nosso princípio é “tratar os nossos doentes, como
se fossem as nossas mãos”.

MÃO PARALÍTICA - CIRURGIA de REANIMAÇÃO
ARTROSCOPIA - MÃO e PUNHO
MICROCIRURGIA - NERVO

Cirurgia artroscópica
de preservação articular,
com transplante de tendão

239 851 220
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Diagnóstico precoce
do cancro da mama
JOSÉ EDUARDO LEÃO*

O

Rastreio do Cancro da Mama em
Portugal começou na Região Centro
em 1990, por iniciativa dos Drs. Dário
Cruz e Rocha Alves, através da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, que estabeleceu um protocolo com a respectiva ARS, que financia o
Programa. Por convicção do Dr. Dário Cruz,
pioneiro da mamografia em Portugal, por
convite das mulheres, o rastreio tinha início
aos 45 anos. Estendia-se até aos 70 anos,
podendo, por vontade própria da mulher,
ser realizado até aos 74 anos. Por iniciativa
das ARS, em Portugal, atualmente o Rastreio
tem início aos 50 anos e acaba aos 69 anos,
sem possibilidade de ser estendido para lá
dessa idade.
Os dados confirmam, nos diferentes países, que tem havido uma baixa da mortalidade
por cancro da mama, apesar do aumento
da incidência, em grande parte devido ao
diagnóstico precoce.
Todas as mulheres do grupo referido
são convocadas para realizar mamografia de
rastreio de 2 em 2 anos.
A idade de início do Rastreio populacional
é um problema que já vem sendo discutido
desde o começo dos diferentes Programas de
Rastreio. Em mulheres mais jovens, entre os
40 e os 50 anos, a mamografia isolada, sem
ecografia, pode ser menos efetiva, devido a
uma percentagem mais elevada de mulheres
com mamas densas, ou seja, com mais fibrose e maior opacidade aos raios X.
Atualmente discute-se o rastreio individualizado, tendo em conta os fatores de risco
de cada mulher, mas essa será uma possível
solução para o futuro, difícil de implementar
a curto prazo.
Em 2020, em Portugal, em 5 milhões de
mulheres, foram diagnosticados 7000 novos
casos de cancro da mama e morreram 1800
mulheres da doença.
Se 75% dos casos forem depois dos 50
anos, há 1750 novos casos de cancro da
mama antes dessa idade, a maioria entre
os 40 e os 50 anos. Penso, há muitos anos,
como grande parte dos especialistas, que os

efeitos do diagnóstico precoce, com a respetiva
redução da mortalidade, também se aplicam
antes dos 50 anos.
O diagnóstico precoce deve iniciar-se, em
mulheres assintomáticas, aos 40 anos, com
realização, de preferência, de mamografia e
ecografia mamária, com intervalos entre 1 a
2 anos, dependendo do volume e estrutura
mamária, da patologia encontrada e de outros
fatores de risco. Estas recomendações são
corroboradas por vários estudos e sociedades científicas, como a EUSOBI, a maior
associação europeia de Imagiologia Mamária,
que promoveu, inclusive uma campanha,
lembrando que um quarto das mulheres
com cancro da mama tem menos de 50 anos.
Atendendo ao aumento da esperança de
vida, o rastreio/diagnóstico precoce não pode
terminar aos 69-70 anos, deve continuar até
que que seja julgado benéfico, tendo em conta
a condição de saúde da mulher.
Em mulheres com alto risco familiar,
nomeadamente com mãe ou irmã com
cancro da mama, a mamografia e ecografia
devem ser realizadas anualmente, com início
aos 35-40 anos. Quando o cancro da mama
aparece em mulheres com menos de 40-45

anos, a idade de início dos exames é calculada
tirando 10 anos a essa idade. Em mulheres
muito jovens e com mamas muito densas,
deve ser aconselhada a Ressonância Magnética mamária.
Embora, por si só, não sejam suficientes
no diagnóstico precoce, o auto-exame e a
avaliação clínica, pelo médico assistente, são
essenciais durante toda a vida, principalmente
nas mulheres que não têm idade nem antecedentes para realizar exames mamários
e também em todas as outras mulheres,
nomeadamente nas que fazem rastreio de
2 em 2 anos.
Por vezes, há alguma confusão entre
exame de rastreio, dirigido a mulheres aparentemente saudáveis, e exame de diagnóstico. Qualquer alteração mamária, depois dos
35 anos, deve incluir, além de mamografia,
exame clínico e ecografia, realizados por
radiologista com formação específica em
patologia mamária. O rastreio é dirigido a
mulheres sem sintomas.
* Director Clínico do Centro
de Senologia e Ecografia
[Coimbra]
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EMPRESA DE CANTANHEDE APOSTA NA EXPANSÃO COM CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO

U

Biocant Park na vanguarda
da biotecnologia

sada de forma eficiente, após avaliação de risco apropriada e com
regulamentação eficaz e aplicada,
a biotecnologia tem um enorme potencial
para melhorar a qualidade de vida e aumentar nossa capacidade de conservar e
proteger o meio ambiente.
Neste cenário, a existência de estruturas com capacidade de sustentar
estes ecossistemas de inovação como o
Biocant – Associação de Transferência de
Tecnologia têm um papel fundamental no
desenvolvimento das iniciativas empresariais associadas.
Assumindo um papel de dinamizador
do ecossistema, e numa lógica de crescimento sustentado, em rede e assente na
partilha de conhecimento, redes e ferramentas, o Biocant promove a aproximação
e colaboração com as empresas, entre estas
e os investigadores (através das suas unidades de investigação internas e os grupos
presentes no Edifício UC-Biotech), com as
instituições de ensino superior e hospitais,
assumindo um papel de relevo no contexto
das atividades diárias.
Joana Branco, Directora Executiva do
Biocant, explica que, através da disponibilização de espaços laboratoriais especializados e plataformas tecnológicas o parque
acolhe actualmente cerca de 38 empresas
do sector, bem como um pólo de capacitação em biotecnologia do Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra. Este
ecossistema contempla ainda um núcleo
de Bioindústrias destinado às empresas já
em fase de produção em escala.
“Se, num primeiro momento, as
empresas e projectos no parque estavam
maioritariamente vocacionados para a
Biotecnologia Vermelha, área da Saúde,
esta realidade começou, lentamente, a
ser alterada, algo que não é de estranhar
face ao reconhecido potencial nacional,
por exemplo na área agro-alimentar”,
esclarece a responsável, acrescentando
que “desde a sua génese, a actividade do
Biocant está focada na promoção do bio-empreendedorismo e no apoio a iniciativas
empresariais centradas na valorização

económica do conhecimento na área das
ciências da vida”.
Actualmente, o Biocant tem em execução dois projectos de promoção e
dinamização do ecossistema: o InovC+
- liderado pela Universidade de Coimbra e
promovido por um extenso consórcio que
envolve 19 parceiros regionais em diferentes quadrantes de actuação, que tem como
objectivo central o reforço do ecossistema
de inovação regional, projectando a região
enquanto referência nacional na criação de
novos produtos e serviços resultantes de
actividades de I&D e, deste modo, contribuindo para a sustentabilidade económica
e social da região. O segundo projecto é o
BiotechSTARS - liderado pelo CNC e promovido em parceria com o Biocant e o IATV –
Instituto do Ambiente, Tecnologia e Vida, o
projecto BiotechSTARS pretende promover
uma cultura bio-empreendedora, através
de um conjunto concertado de iniciativas
de detecção, estímulo e capacitação direccionadas a intervenientes em biotecnologia.
EXPANSÃO
O parque conta com cerca de 450 trabalhadores (estrutura interna e empresas

instaladas nas infra-estruturas partilhadas
e zona industrial), numa aposta clara em
recursos humanos altamente qualificados.
Além disso, o Biocant vai ter novo
edifício num investimento de 7,5 milhões
de euros que contempla a construção do
edifício no montante de 5,2 milhões de
euros e a aquisição de equipamento científico na ordem dos dois milhões de euros.
Joana Branco explica que “os timings para
a construção do novo edifício estão a ser
reavaliados em função da conjuntura que
se desenvolveu nos últimos três meses”
reforçando a importância deste investimento. “É fundamental para o crescimento
do parque e como tal foi uma aposta de
futuro, a pensar na sua expansão. O objectivo desta aposta será dotar o parque
de infra-estruturas mais ajustadas à realidade actual e capazes de dar resposta às
constantes solicitações de novas empresas
que pretendem instalar-se no parque, mas
também para dar resposta e acompanhar
o crescimento das empresas já instaladas,
que possam eventualmente necessitar de
mais espaço. Pretende-se ainda actualizar
alguns dos equipamentos já existentes na
infraestrutura de modo a poder manter
uma oferta de serviços diferenciadora”.
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CENTRO DE PERITAGEM MÉDICA E ORTOPEDIA FORENSE (CPMOF)

Mais de duas décadas de clínica
médico-pericial privada em Coimbra

S

ituado na rua de Tomar, em Coimbra,
o Centro de Peritagem Médica assinala este ano o seu 26.º aniversário de
actividade na área da clínica médico-legal
privada. Tem-se dedicado à Medicina de
Reparação, uma das vertentes da Medicina Legal que se desdobra em duas
sub-especializações: a avaliação do dano
corporal (acidentes de viação e de trabalho)
e a peritagem médica da Segurança Social
(reforma por invalidez e aposentação por
doença natural). É ainda possível recorrer
ao Centro a fim de obter relatórios e pareceres de incapacidade para outros efeitos
(doença profissional, benefícios fiscais,
seguros, destacamentos por doença, ajuda
de terceira pessoa, grande invalidez, etc.).
A experiência de muitos anos como
Professor de Ortopedia da Faculdade de Medicina, Consultor de Ortopedia do Instituto
de Medicina Legal e um dos Fundadores da
Associação Portuguesa de Avaliação do Dano
Corporal, levou Mamede de Albuquerque a
constituir em 1996, em colaboração com
outros Especialistas Consultores de Medicina
Legal, um Centro de Perícias, uma vez que em
seu entender, perante o progressivo aumento
da sinistralidade rodoviária, “este era um
serviço que fazia falta e se tornava imperativo
na oferta da medicina privada da cidade”.

Hoje, o Centro mantém uma intensa
actividade generalista na área da avaliação
do dano corporal e na verificação das
incapacidades, complementando a sua
oferta com vários serviços periciais mais
específicos. Assim sendo, para além da
Ortopedia Forense, nele se realiza todo
o apoio pericial na área da Psiquiatria
Forense. Esta última actividade é prestada
por um dos fundadores do referido Centro
e Director Clínico da área de Psiquiatria,
Dr. Francisco Santos Costa. A sua colaboração é de extrema importância na medida
em que oferece aos sinistrados e demais
utilizadores do Centro a possibilidade de
obterem, para além da justa avaliação
das suas incapacidades físicas, a correcta
avaliação de eventuais sequelas a nível psiquiátrico. A complementaridade das duas
áreas (Ortopedia e Psiquiatria) torna-se,
pois, importante, na medida em que
“existe o cuidado de elaborar relatórios e
pareceres finais únicos, não fragmentados
e integrados pelas duas especialidades,
sendo tal metodologia a melhor para a defesa dos direitos do doente traumatizado e
a que não deixa dúvidas aos avaliadores”,
sublinha Mamede de Albuquerque, Director Clínico da área de Ortopedia e um dos
sócios-gerentes da Albuquerque e Lima,

Mamede Albuquerque
é o director clínico
do CPMOF

uma das duas Empresas que actualmente
integram o Centro.
A colaboração da Psiquiatria Forense
permite que o Centro dê resposta às avaliações periciais no âmbito do Direito de
Família e Menores, na área da Lei da Saúde
Mental e na Valorização Médico-legal da
Alcoolémia.
Os peritos do Centro elaboram relatórios e pareceres técnicos de natureza
médico-pericial, assumem a defesa
da atribuição da justa incapacidade
dos sinistrados e vítimas de acidentes
em Tribunal e representam as vítimas
de doença e portadores de deficiência
nas Juntas Médicas de Verificação de
Incapacidades e Comissões de Recurso.
“A longevidade do Centro de Perícias para
nós é muito positiva pois ela representa a
consolidação do nosso empreendimento
no panorama da medicina privada em
Coimbra. Em 1996 o nosso espaço pericial
era simplesmente o início de um projecto
que, ao longo das duas últimas décadas, se
converteu na actual estrutura sólida e de
referência na área da Avaliação do Dano”,
refere o médico Ortopedista.
“Trabalhamos sempre na defesa do
doente e na avaliação pericial da doença e
suas sequelas, sem qualquer compromisso com seguradoras, administração pública ou empregadores. Somos totalmente
independentes” explica, acrescentando
que o Centro recebe clientes de Norte a Sul
do país, pelo que “os seus especialistas se
deslocam onde for preciso para defender
os doentes e sinistrados”.
Para além da actividade pericial que
realizam no âmbito da medicina de reparação, os elementos do Centro de Perícias
têm mantido até hoje, quando solicitados, uma colaboração activa no ensino
da peritagem médica, intervindo como
prelectores e formadores nos mestrados
e cursos de pós-graduação no âmbito da
Avaliação do Dano Corporal.

Albuquerque
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CENTRO DE PERITAGEM MÉDICA E ORTOPEDIA FORENSE

MEDICINA DE REPARAÇÃO

ACTIVIDADE DO CENTRO DURANTE A PANDEMIA

A Medicina de Reparação, um capítulo moderno da Medicina
Legal, surgiu para dar resposta à sinistralidade rodoviária. Perante
a crescente “epidemia” dos acidentes de viação impunha-se uma
resposta adequada da Medicina. Não bastava tratar bem as vítimas
dos acidentes facultando-lhes uma terapêutica adequada. Era absolutamente necessário intervir de forma conhecedora e esclarecida
na sua justa reparação.
A Medicina de Reparação constitui hoje uma das vertentes da
Medicina Legal e é também uma competência reconhecida pela
Ordem dos Médicos. Desdobra-se em duas sub-especializações:
a Avaliação do Dano Corporal (acidentes de viação e de trabalho
e grandes queimados) e a Peritagem Médica da Segurança Social
(reforma por invalidez e aposentação por doença natural).

Face às medidas defensivas impostas pela actual pandemia o
Centro de Peritagem manterá as consultas e rotinas médico-legais
em regime de tele-trabalho. Desta forma continuará a responder a
todas as solicitações que lhe forem feitas enviando aos seus utentes
a documentação necessária à formalização de eventuais pedidos de
exames, imagiológicos ou outros, conciliações, requerimentos de
juntas e atestados de invalidez. O Centro procederá de igual modo
relativamente ao envio de relatórios e pareceres que venham a ser
necessários para requerer diligências periciais.
O apoio presencial está reservado para situações períciais que
exijam consultas, exames ortopédicos, diligências e juntas.
No apoio presencial serão respeitadas as recomendações sanitárias que visam limitar a transmissão da COVID19.

ACTIVIDADES DO CENTRO DE PERITAGEM NÉDICA E ORTOPEDIA FORENSE
»» ACIDENTES DE VIAÇÃO
É promovida a defesa médico-pericial do examinado nas juntas,
nas audiências e em outras diligências necessárias para a obtenção
do dano patrimonial e não patrimonial arbitrado nos seus pareceres
ou relatórios. A reparação do dano corporal traduz-se, em regra, na
atribuição de uma indemnização.
»» FERIDOS GRAVES POR INCÊNDIO FLORESTAL
Relativo à atribuíção de indemnização às vítimas dos incêndios
de Junho e Outubro de 2017 (RCM / 79/2017 de 28/11)

naram um acréscimo dos pedidos de reforma. A administração
respondeu com um aumento de exigência na análise dos documentos justificativos dos pedidos de reforma. Nestes casos
aposta-se na realização de pareceres devidamente organizados e
documentados por exames complementares. Mais do que quantificar clinicamente a patologia, interessa equacionar de forma
pericial a qualidade da doença e o modo como esta incapacita
o examinado para a sua profissão. No caso da decisão da Junta
ser negativa o interessado pode reclamar e solicitar Junta de
Recurso apresentando o nome do médico que o irá defender na
referida junta.
»» BENEFÍCIOS FISCAIS

»» ACIDENTES DE TRABALHO
Após entrevista e análise dos diversos elementos o sinistrado é
informado se a indemnização proposta pela sua seguradora é ou não
justa. Não sendo justa é realizado um parecer atribuindo uma incapacidade mais adequada à gravidade das sequelas. A vítima do acidente
é acompanhada nas diversas fases do processo promovendo-se à sua
defesa médico-pericial nas juntas médicas subsequentes.
»» REFORMA E APOSENTAÇÃO POR DOENÇA

Se a incapacidade do examinado for superior a 60% este
pode usufruir de benefícios fiscais (IRS, compra de habitação,
contas bancárias, etc.).
»» DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTES EM SERVIÇO
É promovida a defesa médico-pericial dos examinados nas
juntas e em outras diligências necessárias para a obtenção do
ressarcimento das incapacidades por doença profissional ou
acidentes em Serviço.

A mudança da idade da reforma e a delapidação progressiva
das condições de trabalho dos funcionários públicos determi-

MEDICINA DE REPARAÇÃO
_5HODWyULRVGH,QFDSDFLGDGH
_3DUHFHUHVPpGLFRSHULFLDLV
_-XQWDVGHUHFXUVR
web sites:
http://pmadac.net | http://mamede-albuquerque.com

Rua de Tomar, 2 | COIMBRA | Tel. 917 766 093

30

Julho 2022

O cérebro gosta
de caminhadas
São os hábitos ou as características individuais que
potenciam a capacidade da
prática do exercício físico
para lá dos 60 e 70 anos?
Pode ser um misto das duas,
mas certo mesmo é que os
efeitos chegam ao cérebro.
GONÇALO COSTA*

É

cada vez mais comum encontrar
homens e mulheres com idades mais
avançadas em recintos destinados
à prática do exercício físico. Mesmo em
competições públicas de corrida, trail, btt
e bicicleta de estrada, encontram-se participantes com idades acima dos 70 anos.
Inclusivamente nas provas com distâncias
mais longas.
O que lança a inevitável questão: será
que mantêm a atividade física por possuírem
características que os distinguem dos cidadãos
comuns? Maior resistência do esqueleto, ligamentos, músculos? Serão esses os ingredientes
necessários para a manutenção de uma vida
activa por um período mais longo? Ou será
que, precisamente, por manterem hábitos de
exercício físico conseguem manter por mais
tempo a capacidade física e mental necessária
à prática, mesmo com idades mais avançadas?
Ou seja, o próprio exercício potencia o aumento
da duração e qualidade de vida do indivíduo?
Provavelmente um misto de ambas as situações! Sendo que na primeira opção dificilmente se poderão introduzir modificações, ao passo
que na segunda pode-se incentivar uma cultura
de estímulo da prática do exercício físico, com
todas as vantagens que eventualmente possa
representar para a saúde individual e coletiva.
Associada à prática do exercício físico, a
questão dos hábitos saudáveis de vida não deve
ser menosprezada, na medida em que também
podem potenciar esta prática, seja por perda
de hábitos menos saudáveis, como o tabaco e
os excessos alimentares, seja por modificação
mesmo de padrões de locomoção, pela menor
utilização de transportes motorizados e pelo es-

Inaugurado o novo Hospital a IGHS está igualmente presente na Arábia Saudita,
tendo já celebrado contrato para um novo centro hospitalar, a sedear na capital Riad

tímulo desse exercício físico tão simples, barato
e amigo do ambiente que é o ancestral hábito de
colocar um pé à frente do outro e assim sendo,
caminhar! O cérebro gosta e os vários estudos
corroboram os efeitos.
Diversos estudos têm tentado esclarecer o
benefício do exercício na saúde mental, aumento
da longevidade e qualidade de funcionamento
do próprio cérebro. Num estudo do Instituto
Karolinska, da Suécia, de 2008, que incluiu populações de gémeos suecos e populações de controlo, correlacionando hábitos de exercício ligeiro,
regular e intenso, verifica-se, estatisticamente
e de forma significativa, menor incidência de
demência e Doença de Alzheimer nos indivíduos
praticantes de exercício físico regular. Numa análise posterior verificou-se ainda que essa diferença
aumentava nos indivíduos que, ao início, tinham
excesso de peso. Ou seja, se os hábitos de exercício
parecem prevenir de alguma forma a decadência
do cérebro, nos indivíduos com excesso de peso
o ganho é ainda maior. A justificar estes dados
estará provavelmente a noção de que o exercício
melhora a saúde cardiovascular.
Numa meta-análise publicada em 2011,
pela Mayo Clinic, concluiu-se que o exercício
físico está associado a um menor risco de
deterioração cognitiva e demência, potencialmente por duas vias. Primeiro, tanto estudos
em animais como em humanos sugerem
que o exercício poderá atenuar a progressão
dos processos neurodegenerativos e perda de
sinapses e de tecido de suporte. E, em segun-

do, pelos efeitos na saúde cerebrovascular, em
especial no funcionamento dos pequenos vasos.
Aconselha-se mesmo a prescrição de exercício
físico moderado para a redução do declínio
cognitivo ao longo da idade.
Outros trabalhos referem também o
potencial benefício do exercício na ansiedade
e saúde mental e conclui-se que pessoas mais
ativas fisicamente encontram-se mais protegidas contra desordens depressivas, em relação
às menos ativas. Parece existir relação direta e
inversa, entre o nível de atividade física e níveis
aumentados de comportamento depressivo.
Numa revisão da literatura internacional
efectuada em Portugal em 2019, publicada na
Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação, verificou-se que “os estudos demonstraram
melhorias significativas em áreas como cognição,
agitação, humor, mobilidade e capacidade funcional”. Ou seja, mesmo em casos de demência
instituída, o exercício revela-se benéfico.
Em conclusão, para além dos efeitos sobre
o aparelho cardiovascular (tensão arterial,
colesterol, glicémia), músculo-esquelético
(articulações, osteoporose…), ansiedade e
depressão, parecem existir cada vez mais argumentos a recomendar a prática do exercício
físico como medida preventiva do declínio do
funcionamento do cérebro.
* Médico Neurocirurgião
(In Revista “Olhares”
do Centro Cirúrgico de Coimbra)
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JÁ TINHA SIDO CERTIFICADO EM 2005, 2010, 2014 E 2017

IPO de Coimbra recebe acreditação
pela quinta vez pelo CHKS

O

Instituto Português de Oncologia
(IPO) de Coimbra obteve, pela
quinta vez, a acreditação pelo
CHKS (Caspe Healthcare Knowledge Systems), relativamente à implementação dos
seus processos e normas, o que comprova
o cumprimento dos padrões internacionais das melhores práticas.
Após avaliação por uma equipa externa de profissionais de saúde seniores, com
formação de auditoria e revisão por pares,
o IPO de Coimbra conseguiu demonstrar,
num contexto particularmente difícil de
pandemia, a conformidade com os requisitos da qualidade exigíveis.
Moyra Amess, DireCtora do Departamento de Acreditação do CHKS referiu a

propósito que: “O processo de acreditação
requer dedicação e compromisso. Cada
organização para a qual concedemos este
prémio provou aos nossos avaliadores
externos que os seus padrões e processos
cumprem os padrões internacionais das
melhores práticas. Esta é uma conquista
significativa”.
A distinção agora atribuída significa
fundamentalmente o reconhecimento da
“marca” Instituto Português de Oncologia
Francisco Gentil (IPOFG), o que só pode
reforçar a posição do IPO de Coimbra
como instituição de referência na área
da oncologia que assegura há 60 anos na
região Centro, com rigor e competência,
a prestação de cuidados ao doente onco-

lógico. Para os cidadãos, esta acreditação
internacional significará certamente o
reforço da confiança numa instituição cuja
qualidade e prestígio aqui fica também
uma vez mais reconhecida.
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Cunha-Vaz distinguido
na Alemanha e em Coimbra

Professor José Cunha-Vaz foi distinguido, em Berlim (Alemanha), com a Medalha Arnall Patz, pelas contribuições
notáveis no estudo das Doenças Vasculares
Retinianas e, anteriormente, foi alvo de uma
homenagem nas XXX Jornadas de Oftalmologia
de Coimbra, organizadas pela Universidade e
pelo Centro Hospitalar e Universitário.
Também a Câmara Municipal de Coimbra,
aprovou, por unanimidade, a atribuição da
Medalha da Cidade, Grau Ouro, ao Professor
José Cunha-Vaz, com 83 anos, “considerando o
alto prestígio do médico, docente e investigador
para Coimbra e para Portugal”.
A distinção, entregue no 45.º Congresso
da Macula Society, a 8 de Junho, em Berlim,
reconhece a carreira científica e a actividade
de investigação clínica de José Cunha-Vaz,
patente nas suas inovadoras contribuições,
que ao longo dos anos têm contribuído para
o conhecimento e tratamento das doenças da
retina e, mais particularmente, da retinopatia
diabética, uma das principais causas de cegueira, tal como a degenerescência macular
relacionada com a idade.
Em 1966, Cunha-Vaz caracterizou em
Londres, pela primeira vez, a Barreira Hemato-Retiniana e descreveu a existência de junções
interendoteliais nos vasos da retina. Em 1975
iniciou em Coimbra a fluorometria do vítreo,

José Cunha-Vaz foi distinguido na Alemanha e recebeu a Medalha de Ouro de Coimbra

método que desenvolveu mais tarde nos EUA,
aquando da sua permanência como Professor
na Universidade de Illinois em Chicago, onde
esteve até 1986. Posteriormente, veio a desenvolver o Retmarker, método de caracterização
da progressão da retinopatia diabética e o
OCT-Leakage, novo método de identificação
precoce do edema da retina.
Para além de ter organizado e captado
fundos comunitários para os grupos de investi-

gação AIBILI e IBILI, dedicados à oftalmologia,
engenharia biomédica e farmacologia, em
Coimbra, José Cunha-Vaz desempenhou também diversas posições relevantes, tais como
chefe do Departamento de Oftalmologia da
Universidade de Coimbra (1972-2008); presidente do Instituto de Investigação Biomédica
sobre Luz e Imagem (1994-2007); e director
da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra (1999-2004).

HENRIQUE GIRÃO TOMOU POSSE EM JANEIRO

Director do Instituto de Biomédica
de Coimbra quer atrair mais clínicos

O

investigador Henrique Girão, director do Instituto de Investigação
Clínica e Biomédica (iCBR) da
Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra, aponta como ambição atrair
mais clínicos e abrir as portas da instituição à sociedade.
“No futuro gostava que conseguíssemos
atrair mais médicos para esta actividade e
que conseguíssemos alargar as áreas de intervenção. Outra coisa que gostava também,
e para a qual estou muito motivado, é a abertura da instituição à sociedade”, sustentou.

O investigador fala ainda de abrir as
“portas à sociedade” fundamentando com
o facto de “as ciências hoje em dia não
se fazem só para as pessoas, mas com as
pessoas”.
Para além da Direcção do iCBR,
Henrique Girão mantém a sua ligação à
Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra onde exerce, entre outras,
funções de subdirector para a Investigação
Científica e Desenvolvimento Tecnológico,
co-coordenador da Área Cardiovascular, coordenador do Programa de Doutoramento

em Ciências da Saúde e do Mestrado em
Investigação Biomédica, director do Laboratório de Microscopia e Bioimagem e do
Laboratório de Comunicação em Saúde.
No Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia (CIBB) da Universidade
de Coimbra, consórcio que reúne o iCBR
e o Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC), Henrique Girão é membro
do Conselho Científico, membro da Comissão Executiva e coordenador do Grupo
de Cardiologia Celular e Translacional
(CARDICT).
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UMA DAS PIONEIRAS NO APOIO DOMICILIÁRIO PERMANENTE AO IDOSO EM COIMBRA

Causa Positiva dedica-se ao bem-estar
e necessidades das pessoas

P

restes a completar 15 anos de existência e
por forma a apresentar uma solução mais
completa nos serviços de apoio domiciliário prestados pelas Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS) surgiu, em 2007, a
empresa Causa Positiva.
“Na altura apenas existiam os serviços
prestados pelas IPSS, que eram muito limitados, e havia muita procura por algo mais que
não existia no mercado”, explica Clara Duarte,
sócia-gerente da Causa Positiva, empresa que
foi uma das pioneiras no país e em Coimbra a
desenvolver este tipo de actividade.
“Havia uma falha no restante acompanhamento que é necessário dar aos idosos
mais dependentes e nós adaptamo-nos às suas
necessidades, que são constantes, e não apenas
o dar o almoço ou fazer a higiene de manhã”,
esclareceu.
Quem procura a Causa Positiva sabe que ali
encontrará profissionais especializados no apoio
domiciliário a idosos, ajudantes familiares que se
entregam “à causa” e aos clientes como é difícil de
encontrar noutros serviços semelhantes. A empresa está, assim, habilitada (e licenciada) a prestar
todo o tipo de actividades inerentes ao Serviço
de Apoio Domiciliário (SAD), prestadas 24 horas
por dia, sete dias por semana. São elas: auxílio
nas actividades da vida diária; higiene e conforto;
serviços de saúde; acompanhamento nocturno e
diurno; produtos para idosos e aluguer de camas
articuladas eléctricas e cadeiras de rodas.
Nas equipas que trabalham directamente
com os clientes o foco prioritário está na personalização, “adaptando-se às famílias e fazendo
parte delas”, sublinha a responsável, frisando
que não se tratam de empregadas/os domésticos.
Uma vez que a maioria dos clientes são idosos
(entre os 80 e os 100 anos) e dependentes,
cidadãos singulares ou casais, os colaboradores
entram na vida dessas pessoas e ajudam em
tudo o que elas necessitem, desde dar banho,
fazer o almoço, mudar a roupa de cama ou ir
às compras, ao médico, etc.
“Os trabalhos que os nossos colaboradores
desenvolvem integram-se nas categorias de actividades da vida diária e actividades instrumentais
da vida diária. Nós tomamos conta das pessoas
e fazemos tudo o que está inerente ao seu
bem-estar e qualidade de vida, mas não somos
empregados domésticos”, explicou Clara Duarte,
lamentando que muitas vezes sejam contactados
para exercer essas funções.

A formação e o número de colaboradores
ajudam a que o rácio seja de pouco mais de um
ajudante familiar por cliente, permitindo assim
que se “privilegie sempre a autonomia da pessoa”,
diz Clara Duarte. Para além disso, outra prioridade
da empresa assenta na privacidade do cliente e
na manutenção das equipas, dentro do possível,
sempre com a mesma pessoa/família, tendo nesta
fase de pandemia, chegado mesmo ao ponto de
alguns colaboradores fazerem as quarentenas em

casa dos clientes. Nos últimos anos a responsável
da empresa sente que clientes habituais com serviços menos completos começaram a requisitar
“algo mais permanente e continuado”.
Com o alívio das medidas de combate à
covid-19 e com a vacinação da população, nos
últimos meses, a Causa Positiva já pode realizar
e proporcionar actividades no exterior com os
seus clientes, nomeadamente idas ao teatro e
participação em eventos sociais de parceiros.
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CENTRO RESIDENCIAL

A

LAGOA EM MIRA

Recuperar o corpo
e a mente

q ualidade dos serviços prestados é testemunhada por aqueles
que, em boa hora, escolheram o
Centro Residencial da Lagoa, em Lagoa,
às portas de Mira, para recuperarem de
um problema de saúde que um dia lhes
bateu à porta.
É com uma arrebatadora lagoa como
pano de fundo, no meio da natureza, que
esta Unidade de Cuidados Continuados
privada presta, desde 2009, serviços de
saúde com a melhor dedicação dos seus
colaborados aos seus pacientes para
uma rápida recuperação. Só a paisagem
envolvente é “meia cura”, o conforto das
instalações é de hotel de várias estrelas.
A unidade recebe doentes que são
encaminhados pelas famílias ou pelas
companhias de seguros e o trabalho do
Centro Residencial é permitir a recuperação dessas pessoas no mais rápido tempo
possível e em boas condições.
E o que a torna especial aos olhos daquele que com ela contactam? A resposta é

simples. “O trabalho da equipa, o carinho
e a maneira como as pessoas são acolhidas
e como são tratadas. A nossa concepção é
que estas pessoas, para recuperarem, têm
de se sentir num ambiente familiar e é esse
ambiente que nós tentamos que as pessoas
sintam à sua volta”.
Para sentirem esse “ambiente familiar” que ajuda na recuperação nada foi
deixado ao acaso. Os quartos estão concebidos, como o nosso lar, de maneira a
que os doentes se sintam no seu ambiente
familiar e não num ambiente hospitalar.
“A Unidade de Cuidados Continuados
é uma fase de transição entre o meio
hospitalar e o nosso lar. O conceito é que
os doentes devem sentir que já estão em
casa e não noutro hospital”. O sentimento
é fundamental para a recuperação das
pessoas. O que vai ajudar a recuperar é a
sua mente e o seu corpo.
“Não se consegue recuperar uma pessoa fisicamente se a sua mente não quiser
ser recuperada. É este o trabalho principal

que fazemos nesta unidade, conseguir que
as pessoas acreditem que podem recuperar neste centro residencial e voltar à sua
vida dentro das suas limitações”.
RECOMPENSA

A melhor referência que se pode ter de
uma instituição são os doentes que por ela
passaram. “Felizmente quando as pessoas
recuperam, deixam-nos esse testemunho
de agradecimento pela forma carinhosa
como foram tratadas, pelo profissionalismo, pelo ambiente que lhes criamos para
a sua recuperação”.
Com mais de 40 colaboradores, entre
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas,
psicoterapeutas e auxiliares de acção
médica. Toda uma equipa que cuida 24
horas por dia, 365 dias por ano.
O segredo para o grau de satisfação
dos doentes? “Tratar as pessoas com a
dignidade que elas têm e não apenas como
mais um número”. Simples, afinal.
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&HQWUR5HVLGHQFLDOGD/DJRD
Unidade de Saúde Privada
presta os seguintes serviços médicos:
Assistência Médica de Especialidade
Serviços de enfermagem e psicologia
Fisioterapia
Para o seu conforto tem à disposição
uma variedade de equipamentos.
Quarto modelar (duplo)
Terapia ocupacional
Piscina
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O descalabro int
DINIZ FREITAS *

S

ão muitas as razões que têm conduzido ao descalabro intolerável do
SNS, a melhor conquista de Abril. O
cidadão deve estar esclarecido relativamente
aos factos, dados e doutrina que justificam
a dramática agonia do SNS, para poder
responsavelmente exigir a sua urgente
reparação, que implica uma indispensável
e profunda reforma.
Passo a elencar um conjunto de razões
que fundamentam e sustentam este meu
parecer:
1. A verba do orçamento do Estado alocada
à Saúde, é de cerca de 5% do PIB, em contraste com os 6.5% da média dos países da
OCDE. A fracção consignada à promoção
e prevenção da doença é insignificante e
ridícula.
2. O SNS trabalha a baixo custo. As avaliações positivas referenciadas a nível internacional, decorrem em grande medida
das fortes restrições financeiras suportadas
pelos profissionais de saúde.
3. Os portugueses são, dentre os cidadãos
europeus, os que mais pagam do seu
bolso para garantir cuidados de saúde,
para além da brutal carga de impostos.
4. Cerca de 1 em 10 portugueses não consegue comprar toda a medicação prescrita
pelo seu médico.
5. Cerca de 40% dos portugueses dispõem
de cobertura suplementar (nomeadamente
ADSE e Seguros), por falta de confiança
no SNS ou receio de um atendimento não
atempado.
6. Portugal é o segundo pior dos países europeus, quando se procede a uma avaliação
subjectiva do estado de saúde dos cidadãos,
mormente nos mais envelhecidos.
7. Projecções recentes evidenciam que em

2060 ocorrerá uma redução significativa
na taxa de população, com cerca de 40% dos
portugueses com idade superior a 65 anos.
É fácil conjecturar sobre as consequências
deste fenómeno, nomeadamente no âmbito
da saúde.
8. Apesar deste alarmante aviso, Portugal
continua a ser o país europeu com a pior
cobertura nos cuidados de longa duração, só
suplantado pela Polónia. Comparando com
a média da OCDE ( 13% ), a média de cobertura da população entre nós é de 2,1%.
9. Com o aumento na longevidade, é inevitável o incremento nas doenças não transmissíveis. Assim, as doenças neurodegenerativas, cardiovasculares, metabólicas como
a diabetes, oncológicas e outras, podem vir
a ser potencialmente devastadoras, se nada
for entretanto congeminado e precavido.
10. Continuamos na cauda da Europa nos
resultados finais da prevalência e incidência
da SIDA, sendo diagnosticadas tardiamente
mais de metade das infecções. Por outro
lado, Portugal apresenta dos piores resultados de toda a Europa no tocante à resistência a antibióticos e às infecções hospitalares.
11. No que respeita a recursos humanos,
não tem havido a preocupação de valorizar
e reter no SNS os profissionais de saúde.
Muitos emigram ou transitam para o sector
privado, por carência gritante de condições
laborais. Por outro lado, existe uma distribuição irregular destes profissionais, acantonados preponderantemente em Lisboa,
Porto e Coimbra. No restante território, a
taxa de médicos, por exemplo, está abaixo
da média da OCDE.
12. Quanto aos profissionais de enfermagem o cenário é ainda mais grave. Apenas
dois terços da média europeia por milhar
de habitantes. No serviço público, a relação
enfermeiro/ médico é de 2.7 na OCDE, e de
1.3 em Portugal.
13. No nosso país, cerca de 2/3 dos profis-

sionais de saúde labutam em hospitais ou
em cuidados terciários, e só 1/3 nos cuidados primários. A porta de entrada não é o
médico de família, como se afirma, passou
a ser a urgência hospitalar. Um disparate.
14. A redução do horário laboral dos funcionários públicos para 35 horas semanais,
repercutiu-se nefastamente na produtividade e despesa na saúde.
15. Aumentou escandalosamente o número
de médicos «tarefeiros», com a agravante de
muitos deles não serem especialistas , auferirem proventos superiores a médicos do
quadro hospitalar não raro mais diferenciados, e não terem uma ligação permanente
às instituições onde vão trabalhar.
16. Actualmente, cerca de 1,2 milhões
portugueses não têm médico de família.
17. Entre 2020 e 2025 centenas de médicos
entram na reforma.
18. Actualmente, cerca de metade das
unidades de saúde primárias são USF, nas
quais os profissionais são remunerados
em função dos resultados, sendo a outra
metade integrada por UCSP. Segundo os
dados apurados, os resultados são melhores
no primeiro modelo, podendo deste modo
ocorrer desigualdades na qualidade dos
cuidados prestados.
19. No tocante aos cuidados assegurados
pelo SNS no domicílio, o desempenho tem
sido deficitário.
20. Aumenta de forma chocante o número
de doentes em lista de espera, ultrapassando
os tempos definidos por lei e clinicamente
aceitáveis, conforme relatórios do Tribunal
de Contas e da Entidade Reguladora da
Saúde, pelo que se avolumam as queixas
sobre o mau funcionamento do SNS. Há
especialidades médicas e cirúrgicas com
tempos de espera de um, dois ou três anos.
21. De acordo com fontes oficiais, no ano de
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tolerável do SNS
2018, 30% das pessoas que morreram enquanto se encontravam em lista de espera,
tinham já ultrapassado os tempos máximos
da resposta devida.
22. Cerca de 2,8 milhões de portugueses
têm um seguro de saúde, e há 1.2 milhões
de beneficiários da ADSE, para não falar
de outros sub-sistemas que recorrem ao
sector privado da saúde. Donde, o SNS
está a responder apenas a cerca de 60% da
população e mesmo assim com progressiva
quebra de qualidade.
23. Um estudo recente da OCDE ao procurar
prever a realidade dos serviços de saúde dos
seus Estados-membros em 2060, em termos da sua sustentabilidade, aponta para o
facto de Portugal se confrontar desde já com
um desafio: ou continua a fazer tudo como
até agora e caminha para uma potencial
despesa superior a 14% do PIB, o que se
traduz numa insustentabilidade financeira
do SNS, ou desenvolve urgentemente as
reformas adequadas a garantir um SNS
robusto, sem quebra dos seus princípios
fundacionais.
Além disso:
24. A medicina personalizada e humanizada, cedeu paulatinamente lugar a
uma medicina mecanizada, robotizada,
sem alma. Os Serviços clínicos têm sido
crescentemente congeminados pela tutela
como estações de serviço que vendem

saúde a retalho, ou oficinas de reparação
técnica e mecânica de mazelas da máquina humana, ou fabriquetas de produção
robotizada e acelerada de remendos para
tapar e despachar uma maleita, mas não
para cuidar do doente.
25. Congelaram escandalosamente as
carreiras dos profissionais de saúde. E
não existe uma avaliacão rigorosa exigente
e fiável do desempenho dos profissionais e
das Instituições.
26. Como escandalosa é a nomeação para
as Chefias por critérios de afinidade política,
e não por mérito e competência.
27. Quando entrei para os HUC, na década
de sessenta, com cerca de 600 camas, existiam dois administradores. Actualmente,
segundo me informam, há mais de 50
elementos no quadro orgânico de gestão!!!

não são culpados deste descalabro, como
é óbvio. Têm indiscutível competência
e merecem o aplauso público. Em meu
entender, deviam ser mais reivindicativos
e exigentes, porque lhes sobeja autoridade
moral e profissional.

28. Um problema grave que se arrasta há
anos no SNS tem a ver com o sub-financiamento crónico e gestão da dívida. A maioria
do investimento de capital tem servido
para abater a dívida acumulada, e não para
solucionar problemas estruturais, como a
substituição de equipamento obsoleto ou
a construção de novas unidades de saúde.
Acresce a isto, a fragilidade dos modelos de
gestão e a ausência de autonomia concedida
aos gestores da dívida.

30. Intolerável é ver que se pretenda lançar
mais alguns milhões sobre o SNS, delapidando dinheiro dos contribuintes, sem a
mínima ideia dos objectivos a prosseguir. É
um sinal inequívoco de despudorada e arrogante incompetência que vigora na Saúde, e
que tem de ser urgentemente banida. Basta!

29. Os profissionais de saúde, nomeadamente a classe médica e de enfermagem,

*Professor Catedrático
de Medicina Jubilado

ORDEM DOS
FARMACÊUTICOS
Secção Regional do Centro
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Terapia contra cancro agressivo
vence Prémio Bluepharma/UC

O

grande vencedor do Prémio Bluepharma/Universidade de Coimbra
(UC) foi um projecto da Universidade do Minho, liderado por Marta
Costa, que desenvolve um candidato a
medicamento contra o cancro mais letal
do sistema urológico e venceu o Prémio
Inovação Bluepharma/Universidade de
Coimbra.
O projecto consiste em criar uma “nova
solução para os doentes oncológicos, sendo
um tratamento menos agressivo e com o
potencial de aumentar a taxa de sobrevivência destes doentes”, afirmou a UC, durante
a cerimónia de entrega do prémio.
A solução encontrada por aquela equipa baseia-se na “molécula SM001, segura
e eficaz, com um modo de acção inovador,
diferente dos outros medicamentos actualmente em uso no cancro”, tendo mostrado “uma actividade notável em cancros
agressivos e com mau prognóstico, como
o carcinoma de células renais”.
Este carcinoma é o cancro mais letal do
sistema urológico, tendo uma mortalidade
aos cinco anos após diagnóstico de 47% e
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de 92% para os estádios III e IV, respectivamente.
“Este é um prémio que muito nos
honra”, afirmou a investigadora Marta
Costa, explicando que o perfil da molécula
SM001 “é único”, tendo um nível de toxicidade “seguro e promissor”, sem registo
de efeitos adversos em modelos animais.
A equipa terá mais dois anos de desenvolvimento pré-clínico antes de entrar nos
primeiros ensaios em humanos, e, apesar
de o foco da investigação estar naquele

carcinoma de células renais, a molécula
apresenta “muito potencial noutros cancros agressivos”, frisou Marta Costa.
Da equipa premiada, fazem ainda parte
Fátima Baltazar, Fernanda Proença e Teresa
Dias Coelho.
O prémio Bluepharma/Universidade
de Coimbra visa distinguir projectos científicos de excelência ao nível internacional na
área das ciências da saúde que apresentem
elevado potencial de transformação em
produtos ou serviços.

Plataforma ‘online’ da UC
promove saúde mental

oi criada por investigadores da
Universidade de Coimbra (UC) uma
plataforma ‘online’ para promover
a saúde mental e prevenir a depressão,
destinada a adolescentes, seus educadores
e à comunidade em geral.
A SMS e Saúde, criada no âmbito do
projecto SMS – Sucesso, Mente e Saúde, tem
como principal objectivo “a promoção da
saúde mental e o combate ao estigma social
e insucesso escolar associados à doença
mental”, referiu a UC.
A Universidade adiantou que a solução digital interativa “foi desenhada de
forma a apostar em recursos que sejam
capazes de combater os problemas de
saúde mental das populações, sobretudo

de jovens”, e foi desenvolvida por investigadores do Centro de Investigação em
Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental e do Departamento de
Engenharia Informática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da UC.
“O projecto envolve também educadores,
visando, nesse âmbito, aumentar a eficácia da
intervenção preventiva, capacitando-os para
desempenharem uma parentalidade mais
positiva em prol da promoção de ambientes
familiares resilientes. Em simultâneo, oferece
também apoio a toda a população, contribuindo para melhorar os níveis de literacia em
saúde mental”, acrescentou a UC.
Ana Paula Matos, professora da Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação da

Universidade de Coimbra e coordenadora
do projecto SMS, afirma que a “estratégia de
aprendizagem combinada é inovadora, facilita
a adesão e permite a sustentabilidade dos programas de intervenção”, acrescentando que
a SMS eSaúde “dá um acesso fácil e amigável
aos programas SMS, tornando as sessões mais
dinâmicas e interactivas e permitindo aos jovens e suas famílias continuarem a aprender
e a pôr em prática os seus conhecimentos,
através da realização autónoma de actividades
na plataforma”.
O projecto SMS foi financiado pelo programa Parcerias para o Impacto da Inovação
Social e pelo Município da Figueira da Foz,
onde foi implementado em plena pandemia
de covid-19.
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Os profissionais das Tecnologias
da Saúde: pilares essenciais
do Sistema de Saúde Português
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de saúde primários (e não quase apenas
concentrados nos hospitais).
Este novo paradigma permitiria uma
redução drástica na referenciação de
doentes para as unidades hospitalares,
totalmente entupidas com utentes que, na
maioria das vezes, poderiam ser tratados
no seu centro de saúde, no seu serviço
de urgência básica de proximidade, se aí
tivessem acesso aos cuidados de saúde que
os profissionais das tecnologias da saúde
proporcionam.
* Presidente da ESTeSC-IPC
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emergência de algumas das profissões enquadradas no designado universo das “Tecnologias da
Saúde” ocorre em Portugal ao longo da
primeira metade do século XX, com os
primeiros registos históricos datados de
1901. A década de 60 apresentou-se como
marcante para o desabrochar do ensino
formal destas profissões, apresentando
um longo percurso de seis décadas de
evolução e desenvolvimento.
Ao nível da administração pública,
estes profissionais de saúde das 18 profissões regulamentadas estão enquadrados
na carreira dos Técnicos Superior de
Diagnóstico e Terapêutica (decreto-lei
111/2017 de 31 de agosto).
A Escola Superior de Tecnologia da
Saúde de Coimbra, do Instituto Politécnico
de Coimbra (ESTeSC-IPC), através das suas
oito Licenciaturas, contribui para a formação de 12 dessas profissões (Análises Clínicas e Saúde Pública 1 , Anatomia Patológica,
Citológica e Tanatológica 1 , Audiologia,
Cardiopneumologia 2 , Farmácia, Fisioterapia, Medicina Nuclear 3 , Neurofisiologia 2
, Nutricionista, Radiologia 3 , Radioterapia
3 , Saúde Ambiental), pilares essenciais
para uma prestação de cuidados de saúde
moderna, numa perspetiva holística e
totalmente centrada no doente.

Por motivos que apenas entendo
como sendo de pura iliteracia, a comunicação social teima em continuar a referir-se apenas a “médicos” e “enfermeiros”
quando se referem a profissionais de
saúde, induzindo toda a sociedade a achar
que a prestação de cuidados se faz apenas
através desses dois grupos, esquecendo-se
dos mais de 15.000 profissionais da designada área das tecnologias da saúde que
se constituem hoje como imprescindíveis
para uma prestação de cuidados moderna
e centrada no doente.
Não há hoje qualquer prestação de
cuidados de saúde que não tenha que
envolver um ou até vários profissionais
das tecnologias da saúde atrás referidos,
sem os quais não seria possível aos médicos fazerem o diagnóstico e definirem
a terapêutica.
A ESTeSC-IPC, como escola de referência em Portugal e no mundo na formação
destes profissionais, orgulha-se de contribuir por colocar no mercado profissionais
altamente diferenciados, capazes de responder aos desafios de qualquer sistema de
saúde, contribuindo para isso a investigação
de qualidade que produzimos.
Fossem os vários governos capazes
de criar roturas e eliminar vícios antigos,
implementados por ação de corporações
várias, teríamos hoje estes profissionais de
uma forma mais presente nos cuidados
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Acordo entre Câmara e Hospital de Cantanhede
beneficia 250 utentes de IPSS’s

O

Hospital de Cantanhede vai disponibilizar equipas para se deslocarem às Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS’s) do concelho,
para realizarem exames médicos, beneficiando cerca de 250 pessoas, no âmbito de
um protocolo com a Câmara Municipal.
Tendo em consideração a população que
está internada e as necessidades das mesmas, “cerca de 250 pessoas são potenciais
beneficiários deste programa”, refere a
presidente do Conselho de Administração
do Hospital Arcebispo João Crisóstomo
(HAJC), em Cantanhede, Diana Breda.
O acordo de cooperação entre a
Câmara e o Hospital João Crisóstomo
envolve também 11 instituições IPSS
deste concelho. O HAJC vai disponibilizar
meios complementares de diagnóstico
e terapêutica (MCDT) de proximidade,
deslocando equipas para o efeito, evitando
deslocações e o impacto negativo para o
utente.

I

As equipas vão realizar “electrocardiogramas, análises clínicas e ecografias
e, para isso, temos um médico radiologista, uma técnica de análises clínicas e
uma técnica de eletrocardiografia, que se
deslocam semanalmente a vários locais”,
de acordo com uma rota já definida,
sublinhou.
Diana Breda deu o exemplo do exame
electrocardiograma, que, à partida, “parece uma coisa fácil”, no entanto, para um
“idoso que está acamado é muito difícil
deslocá-lo, mesmo para um exame muito
simples como é este”.
Cabe à autarquia de Cantanhede
assegurar a disponibilização de viatura e
motorista e ainda os transportes necessários para garantir as deslocações dos
profissionais do HAJC.
“Decidimos participar activamente
neste projecto, porque acreditamos que
ele vai resultar numa importante mais-valia, no que diz respeito à monitorização

regular das condições de saúde dos que
estão em situação de maior vulnerabilidade a esse nível”, disse a presidente da
Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio,
acrescentando que “é uma solução integrada em que todas entidades envolvidas
podem, muito justamente, sentir a satisfação de que estão a exercer as suas
responsabilidades para com a comunidade”, frisou.

Investigação em Coimbra antevê novos
fármacos para combater cancro da bexiga

nvestigadores da Universidade de Coimbra
(UC) estão envolvidos num projecto que
poderá permitir o desenvolvimento de
fármacos para combater o cancro da bexiga.
Uma equipa da Faculdade de Medicina
“está a estudar possíveis mecanismos de
evasão imunitária que limitam o sucesso da
imunoterapia no cancro da bexiga”, lançando
as “bases para o desenvolvimento” de novos
medicamentos nesta área. Está em causa a
necessidade de combater um “tipo de tumor

que, em fase avançada, tem uma elevada taxa
de mortalidade”.
Com “carácter translacional e multidisciplinar”, o estudo “Inibição da via da
adenosina – uma nova abordagem para
potenciar a imunoterapia no cancro da
bexiga avançado” está a ser desenvolvido,
desde 2019, em parceria com o Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, o
Centro Hospitalar de Leiria e o Hospital
CUF de Coimbra.
Através de diversos mecanismos, o cancro
da bexiga, mais comum nos homens, “consegue ludibriar e inibir a acção do sistema
imunitário do organismo, o que lhe permite
crescer sem ser destruído pela acção das
células imunes”, explicou o investigador e
médico Frederico Furriel. “O nosso projecto
centra-se num desses mecanismos para escapar ao sistema imunitário, que está ligado ao

metabolismo da adenosina e que pensamos
ser uma das formas através das quais o cancro
da bexiga limita a acção dos mecanismos de
protecção naturais, reduzindo ainda a eficácia
dos fármacos de imunoterapia já utilizados
hoje em dia”, adiantou.
Estes fármacos, segundo o urologista,
“têm eficácia de apenas 20 a 30% e isso
sucede certamente porque há outras formas
através das quais o tumor procede à imunoevasão, nomeadamente a via da adenosina”.
Estes estudos decorrem no Institute for
Clinical and Biomedical Research (iCBR) da Faculdade de Medicina de Coimbra, sendo que a
investigação é financiada através de bolsas pela
Associação Portuguesa de Urologia e pela CUF.
Além de Frederico Furriel, fazem parte da
equipa os investigadores Belmiro Parada, Célia
Gomes, Margarida Pereira, Hugo Ferreira,
Paula Laranjeira, Vítor Sousa e Artur Paiva.
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Estudo da UC revela que
nem sempre o envelhecimento
afecta desempenho cognitivo

m estudo da Universidade de
Coimbra (UC) revelou que “nem
todas as mudanças produzidas no
cérebro, em resultado do envelhecimento,
alteram o desempenho cognitivo”.
O estudo da UC, publicado na prestigiada revista eLife, revela que “o cérebro
muda de forma significativa com o envelhecimento, mas, pelo menos, parte dessas alterações poderão não ser relevantes
do ponto de vista do seu funcionamento.
Conduzido por Maria Ribeiro e Miguel
Castelo-Branco, investigadores do Centro
de Imagem Biomédica e Investigação
Translacional (CIBIT), ICNAS, e da Faculdade de Medicina da UC (FMUC), o
estudo demonstra que “o cérebro mais
velho apresenta uma dinâmica de actividade cerebral marcadamente diferente
do cérebro jovem com uma diminuição
das flutuações espontâneas de actividade
neuronal, mas esta diferença não está
associada a uma perda cognitiva”.
“O nosso cérebro nunca pára. Mesmo
quando estamos em repouso, a nossa
actividade cerebral mostra grandes flutuações. Períodos de grande actividade
cerebral são seguidos de períodos de
actividade mais baixa, alternando de uma
região ou rede neuronal para outra, em
constante movimento. Chamamos a esta
actividade cerebral, actividade espontânea
- sublinham os dois autores do estudo. Ou
seja, esclarecem Maria Ribeiro e Miguel
Castelo-Branco, “com o envelhecimento,
a nossa actividade cerebral espontânea
tende a tornar-se mais estável”.
“O padrão de actividade cerebral das
pessoas mais velhas sugere flutuações de
actividade neuronal de menor amplitude e
uma redução da activação espontânea das
redes neuronais que abrangem regiões
distantes do cérebro. Por outro lado, do
ponto de vista comportamental, as pessoas
mais velhas têm mais dificuldade em

manter o desempenho constante, isto é,
quando repetem a mesma tarefa ao longo
do tempo as respostas são mais variáveis.
Este aspecto parece estar associado a um
pior desempenho cognitivo e é um preditor do declínio cognitivo e de patologia
cerebral associada à demência”, explicam.
Como é que a actividade cerebral mais
estável nas pessoas mais velhas pode estar
associada a um desempenho comportamental mais variável? Este foi o dilema
abordado no estudo. Os cientistas da UC
compararam os padrões de actividade
cerebral de pessoas mais velhas com os
padrões cerebrais de jovens adultos e estudaram a “associação entre a actividade
cerebral espontânea e as respostas neuronais quando os participantes executavam
tarefas cognitivas”.
Foi então que observaram, explicam,
“uma dissociação entre a actividade cerebral espontânea, que serve de pano de
fundo para tudo o que acontece no cérebro, e a actividade cerebral que é induzida
durante o desempenho cognitivo”. “Apesar
de as pessoas mais velhas terem uma
actividade cerebral espontânea menos
variável, a sua actividade cerebral asso-

ciada ao desempenho cognitivo mostra o
mesmo nível de variabilidade dos jovens
adultos”, sustentam.
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ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL E SEGURO

Alimentação e actividade física
dão saúde a crianças e jovens

A

Direcção-Geral da Saúde lançou o
Manual de Recomendações para um
Estilo de Vida Saudável e Seguro,
com sugestões no âmbito da alimentação
saudável, da actividade física, da utilização
de ecrãs, da saúde mental e da saúde oral,
abordando ainda aspectos como as relações
saudáveis e os valores a partilhar.
Este manual destina-se aos pais e cuidadores de crianças e jovens, mas também
às escolas e aos jovens que pretendem ter
mais informação, incentivando a adopção de
hábitos e cuidados que podem e devem ser
estimulados ao longo da vida e dos diferentes ciclos que nele são identificados. Desde
sugestões para os lanches das crianças ao
número de horas que cada criança deve
estar exposta a ecrãs e media, este manual
oferece conselhos e recomendações a todos
os que querem contribuir para um futuro
com crianças mais saudáveis.
Quanto ao desenvolvimento físico, é
possível ficar a saber quais as actividades
mais adequadas a cada idade - desde os bebés com menos de um ano até aos 18 anos.
RECOMENDAÇÕES

A alimentação saudável tem um papel
determinante no crescimento e desenvolvi-

mento das crianças e jovens, contribuindo
para um melhor desempenho escolar e
desportivo. A Escola tem dado o exemplo e,
actualmente, os bufetes e as máquinas de
venda automática apenas disponibilizam
alimentos saudáveis. Mas, em paralelo, a
educação alimentar em casa e o exemplo
dos encarregados de educação são fundamentais para a adoção de um padrão
alimentar saudável pelas crianças.
Os lanches contribuem para cerca de ¼
da ingestão energética diária das crianças e
jovens e nestas refeições são habitualmente
consumidos produtos alimentares com
pouco valor nutricional. A preparação de
lanches saudáveis pode proteger as crianças
para o resto da vida e é por este motivo que
as recomendações para uma alimentação
saudável presente neste manual dão a este
aspecto particular atenção.
Como hábitos alimentares saudáveis
nas refeições recomenda-se a oferta repetida de cada alimento novo, num contexto
lúdico-educativo. O manual refere que as
crianças nascem com uma preferência pelo
sabor doce e salgado, pelo que os alimentos salgados e doces são mais susceptíveis
de serem aceites pelas crianças, quando
comparados com os alimentos que têm um
sabor mais amargo, como alguns produtos

hortícolas. No entanto, como é referido, as
crianças podem aprender a aceitar uma
grande variedade de alimentos e sabores
através da exposição repetida.
Recomenda-se fazer das refeições momentos relaxados e agradáveis e privilegiar
a conversa e a partilha de histórias durante
as refeições, que até podem ser relacionadas
com a alimentação. Sugere-se, igualmente,
que não se use os alimentos como recompensa por um bom comportamento ou por
outra razão nem substituir alimentos que
não são do agrado da criança por outros
alimentos. Recomenda-se, também, não
ter disponível em casa, regularmente,
alimentos com pouco valor nutricional,
hipercalóricos e com elevado teor de sal,
açúcar e gordura, como refrigerantes, sumos, bolachas e snacks salgados.
Deve-se envolver as crianças em actividades culinárias (supervisionadas e com
utensílios apropriados no que respeita
à segurança) e na compra de alimentos
saudáveis. São importantes as actividades
que incluam, por exemplo, fazer listas de
compras para uma receita saudável e incentivá-las na preparação da mesma. Também
a ida às compras em família pode ser um
momento excelente para a aprendizagem
de escolhas saudáveis.
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