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Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo: 

Os endocrinologistas são os médicos de 
referência para o tratamento da Diabetes, 

das doenças da Tiróide e da Obesidade
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A Endocrinologia pode ser definida 
como a área da Medicina que se ocu-
pa com a morfologia e funcionamento 
das glândulas endócrinas, a interação 
hormonal e bioquímica na produção, 

das outras especialidades médicas), 
mas sim com a existência de várias 
glândulas de secreção endócrina, com 
características morfofuncionais pró-
prias, em parte autónomas, mas tam-
bém em interação com outras glându-
las e com outros sistemas não endócri-
nos. 

As principais áreas de intervenção 
dos endocrinologistas são: a) diabe-
tes mellitus e hipoglicemia; b) doen-
ças da tiróide e paratiroides; c) obe-
sidade; d) doenças da hipófise e hi-
potálamo; e) doenças da suprarre-
nal; f) doenças endócrinas das 
gónadas; g) alterações da puberdade 
e do desenvolvimento. 

As mais prevalentes, com tendência 
de crescimento e associadas às pro-
fundas modificações do estilo de vida 
da sociedade moderna são a diabetes 
mellitus, principalmente a diabetes ti-
po 2, o excesso de peso, a obesidade 
e as alterações do metabolismo lipídi-
co. Com os avanços da tecnologia de 
imagem e da capacidade de diagnósti-
co laboratorial, as doenças da tiróide, 
os incidentalomas da hipófise, a pato-
logia nodular da suprarrenal, a hipo 
ou hipercalcémia e as alterações do 
metabolismo fosfocálcico são muito 
mais frequentemente diagnosticados. 
A intervenção do especialista, neste 
caso do endocrinologista, é custo efe-
tiva ou seja consegue diagnosticar e 
tratar de forma mais rápida e precisa 
recorrendo menos aos meios auxilia-
res de diagnóstico. 

Em muitas doenças endócrinas há 
importantes interações com outras es-
pecialidades médicas e cirúrgicas pelo 
que é comum e cada vez mais frequen-
te a necessidade e grande utilidade de 
consultas multidisciplinares. Um outro 
objetivo que está em curso é a criação 
de centros de referência nacionais pa-
ra algumas das doenças endócrinas. 
Posteriormente estes centros de refe-
rência nacionais poderão candidatar-

-se a centros de referência europeus e 
com isso criar novas possibilidades no 
diagnóstico e tratamento de doentes 
portugueses com doenças endócrinas. 

Em Portugal, os Endocrinologistas 
são os médicos especialistas a quem a 
Ordem dos Médicos reconhece com-
petência para prevenir, diagnosticar e 
tratar as doenças endócrinas, e consti-
tuem o Colégio de Endocrinologia-
-Nutrição.

Em Portugal os Serviços de Endo-
crinologia e Diabetes estiveram du-
rante muitos anos restritos aos hos-
pitais mais diferenciados de Lisboa, 
Porto e Coimbra. Com as modifica-
ções já referidas e que alargaram de 
forma muito significativa o âmbito 
da especialidade e aumentaram 
enormemente o número de doentes 
a tratar a necessidade de mais endo-
crinologistas fez-se sentir em todo o 
Mundo e também em Portugal. O 
número de endocrinologistas portu-
gueses tem crescido de forma signifi-
cativa e o número de hospitais com 
Serviços ou Unidades de endocrino-
logia também. Assim, para além dos 
centros já referidos também Braga, 
Viana do Castelo, Vale do Tâmega, 
Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Vila 
Real, Aveiro, Leiria, Castelo Bran-
co, Setúbal e Faro têm Serviços ou 
Unidades de Endocrinologia. Os cer-
ca de 80 novos internos da especia-
lidade irão permitir criar unidades 
onde ainda não existem e reforçar as 
já existentes e que se debatem com 
falta de recursos humanos.

“Os endocrinologistas 
são os médicos de 
referência para o 

tratamento da Diabetes, 
da Tiróide, Obesidade, 
Suprarrenal e Hipófise.”

no transporte e na ação das hormo-
nas. 

É uma especialidade sem um órgão 
como objeto central do seu trabalho 
(em contraste com a grande maioria 

A Endocrinologia é uma especialidade médica que tem como objetivo o 
estudo, diagnóstico e tratamento das doenças endócrinas e metabólicas. 
Estas doenças são hoje frequentes e complexas necessitando de 
médicos especialistas cada vez mais diferenciados nas suas diversas 
áreas de endocrinológicas. A grande evolução dos meios de diagnóstico 
– quer da imagem quer laboratorial – assim como as modificações do 
estilo de vida da sociedade moderna, aumentaram de forma muito 
significativa as doenças endócrinas e metabólicas. Os endocrinologistas 
são os médicos de referência para o tratamento da Diabetes, das 
doenças da Tiróide e Paratiróides, da Obesidade, das doenças da 
Suprarrenal, da Hipófise e doenças endócrinas dos Ovários e Testículos.

As doenças endócrinas são 
muito frequentes e complexas
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SPEDM
A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Dia-

betes e Metabolismo (SPEDM) foi fundada em 1949 
por um grupo de médicos e cientistas portugueses 
que desenvolveram importante investigação básica 
e clínica em hipófise, suprarrenal, tiróide e diabetes. 
Esta é uma das mais antigas Sociedades Científicas 
no âmbito da Medicina Interna (a Sociedade Portu-
guesa de Cardiologia foi fundada também em 1949 
e a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna em 
1951).

No decurso destes 67 anos, a SPEDM ganhou 
uma dimensão considerável, tendo 538 associados 
de diversas áreas entre as quais se destacam a Endo-
crinologia, a Medicina Geral e Familiar, Medicina In-
terna, Cirurgia, Medicina Nuclear, Nutrição e Car-
diologia. 

É uma Sociedade muito dinâmica que anualmente 
participa e promove, a nível nacional, ações locais 
de sensibilização nos Dias Mundiais da Diabetes, 
Obesidade e Tiróide. Está no seu plano anual a or-
ganização de um Congresso, Cursos e Escola de Ve-
rão e, com grupos de estudo, que reúnem em média 
três vezes por ano, são produzidos trabalhos e reco-
mendações dentro do âmbito científico da especiali-
dade. Destacamos a Revista Portuguesa de Endocri-
nologia, Diabetes e Metabolismo. 

É efetiva a motivação que a Sociedade manifesta 
através da presença constante no espaço de discus-
são pública, originando eventos que mobilizem e in-
formem os associados, nomeadamente com o Cur-
so de Nutrição para endocrinologistas que vai já na 
sua segunda edição (15 e 29 de outubro; 12 e 26 de 
novembro de 2016) e a Escola de Verão que teve 
este ano a sua primeira realização. Já nos dias 27 e 
28 de janeiro de 2017, Coimbra vai acolher uma 
formação em Ecografia da Tiróide direcionada aos 
endocrinologistas.

Grupo de Estudo  
da SPEDM

Os Grupos de Estudo integrados no uni-
verso da SPEDM produzem teses e artigos 
científicos sobre o diagnóstico e tratamen-
to de diversas patologias endócrinas e pro-
movem a pesquisa cooperativa entre cen-
tros nacionais e internacionais. Frequente-
mente estes artigos são publicados em re-
vistas da especialidade com relevância 
mundial.

•  Grupo de Estudo da Diabetes Mellitus;

•  Grupo de Estudo da Insulinoresistência;

•  Grupo de Estudo da Tiróide;

•  Grupo de Estudo da Hipófise;

•  Grupo de Estudo da Suprarrenal;

•  Grupo de Estudo das Dislipidemias;

•  Grupo de Estudo dos Tumores Neu-
roendócrinos;

•  Grupo de Estudo de Endocrinologia, 
Diabetes, Metabolismo e Gravidez;

•  Grupo de Estudo da Osteoporose e 
Doenças Ósseas Metabólicas.

Bolsas SPEDM
Anualmente a Sociedade atribui Bolsas com o in-

tuito de incentivar a investigação aqui e além-frontei-
ras. Nesse sentido são atribuídas: 

•  10 Bolsas para apresentação de trabalhos cientí-
ficos no Congresso Europeu de Endocrinologia;

•  5 Bolsas para apresentação de trabalhos científi-
cos no Congresso Europeu de Tiróide;

•  5 Bolsas para apresentação de trabalhos científi-
cos no Congresso Europeu de Obesidade;

•  10 Bolsas para apresentação de trabalhos cientí-
ficos em Congressos Internacionais; 

•  1 Bolsa para Investigação em Patologia Hipofi-
sária; 

•  1 Bolsa para Investigação em Tiróide; 

•  1 Bolsa para Investigação em Endocrinologia 
Pediátrica e Menopausa; 

•  8 Bolsas de Diferenciação Profissional e Investi-
gação Científica, cujo objetivo é o de apoiar fi-
nanceiramente estágios de formação/diferencia-
ção profissional; 

•  E ainda um prémio para os melhores artigos ori-
ginais publicados na  Revista Portuguesa de En-
docrinologia, Diabetes e Metabolismo (RPEDM).

Cartão de Informação Médica para doentes com insuficiência da suprarrenal

As doenças das glândulas também têm emergências médicas associadas frequentemente a estados de 
hipo ou hiperfunção hormonal. A insuficiência suprarrenal é uma emergência grave, não muito frequen-
te e que se não for identificada e tratada com rapidez pode ser mortal. Assim, a SPEDM promoveu a 
emissão de um Cartão de Informação Médica para doentes com insuficiência da suprarrenal de modo a 
facilitar a sua identificação e tratamento. 
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Congresso Europeu de Endocrinologia
O 19.º Congresso Europeu de Endocrinologia vai realizar-se em 2017 entre os dias 20 a 23 de maio, no Centro de Congressos de Lisboa com o apoio da 

SPEDM, sendo o Local Organising Committee presidido pelo Dr. João Jácome de Castro. 
São esperados cerca de três a quatro mil especialistas de endocrinologia oriundos de vários pontos do globo, principalmente Europa, América Latina e EUA. 

“É um momento alto para a história da Endocrinologia portuguesa a possibilidade de organizar este Congresso”, assume o presidente da SPEDM, Francisco 
Carrilho.

Francisco Carrilho revela que “serão abordados temas que interessam a todos os médicos da especialidade, com o intuito de promover a atualização de diver-
sas patologias endócrinas, nomeadamente a oncologia endócrina, as doenças das glândulas suprarrenais, a obesidade, a diabetes e os disruptores endócrinos – 
ou seja, substâncias químicas que, geradas pela atividade agrícola, industrial e comercial, existentes no meio ambiente e em materiais que usamos diariamente, 
estão na origem da rutura de equilíbrios bioquímicos e hormonais potenciando o aparecimento de doenças”.

1ª Escola de verão de Endocrinologia  
e Diabetes da SPEDM

A 1ª Escola de verão de Endocrinologia e Diabetes promovida pela 
SPEDM merece um balanço muito positivo por parte de Francisco 
Carrilho. Este evento dirigido a internos da especialidade tem o intui-
to de melhorar e atualizar a sua formação. 

Este ano, a estrutura da Escola foi politemática, abordando as gran-
des áreas da Endocrinologia (Diabetes, Tiróide, Obesidade, Hipófise, 
Suprarrenal e Metabolismo do Osso). “Esta é uma experiência que 
queremos repetir anualmente, podendo vir a ser dirigida a outros pú-
blicos dentro da especialidade, dependendo dos objetivos e necessida-
des dos sócios da SPEDM”, salienta.
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A especialista Lucília Salgado é Presidente da Sociedade Portuguesa 
de Medicina Nuclear (SPMN) desde novembro de 2014. Iniciou a sua 
colaboração com a Sociedade em 1988, tendo sido um dos membros 
responsáveis pela criação da atual estrutura independente da SPMN. 
Ocupou vários cargos a partir daí, entre os quais a posição de Vice-
Presidente entre 2006 e 2014. Nesta edição do Perspetivas, 
contámos com o seu contributo, na seguinte exposição onde nos dá 
a conhecer a realidade da Medicina Nuclear e da Sociedade que 
representa.

A SPMN e a promoção 
da Medicina Nuclear

A utilização de metodologias de Me-
dicina Nuclear em Portugal começou 
em 1953 no Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa, na altura sob o 
nome de Laboratório de Radioisóto-
pos. A actividade do laboratório con-
tava com a colaboração de médicos de 
várias especialidades e de físicos. A 
SPMN foi fundada por profissionais 
de várias áreas (médicos, físicos, far-
macêuticos), no seio da Sociedade de 
Ciências Médicas, e nela permaneceu 
até 1998, altura em que adquiriu a es-
trutura jurídica e estatutária atual. 

A Sociedade Portuguesa de Medi-
cina Nuclear (SPMN) é uma associa-
ção científica, voluntária e sem fins 
lucrativos, que tem como objectivos 
estatutários “estimular e promover a 
discussão, a divulgação de ideias, ex-
periências e resultados, no campo 
do diagnóstico, do tratamento, da 
investigação e da prevenção, em 
Medicina Nuclear, com vista a um 
benefício da Saúde Pública e da Hu-
manidade”.

A SPMN integra, entre os seus asso-
ciados, elementos de diferentes gru-
pos profissionais envolvidos no exercí-
cio da Medicina Nuclear, maioritaria-
mente médicos, físicos, farmacêuticos 
e técnicos de diagnóstico e terapêuti-
ca.

São objectivos da SPMN:
•  Defender e promover o exercício 

da Medicina Nuclear com garantia 
de cumprimento de normas éticas;

•  Colaborar com diversas entidades, 
com vista a promover a prática da 
Medicina Nuclear com garantia de 
qualidade e de segurança para a 
Saúde Pública;

•  Promover a informação e educa-
ção pública em todos as questões 
relacionadas com as aplicações 
médicas dos radionuclídeos;

•  Representar Portugal junto de ou-
tras organizações científicas inter-
nacionais de Medicina Nuclear, 

nomeadamente no seio da Euro-
pean Association of Nuclear Medi-
cine (EANM) e da WFNMB (World 
Federation of Nuclear Medicine 
and Biology);

•  Organizar Grupos de Estudo dedi-
cados a diversos aspectos da práti-
ca da Medicina Nuclear;

•  Promover actividades e publica-
ções científicas com vista à actuali-
zação profissional e formação pré- 
e pós-graduada em Medicina Nu-
clear e áreas científicas com ela re-
lacionadas;

•  Promover o estudo das aplicações 
dos radionuclídeos – isótopos ra-
dioactivos – em Medicina e nas 
Ciências Básicas com ela relacio-
nadas.

A SPMN realiza um Congresso 
Nacional de Medicina Nuclear com 
uma periodicidade bi-anual. É o 
evento nacional mais importante da 
área da especialidade, constituindo-
-se como um fórum de apresentação 
da actividade científica nacional, 
bem como de atualização e discus-
são de aspectos organizacionais da 
especialidade e das carreiras dos 
profissionais que colaboram em Me-
dicina Nuclear.

Para além do Congresso Nacional, a 
SPMN tem organizado vários eventos 
cientificos, habitualmente monotemá-
ticos, permitindo aos sócios e aos res-
tantes membros da comunidade cien-
tífica uma atualização nesses temas, 
na grande maioria das vezes, de forma 
gratuita.

Em 2013 foi estabelecida uma par-
ceria com a Sociedade Portuguesa de 
Radiologia e Medicina Nuclear, o que 
permitiu a presença da SPMN na Ac-
ta Radiológica Portuguesa, com a 
constituição de uma secção editorial 
em Medicina Nuclear com o respecti-
vo Conselho Cientifico Editorial. 
Criou-se assim, acesso qualificado a 
uma Revista de qualidade para a publi-
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cação da investigação nacional em 
Medicina Nuclear.

A SPMN colabora ainda, em iniciati-
vas de âmbito mais organizacional da 
prática da Medicina Nuclear, promo-
vendo a discussão de assuntos com 
impacto nessa prática, como seja o 
acesso ao medicamento em Medicina 
Nuclear, tema de uma mesa redonda 
no último congresso nacional, que te-
ve lugar em Coimbra em Novembro 
2015; ou tomando parte em fóruns de 
colaboração com entidades oficiais, 
quando solicitada para tal.

A especialidade
A Medicina Nuclear é uma das 3 

especialidades médicas que utiliza 
radiações ionizantes na sua prática 
clinica. Ao contrário das outras 2 (a 
Radiologia (ou Imagiologia) e a Ra-
dioterapia (atualmente, Radio-Onco-
logia)), a Medicina Nuclear utiliza o 
que denominamos “fontes não sela-
das”. Significa isto que a radiação 
utilizada se encontra na forma de um 
radiofármaco que é administrado ao 
doente na altura em que o exame é 
realizado, na grande maioria dos ca-
sos por via endovenosa. O radiofár-
maco é constituído habitualmente 
por 2 partes: uma não-radioactiva, 
que dirige a radiação ao órgão ou 
sistema que queremos estudar e ou-
tra, a radioactiva, que funciona co-
mo um rótulo e permite a detecção 
externa do local onde está o radio-
fármaco, com a consequente obten-
ção de imagem. O radiofármaco é 
preparado como um medicamento, 
com todas as exigências de qualida-
de  e esterilidade, mas sem acção 
farmacológica. Ou seja, não vai mo-
dificar nenhum processo fisiológico 
no corpo do doente. É como se fos-
se um traçador, percorre o seu corpo 
e permite observar um certo órgão 
do ponto de vista funcional. 

No caso da radiologia e da radiote-
rapia a radiação está confinada dentro 
dos equipamentos e só na altura da 
realização do exame/terapêutica é 
que o doente é exposto à radiação. 
Neste caso, falamos de “fontes sela-
das”.

Outra diferença básica em relação à 
Radiologia é o facto das imagens de 

diação, administrada por via endove-
nosa, conseguimos ver o corpo todo 
do doente. Nos exames radiológicos, 
a cada exame corresponde uma dose 
de radiação. 

Quando pensamos em radiações e 
no seu uso em Medicina, importa 
lembrar que a terra é radioactiva e a 
radiação é um fenómeno natural. O 
seu uso para fins médicos, industriais 
ou militares tem cerca de cem anos. 
Logo desde os primeiros anos de uti-
lização das radiações se criaram re-
gras de boa prática. Actualmente, 
existe um conjunto de regras inter-
nacionais de protecção radiológica 
aceites em todos os países, que vêm 
desde essa altura, e que foram sendo 
aperfeiçoadas. Nessas regras estão 
incluídas, por exemplo, as recomen-
dações acerca da forma como nós, 
trabalhadores expostos a radiações, 
nos devemos comportar no nosso 
trabalho. 

Dito isto, os exames de Medicina 
Nuclear são seguros e na sua maioria, 
conferem uma baixa dose de radiação 
ao doente. O nome Medicina Nuclear 
ainda assusta por vezes, mas após a 
explicação da metodologia do exame 
e dos benefícios da informação de de-
le obtemos, os doentes ficam tranqui-
los. De referir que se trata de exames 
não-invasivos, cujo maior incómodo é, 
na maioria dos casos, uma picada nu-
ma veia. Na caso da PET-TC sentimos 
cada vez mais que os doentes oncoló-
gicos reconhecem a importância e a 
capacidade do exame e a sua adesão é 
por isso, facilitada.

O método PET
A tomografia de positrões baseia-

-se na administração ao doente de 
um radiofármaco marcado com um 
isótopo emissor de positrões, se-
guindo a sua distribuição no corpo. 
Houve dois avanços importantes em 
relação aos exames de Medicina Nu-
clear realizados em gamacâmara. 
Um, o facto de podermos fazer uma 
tomografia de corpo inteiro. Ante-
riormente, tínhamos já essa capaci-
dade de realização, mas apenas par-
celarmente, em zonas do corpo que 
definíamos (tomografia do tórax, por 
ex, ou tomografia do fígado). Quais 
os benefícios? Dá uma maior capaci-
dade de localizar as lesões e permite 
desconstruir os vários planos, por 
oposição a uma imagem planar, on-
de os planos estão sobrepostos. Essa 
desconstrução gera uma melhor vi-
sualização, pois as imagens ganham 
em contraste e em resolução. A PET 
trouxe uma maior resolução (4 a 6 
mm), permitindo encontrar lesões 
muito pequenas. Nas máquinas con-
vencionais, as gama-câmaras, temos 
uma resolução de cerca de 1,5 - 
2cm, ou seja, lesões inferiores a esse 
tamanho podem não ser visíveis.

A tomografia de positrões é o futu-
ro da Medicina Nuclear. É uma técni-
ca que foi desenvolvida há muito 
tempo atrás, nos anos 70, e que só 
a partir de 2000 ganhou verdadeira 
relevância clinica. Durante muito 
tempo foi utilizada apenas em inves-
tigação. 

A partir de 2000, a tomografia de 
positrões ganhou terreno em Oncolo-
gia, com a utilização de um açúcar, a 
fluorodesoxiglicose marcada com 
Fluor-18, comummente referida co-
mo 18F-FDG. Com a tecnologia PET 
(atualmente PET-TC) a Medicina Nu-
clear acedeu a imagens muito mais 
potentes, conseguidas à custa do estu-
do do metabolismo celular. O que es-
tamos a ver num exame PET realizado 
com 18F-FDG é o metabolismo glico-
lítico das células tumorais, que está au-
mentado em relação às células nor-
mais. Quanto mais agressivo for o tu-
mor, maior será esse metabolismo, 
pois é nele que a célula tumoral vai 
buscar energia para a sua manutenção 
e crescimento.

Medicina Nuclear serem imagens fun-
cionais. Um rim que não funciona, 
por exemplo, pode ser visualizado nu-
ma ecografia ou numa TC, mas não 
será visualizado num exame de Medi-
cina Nuclear. Da mesma forma, teci-
dos “mortos”, como sejam as zonas 
de enfarte do miocárdio ou tumores já 
tratados, darão uma imagem negativa 
nos estudos de Medicina Nuclear. Este 
é um importante contributo da nossa 
especialidade em Oncologia, pois as 
nossas metodologias funcionais per-
mitem dizer aos clínicos de forma mui-
to assertiva que o tratamento do doen-
te está a resultar e o tumor já não tem 
células vivas.

Alguns equipamentos mais moder-
nos de Medicina Nuclear juntam a tec-
nologia tomográfica clássica com a 
TC. São os chamados equipamentos 
híbridos (SPECT-TC e PET-TC). A TC 
traz ao exame o detalhe morfológico 
que a imagem de Medicina Nuclear 
muitas vezes não tem e permite au-
mentar a especificidade do exame, 
contribuindo para esclarecer algumas 
imagens que poderiam ser classifica-
das erradamente como patológicas. 
Com esta tecnologia melhora também 
a localização anatómica das lesões de-
tectadas no exame de Medicina Nu-
clear.

Torna-se claro, portanto, que os es-
tudos de Medicina Nuclear e os estu-
dos radiológicos são complementares, 
contribuindo ambos para o melhor 
diagnóstico do doente.

Uma das vantagens da medicina nu-
clear é que, com a mesma dose de ra-
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Nos últimos anos têm vindo a ser in-
troduzidos na prática clinica outros ra-
diofármacos PET, que estudam outras 
vias metabólicas, permitindo obter 
melhores imagens de tumores nos 
quais o metabolismo glicolítico não é 
tão importante. São exemplo destas 
situações o uso de 18F-FluoroColina 
no carcinoma da próstata ou de 68Ga-
-DotaNoc nos tumores neuro-endócri-
nos.

Por seu lado a 18F-FDG está a ser 
utilizada noutras áreas que não só a 
oncológica, como seja o estudo de in-
feção/inflamação (por exemplo, sín-
drome febril indeterminado) e de vas-
culites sistémicas, situações de diag-
nóstico difícil.

A Medicina Nuclear 
enquanto terapêutica

Em terapêutica o objectivo é tratar 
por destruição celular, com a cons-
tante preocupação de preservar os 
tecidos sãos. Quando estamos a fa-
zer diagnóstico, usamos radionuclí-
deos de semi-vida curta, que perma-
necem pouco tempo no corpo do 
doente.  Em terapêutica, utilizamos 
isótopos que permanecem mais tem-
po no corpo do doente, localizados 
numa grande proximidade com as 
células tumorais. Preferimos emisso-
res beta, que nos permitem tratar os 
doentes em ambulatório, pois são 
radiações de curto alcance nos teci-
dos e portanto, não são detectados 
fora do corpo do doente. A terapêu-
tica mais conhecida é a dos tumores 
diferenciados da tiroideia com Io-
do-131. Mas existem outros tipos de 
terapêutica, como por exemplo, o 
tratamento de neuroblastomas com 
131I-MIBG e o tratamento paliativo 

como sejam a ampliação da cobertura 
de medicina nuclear, com novos servi-
ços, a formação de mais especialistas 
médicos e de físicos médicos.

A formação de especialistas de 
Medicina Nuclear é feita desde sem-
pre nos serviços públicos, e recente-
mente, também num serviço priva-
do, em Lisboa. É uma formação de 
boa qualidade, bem estruturada e se-
guindo as regras de formação euro-
peia. No contexto da formação, quer 
seja médica, de enfermagem ou no 
que respeita aos técnicos de diag-
nóstico e terapêutica, Portugal tem 

standards de alta qualidade, o que 
permite aos seus profissionais en-
quadrar-se facilmente em qualquer 
serviço nacional ou internacional.

A especialidade de MN tem cada vez 
mais aceitação junto dos colegas clíni-
cos, que com ela contam para os seus 
diagnósticos, bem como para a avalia-
ção das terapêuticas e para o seguimen-
to dos doentes. A tecnologia PET-TC, 
com a introdução de novos radiofárma-
cos, terá uma expansão e uma impor-
tância crescentes. É uma porta aberta 
para a Medicina molecular e personali-
zada, de que tanto se fala.

de metástases ósseas, que é feito em 
doentes com doença avançada, com 
o objectivo de aliviar a dor, à custa 
de uma redução mínima do volume 
da lesão. 

Existem também situações benignas 
que podem ser tratadas pela Medicina 
Nuclear, como é o caso do hipertiroi-
dismo ou de articulações inflamadas, 
por exemplo na artrite reumatóide, ou 
articulações com sangue (hemartroses 
em doentes hemofílicos).

O panorama nacional da 
especialidade

Os serviços de Medicina Nuclear 
existem maioritariamente na região li-
toral do país. Na verdade, a cobertura 
em Medicina Nuclear acaba por ser al-
go desequilibrada do ponto de vista 
geográfico.

Em termos de equipamentos instala-
dos, Portugal está dentro dos rácios 
médios em relação a outros países eu-
ropeus, mas para isso contribuem sig-
nificativamente os equipamentos ins-
talados em serviços privados. O inves-
timento público em novos serviços de 
Medicina Nuclear não tem sido feito, 
apesar da primeira rede de referencia-
ção em Medicina Nuclear, elaborada 
em 2003 e aprovada pelo Ministério 
da Saúde cerca de 6 anos depois, pre-
ver a abertura de vários serviços em 
hospitais públicos do interior e sul do 
país.

Em 2015 e 2016, esta rede de refe-
renciação foi revista por um grupo de 
trabalho da ACSS, que integrou vários 
especialistas de Medicina Nuclear, e 
adequada às novas diretivas de organi-
zação hospitalar. Aguardamos agora a 
aprovação desta nova rede e a prosse-
cução dos objectivos nela enunciados, 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE MEDICINA NUCLEAR
www.spmn.org
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A Sociedade Portuguesa de Endocri-
nologia e Diabetologia Pediátrica 
(SPEDP) foi fundada em novembro de 
1992, fruto da necessidade sentida 
por um grupo de especialistas em En-
docrinologia e Pediatria da existência 
de um espaço de discussão, formação 
e intercâmbio entre quem, na época, 
se dedicava ao tratamento de crianças 
com patologia endócrina.

A SPEDP é uma Sociedade médica 
que integra especialistas de Endocri-
nologia e de Pediatria que nutrem es-
pecial apetência pela patologia endó-
crina que surge nas crianças, e que em 
muitos casos se mantém na vida adul-
ta. “É muito importante gerar este diá-
logo entre especialistas. Uma vez que 
estamos perante uma gradual compar-
timentação da Medicina, existe a cres-
cente necessidade de troca de saberes 
e experiências, quer entre especialis-
tas de Pediatria e de adultos, quer en-

À semelhança do historial de outras 
subespecialidades pediátricas, a Endo-
crinologia Pediátrica, era inicialmente 
efetuada por endocrinologistas de 
adultos. Com a passagem do tempo e 
a evolução da Medicina houve a ne-
cessidade de as crianças e jovens com 
patologia endócrina serem observados 
e orientados por pediatras dedicados à 
endocrinologia pediátrica, sendo que 
também a Pediatria sentiu a necessi-
dade de se diferenciar.

Em termos europeus, a “European 
Society for Paediatric Endocrinology” 
(Sociedade Europeia de Endocrinolo-
gia Pediátrica), fundada em 1962, tem 
um papel fundamental no desenvolvi-
mento da Endocrinologia Pediátrica a 
nível europeu e está a erigir esforços 
no sentido implementar, nos vários 
países da Europa, um programa de 
formação na área da Endocrinologia 
Pediátrica. Atualmente existem países 
que já têm a subespecialidade reco-
nhecida e totalmente formada, en-
quanto outros — como Portugal —, 
ainda aguardam por essa alteração. 
“Acredito que a breve trecho possam 
estar reunidas as condições para assis-
tirmos à constituição desta subespe-
cialidade no nosso país”, afirma a pre-
sidente.

Igualmente importante é a relação 
da SPEDP com outras Sociedade na-
cionais como a Sociedade Portuguesa 
de Pediatria, Sociedade Portuguesa de 
Endocrinologia Diabetes e Metabolis-
mo e Sociedade Portuguesa de Diabe-
tologia.

Ações
A SPEDP desenvolve uma série de 

ações junto dos seus associados visan-
do a discussão, a formação e o inter-
câmbio de experiências. Desde há seis 
anos, a Sociedade atribui, anualmen-
te, Bolsas de formação para a Endo-
crinologia Pediátrica com o intuito de 

realizar estágios em Serviços de Endo-
crinologia internacionais. Estas Bolsas 
são destinadas a especialistas recentes 
da Endocrinologia, e da Pediatria que, 
com o apoio dos Serviços onde estes 
estão inseridos, manifestem interesse 
em realizar formação.

Este ano a SPEDP começou a im-
plementar um fundo de apoio à reali-
zação de campos educativos (progra-
ma; objetivos; resultados) na área da 
Diabetes a decorrer nas regiões Norte, 
Centro e Sul.

Uma vez por ano, ocorre a Reunião 
Anual da Sociedade que se baseia 
sempre em temas que são na área da 
Endocrinologia comuns à idade pediá-
trica e à idade do adulto. Manifesta-se 
a efetiva preocupação de existirem 
abordagens da atividade médica tanto 
na criança como no adulto, assim co-
mo de temáticas que sejam um elo de 
ligação com outras especialidades. A 
título de exemplo, em 2015 foi feita a 
parceria com a área da Genética e, 
em 2016, dado que o Dia Mundial da 
Diabetes vai ser dedicado à “Diabetes 
e Olho”, vai ser feita a “interface” 
com a especialidade de Oftalmologia.

A atual direção da SPEDP está ain-
da a organizar anualmente, um curso 
teórico-prático. O Curso de 2015, 
coordenado pela Dr.ª Margarida Bas-
tos, incidiu no tema Crescimento 
“com o intuito de divulgar, dinamizar e 
atualizar as normas da Comissão Na-
cional de Normalização da Hormona 
de Crescimento”. Este ano o curso 
teórico-prático, coordenado pela Dr.ª 
Isabel Dinis e pela Dr.ª Luísa Barros, é 
subordinado ao tema “Diabetes tipo 1 
na criança”, com particular ênfase pa-
ra a Conferência do Prof. Dr. Tadej 
Battelino, da Eslovénia — um dos paí-
ses que garante um considerável nú-
mero de bombas perfusoras de insuli-
na associado à monitorização contí-
nua da glicose em tempo real para as 
crianças e jovens diabéticos. O Prof. 

tre as diversas especialidades”, defen-
de Alice Mirante, presidente da SPE-
DP.

Há muitas patologias endócrinas da 
Pediatria que vão permanecer na vida 
adulta, sendo premente a existência 
de um sistema implementado de tran-
sição da Endocrinologia Pediátrica pa-
ra a Endocrinologia de adultos. “Sabe-
mos que 30% das crianças seguidas 
na Endocrinologia Pediátrica preci-
sam de prosseguir com o acompanha-
mento médico na vida adulta”, revela 
Alice Mirante. 

Se há 50 anos a Pediatria era uma 
vertente da Medicina muito global, 
gradualmente com o avanço da Ciên-
cia, da Tecnologia e do Saber está a 
trilhar novos caminhos que levam à 
criação de subespecialidades, assim 
como a efetiva necessidade de as 
crianças serem vistas no espaço de 
Pediatria por especialistas da área.

A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica 
tem cerca de 250 associados, num universo de 50 especialistas 
dedicados à Endocrinologia Pediátrica a nível nacional. 
Apresentamos de seguida a conversa que desenvolvemos com a 
presidente, Alice Mirante, onde foi debatida a realidade desta área 
da Saúde em Portugal.

É premente a necessidade da 
subespecialização em Endocrinologia Pediátrica 
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puberdade igualmente frequente em 
ambos os sexos). 

Atualmente, os médicos de Medici-
na Geral e Familiar não podem solici-
tar diretamente uma consulta de En-
docrinologia Pediátrica para os Servi-
ços de Pediatria. As crianças com pa-
tologia endócrina são referenciadas 
para a consulta de Pediatria Geral, ou 
Consulta de Endocrinologia de Adul-
tos e depois encaminhados diretamen-
te para a Endocrinologia Pediátrica. 
Alice Mirante considera que esta lacu-
na deve ser revista, “pese embora as 
várias diligências que têm surgido no 
sentido de alterar esta situação”.

Em termos gerais, a patologia endó-
crina da criança e adolescente pode 
ser rastreada nas consultas regulares 
de Saúde Infantil e Juvenil, através da 
monitorização da estatura, do peso, 
do estado nutricional e do estadio pu-
bertário, da criança e jovem. Tendo 
estes vetores em consideração, Alice 
Mirante considera que se conseguem 
rastrear as patologias endócrinas mais 
frequentes. 

Dr. Tadej Battelino, endocrinologista 
pediatra, tem desenvolvido um traba-
lho notável no desenvolvimento e im-
plementação das novas tecnologias na 
diabetes.

É objetivo da SPEDP conscienciali-
zar para a importância das bombas in-
fusoras de insulina, tendo já em 2007 
realizado um curso neste âmbito. Se-
gundo Alice Mirante, o melhor trata-
mento no âmbito da diabetes tipo 1 
são as bombas perfusoras de insulina 
associadas à monitorização contínua 
da glicose em tempo real.

A evolução tecnológica na Diabetolo-
gia Pediátrica processa-se a um ritmo 
alucinante: “Estamos a caminhar a pas-
sos muito rápidos para o pâncreas artifi-
cial”. Novas bombas perfusoras de insu-
lina, associadas à monitorização contí-
nua da glicose em tempo real, já têm a 
capacidade de regular o débito basal de 
insulina de acordo com a glicose in-
tersticial suspendendo a insulina basal 
em hipoglicemia e retomando o mes-
mo após subida da glicose intersticial. 
Alice Mirante informa-nos também 
que estão a ser desenvolvidos algorit-
mos para a programação automática 
dos bólus de insulina, que tem em con-
ta as variações da glicose intersticial de 
acordo com ingestão de hidratos de car-
bono, o exercício, assim como outros 
fatores, “porém”, alerta a especialista, 
“só poderemos evoluir se efetuarmos 
mais monitorização contínua da glicose 
em tempo real e se os doentes estive-
rem devidamente formados e educa-
dos”. Já nos Hospitais, onde são realiza-
dos os tratamentos, “são cruciais as 
equipas altamente formadas e experien-
tes, multidisciplinares que tenham tem-
po para promover educação terapêutica 
contínua”.

A presidente considera ainda im-
portante que, na diabetes tipo 1, a 
Medicina Geral e Familiar e a popu-
lação em geral   estejam alerta para 
os três sinais da diabetes tipo 1: mui-
ta sede, urinar muito e perda de pe-
so. Uma semana de duração destes 
sintomas deve levar os pais a recor-
rer ao Centro de Saúde para avalia-
ção da glicémia capilar, e se superior 
ou igual a 200mg/dl a criança deve 
ser orientada para o Serviço de Ur-
gência de Pediatria no próprio dia, 
de modo a prevenir a cetoacidose 
diabética no diagnóstico da doença. 
“Este é um papel muito grande de 
formação dos Centros de Saúde”, 
declara.

Nas crianças diabéticas, tratadas 
nos hospitais com equipas especiali-
zadas, a interface com a Medicina 
Geral e Familiar é importante com 
vista à monitorização de fatores que 
interferem no cumprimento do tra-
tamento, nomeadamente podem ter 
um papel facilitador na interface 
com Saúde Escolar.

A presidente da SPEDP considera 
que Portugal tem equipas diferenciadas 
e especializadas no tratamento e educa-
ção de crianças e jovens com diabetes ti-
po 1, mas tem escasso acesso a meios 
tecnológicos comparticipados: “Esta-
mos com a mesma verba para a aquisi-
ção de bombas de insulina que tínha-
mos em 2009, aquando do início do 
programa de tratamento com bombas 
perfusoras, e no momento não está 
contemplada ainda a monitorização 
contínua da glicose. O objetivo é dar o 
melhor a todas as crianças diabéticas, 
com uma boa qualidade de vida. Os cus-
tos são exponenciais à medida que o 
tempo passa se não tivermos um bom 
controlo da diabetes desde o início, com 
o melhor tratamento, com a melhor tec-
nologia e com a melhor educação tera-
pêutica”. 

Endocrinologia Pediátrica e 
Medicina Geral e Familiar

As principais patologias diagnostica-
das e tratadas pela endocrinologia pe-
diátrica são: a baixa estatura; a obesi-
dade grave, a diabetes tipo 1; os pro-
blemas da tiróide — nomeadamente o 
bócio frequentemente associado a ti-
roidite autoimune; e as alterações da 
puberdade (puberdade precoce, mais 
frequente na rapariga, e o atraso da 

“A diabetes tipo 1 
com início na idade 
pediátrica, tem critérios 

para tratamento com 
bombas perfusoras de 
insulina." 
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O tempo e a evolução da Ciência e 
da Tecnologia atribuíram a real impor-
tância à Audiologia, sendo criados 
Cursos Superiores de Audiologia que 
permitiram um maior desenvolvimen-
to técnico-científico e a melhoria das 
práticas profissionais. A formação es-
pecífica em Audiologia, ministrada 
por docentes com formação específi-
ca de base, é hoje desenvolvida em 
duas Instituições de Ensino a nível na-
cional: a ESTeSC — Coimbra Health 
School, do Instituto Politécnico de 
Coimbra, e a Escola Superior de Saú-
de, do Instituto Politécnico do Porto.

O crescente desenvolvimento técni-
co-científico em torno da Audiologia 
implica também uma maior exigência 
ao nível académico, realidade que Jor-
ge Humberto Martins, presidente da 
Associação Portuguesa de Audiologis-
tas, considera ser o rumo certo, dado 
o grau de excelência já atribuído à es-

ties (EFAS) há longa data. Esta Asso-
ciação europeia manifesta um esforço 
para a melhoria da formação ministra-
da na Europa que atualmente é muito 
díspar. Dentro de portas é de realçar a 
relação profícua com a Sociedade 
Portuguesa de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia Cérvico-Facial e com a Asso-
ciação Portuguesa de Otoneurologia.

Prevenção 
Questionámos Jorge Humberto 

Martins sobre as repercussões da cres-
cente utilização de auriculares no quo-
tidiano da sociedade contemporânea. 
O especialista reforça que o problema 
não está no equipamento, mas sim no 
volume que lhe é imposto: “A legisla-
ção diz que não podemos ter sistemas 
sem Controlo Automático de Ganho, 
mas em algumas situações isso não 
acontece”. Por exemplo, se analisar-
mos a questão em termos de saúde 
auditiva em meio industrial, uma pes-
soa pode estar exposta a 80 decibéis 
de intensidade sonora por um período 
aproximado de oito horas, se essa in-
tensidade aumentar 5 decibéis o pe-
ríodo de exposição deverá reduzir pa-
ra quatro horas. Perante 100 decibéis 
o período de exposição deveria ser no 
limite de 30 minutos, mas sabemos 
que tal não ocorre. Por exemplo, a 
maioria de nós não frequenta discote-
cas com essa preocupação em mente.

No caso particular dos auscultadores 
verifica-se que a intensidade e o tempo 
de utilização são elevados… Para lá da 
parte exterior do ouvido, temos múscu-
los que nos protegem, atenuando o im-
pacto do som que passa para a cóclea. 
Porém, como qualquer outro músculo 
este tem um “tempo de vida”. A partir 
do momento em que entra em fadiga, o 
som passa sem filtro provocando um 
traumatismo acústico. No interior da có-
clea existem também frações muscula-
res (células ciliadas externas) que podem 

entrar em fadiga com a passagem do 
tempo. Assim, Jorge Humberto Martins 
explica que o zumbido que um jovem 
ouve na visita esporádica a um local 
com elevada intensidade sonora (disco-
teca), tende a passar um a dois dias de-
pois, mas aquando da permanência re-
gular prolonga-se, provocando uma 
perda de audição temporária. Se este 
acontecimento for constante gera sur-
dez, algo que vemos refletido em muitos 
músicos. “Por isso, hoje em dia todos os 
músicos usam auriculares de retorno, o 
que lhes permite não estarem expostos 
ao som do palco, mas ao som do retor-
no que é bastante mais baixo”.

Apesar das campanhas de sensibili-
zação e dos casos mediáticos, é cres-
cente o volume de casos de surdez na 
população mais jovem. O nosso inter-
locutor alerta: “Mesmo no meio indus-
trial quando muitas empresas disponi-
bilizam auscultadores de proteção aos 
seus funcionários, eles não os usam 
por vontade própria”. 

Neste sentido, ao longo dos anos a 
APtA tem desenvolvido uma série de 
ações de sensibilização junto da popu-
lação, como o Dia Mundial do Audio-
logista que decorreu ontem, dia 10 de 
outubro; ou em parceria com as Esco-
las Superiores de Coimbra e do Porto. 

Papel do audiologista
O Audiologista pode direcionar a 

sua atuação em três grandes áreas: a 
vertente do diagnóstico, onde aborda 
a prevenção, rastreio e diagnóstico de 
problemas auditivos ou vestibulares 
(equilíbrio); a reabilitação, auditiva ou 
vestibular, colaborando na inclusão so-
cial e a carreira académica, “que é 
fundamental para a credibilidade e 
melhoria da profissão”, sendo que 
atualmente é possível aliar a vertente 
de formação à prática o que se reflete 
numa qualidade de ensino de extrema 
eficácia.

pecialidade em Portugal: “A possibili-
dade recente de os nossos formandos 
terem acesso a programas de mobili-
dade como o Erasmus, permite a par-
tilha de conhecimentos com outras 
Escolas internacionais. Isto acontece 
devido à credibilidade do ensino minis-
trado pelas Escolas portuguesas. Só 
continuando a apostar na qualidade, 
podemos ter profissionais de excelên-
cia”, afirma. 

O trabalho efetivado com várias As-
sociações internacionais permite à As-
sociação portuguesa perceber que te-
mos profissionais que estão ao nível 
do melhor que existe em termos mun-
diais. “Conseguimos ter do ponto de 
vista tecnológico e da qualidade profis-
sional, bastante aceitação internacio-
nal e isso é possível pelo reconheci-
mento da formação dos Audiologistas 
portugueses”. A APtA integra a Euro-
pean Federation of Audiology Socie-

A profissão de Audiologista em Portugal tem um histórico recente, 
tendo a Associação Portuguesa de Audiologistas (APtA) sido criada 
em 1993. Inicialmente, como muitas outras profissões ligadas à 
Saúde, não existia formação académica sendo as atividades 
executadas por profissionais treinados para o efeito. 

Proteja-se, prolongue a 
qualidade da sua audição
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certo), preocupando-se com fatores 
mais específicos que conferem uma 
efetiva qualidade e conforto sonoro e 
que se refletem na melhoria da quali-
dade de vida dos pacientes. “A não ser 
que existam outras patologias associa-
das, uma significativa percentagem 
dos pacientes manifesta-se altamente 
satisfeita com a colocação destes equi-
pamentos. Falamos de pessoas que 
não conseguiam ter uma vida social/
profissional e passam, por exemplo, a 
conseguir falar ao telemóvel. Se anti-
gamente os equipamentos estavam li-
gados por cabo, as mais recentes tec-
nologias apresentam-se com sistemas 
wireless.”, informa o presidente da 
APtA. 

Rastreio
O nosso interlocutor aconselha que, 

do ponto de vista do adulto, qualquer 
indivíduo saudável faça um rastreio a 
partir dos 50 anos, sendo que aquele 
que está exposto a um ruído ambiente 
elevado do ponto de vista profissional, 
deve fazer um exame auditivo com al-
guma periodicidade. “Aliás, deveria 
ser feita uma medição do ambiente 
acústico quer do ponto de vista da fre-
quência quer da intensidade do local 
de trabalho do indivíduo. Mesmo os 
protetores não deveriam ser generalis-
tas, como os auscultadores que são 
abafadores, mas sim ter filtros que ate-
nuem em termos de intensidade e fre-
quência específica, de acordo com as 
características do ruído produzido pela 
máquina em cada posto de trabalho. 
Isso interfere com a comunicação das 
pessoas sendo um dos fatores que leva 
os operários a não utilizarem estas 
proteções”, reforça.

No que concerne à criança, atual-
mente o Rastreio Auditivo Neonatal 

Dentro da vertente da reabilitação 
auditiva, a tecnologia apresenta res-
postas dentro de duas grandes áreas: 
as próteses auditivas eletroacústicas e 
os implantes auditivos. Estes últimos 
necessitam de uma intervenção cirúr-
gica, sendo normalmente utilizados 
quando as próteses auditivas eletroa-
cústicas não têm capacidade para 
compensar a perda de audição exis-
tente. O problema vestibular confere 
ao seu portador uma impossibilidade 
diária de gerir as suas ações, manifes-
tando-se por uma falta de equilíbrio. 
Do ponto de vista emocional acarreta 
uma grande debilidade, provocando 
períodos de ausência profissional.

Principais causas  
e patologias

Há diversas etiologias na origem da 
perda de audição: desde casos congé-
nitos, hereditários, acidentes que sur-
gem ao longo da vida, o envelheci-
mento, entre outros. 

Na problemática com origem con-
génita, as crianças nascem com surdez 
pode, ou não, ser de origem hereditá-
ria. Por outro lado, existem casos de 
indivíduos que vão perdendo a audi-
ção por causas não genéticas, mas 
que se revelam ao longo da vida. E, 
por fim, a perda de audição é, na 
maioria dos casos, um reflexo ineren-
te ao evoluir da idade. 

O nosso entrevistado reporta-nos 
para o facto de uma percentagem de 
casos de surdez súbita, apesar de redu-
zida, tem gerado grande preocupação 
junto dos profissionais.

é efetuado a mais de 90% das crian-
ças que nascem em Portugal, apesar 
de não ser obrigatória a sua realiza-
ção. Jorge Humberto Martins lança 
ainda o repto para a necessidade de 
todas as crianças fazerem um ras-
treio audiológico antes de entrarem 
na escola: “Muitas crianças não têm 
rendimento escolar porque têm pa-
tologia auditiva que não está deteta-
da. Há crianças que ouvem bem, 
mas não percebem o que ouvem e se 
estiverem em ambiente acústico des-
favorável essa incapacidade tende a 
agravar”. Muitos destes casos che-
gam à presença do Audiologista de-
pois de passarem por outros espe-
cialistas dado apresentarem sinais 
semelhantes a hiperatividade, atraso 
de desenvolvimento da linguagem, 
entre outros. Foi neste âmbito que o 
nosso interlocutor esteve envolvido 
num projeto internacional de avalia-
ção pré-escolar que englobava a Te-
rapia da Fala, a Oftalmologia e a Au-
diologia. “Esta prática deveria ser 
generalizada em todo o Mundo à se-
melhança do que acontece por 
exemplo na Alemanha”, defende.

Enquanto presidente da Associa-
ção Portuguesa de Audiologistas, 
Jorge Humberto Martins lamenta 
que a legislação aplicada a esta área 
da Saúde seja tão pouco específica, 
possibilitando a ocorrência de situa-
ções menos éticas. “Frequentemen-
te, somos confrontados com anún-
cios publicitários que incitam à com-
pra de próteses auditivas. Alerta-
mos, no entanto, que a utilização 
destes equipamentos, para além de 
necessitar de uma avaliação por um 
Audiologista que é o único profissio-
nal de saúde legalmente reconhecido 
e habilitado, pressupõe um progra-
ma de reabilitação.” 

Tecnologia
Perante um caso de surdez a tecno-

logia de eleição utilizada no tratamen-
to são as próteses auditivas eletroacús-
ticas. No entanto as próteses implan-
táveis têm vindo a ter cada vez maior 
utilização em Portugal. De realçar que 
Portugal foi, em 1985, o terceiro país 
europeu a iniciar a colocação de im-
plantes cocleares adequados para ca-
sos de surdez severa a profunda.

Esta foi uma área que evolui tremen-
damente quer em termos cirúrgicos 
quer do ponto de vista tecnológico. 
No que concerne à atividade cirúrgica, 
esta passou a ser cada vez menos in-
vasiva, com redução do tempo de ci-
rurgia e menos traumáticas para o pa-
ciente.

Os primeiros implantes eram alta-
mente rudimentares no que respeita 
ao processamento de sinal. À medida 
que a tecnologia e a técnica evoluí-
ram, tal refletiu-se na qualidade e na 
dimensão dos componentes das pró-
teses implantáveis. De tal forma que 
hoje quando o Audiologista programa 
um implante coclear tem como dado 
adquirido que a pessoa vai perceber 
os sons (algo que em tempos era in-

“A audiologia é a ciência 
que estuda a audição e 
o equilíbrio. 

Rua Rodrigues
Sampaio nº30 C, 5ºesq.

1150-280 Lisboa
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O espaço escolhido para acolher este 
encontro foi o Hotel Meliã, estando a 
organização a cargo do Serviço de Gas-
trenterologia do Hospital de Braga. De 
acordo com a responsável, a especialis-
ta Raquel Gonçalves, estas reuniões 
constituem “o ponto alto da atividade 
do Núcleo”, atividade essa que quise-
mos também ficar a conhecer mais por-
menorizadamente. 

Esta organização nasceu no ano de 
1984, assumindo como objetivo contri-
buir para o esbatimento entre a qualida-
de assistencial dos hospitais centrais e a 
de outros hospitais mais periféricos. A 
essência daquilo que se pretende é que 
“os doentes, independentemente da sua 
localização geográfica, possam ter aces-
so a cuidados de saúde semelhantes e 
de qualidade”. Contextualizando-nos 
acerca dos seus primeiros passos, a nos-
sa interlocutora menciona uma conquis-
ta inicial na qual se conseguiu que estes 
hospitais fossem dotados de equipa-
mentos para a prática da especialidade. 
Num segundo momento, veio outra im-
portante realização, que foi a abertura 
destes serviços à formação de internos 
de especialidade. “Os internos dão sem-
pre uma vitalidade enorme aos serviços, 
por serem pessoas jovens que vêm com 
vontade de trabalhar e de fazer investi-
gação e, portanto, esse foi um grande 
salto”, considera.

trar a produção científica que também 
existia nos hospitais mais pequenos. Ao 
mesmo tempo, também é o fórum onde 
se mostram os resultados dos estudos 
multicêntricos”. Para além disso, men-
ciona ainda a colaboração com a AN-
GH (Association Hépato-Gastroentéro-
logues des Hôpitaux Généraux), grupo 
congénere francês, que todos os anos 
está representado nestas reuniões, da 
mesma forma que o inverso também 
acontece. 

Tendo como um dos eixos da sua 
ação o incentivo à investigação e à dife-
renciação científica, importa também 
referir o conjunto de medidas com que o 
faz. A esse respeito, Raquel Gonçalves 
diz-nos que, “além da possibilidade de 
se mostrarem os casos na reunião anual, 
temos ainda a apresentação mensal de 
um caso clínico no site do Núcleo, o pa-
trocínio de projetos de investigação que 
nos pareçam viáveis e interessantes e 
também a atribuição de prémios mone-
tários para as melhores comunicações e 
melhores casos clínicos que são apre-
sentados na reunião”. Conforme subli-
nha, “tudo isto é feito com o objetivo de 
incentivar as pessoas a serem melhores 
e a esforçarem-se para que as coisas 
também melhorem. Todo este esforço 
mostra a vitalidade do Núcleo neste sen-
tido de estarmos a sempre a promover 
a qualidade”.

XXXI Reunião: momento de diálogo 
com outras especialidades

Questionada sobre os critérios temáti-
cos para esta 31ª edição, diz-nos que 
“esta é uma reunião que habitualmente 
tem um tema geral, ou uma linha orien-
tadora, embora sejam focados variadís-
simos pontos da gastrenterologia”. Para 
este ano, surgiu a ideia de promover o 
diálogo interdisciplinar, como aliás está 
expresso no título “A evolução da Gas-
trenterologia: Pontes e Fronteiras”. 

A responsável nota que, cada vez 
mais, a abordagem ao doente funcio-
na de acordo com um novo paradig-
ma, em que este está no centro dos 
cuidados e é visto como um todo. Ou 
seja, “a abordagem não passa por es-
ta ou por aquela especialidade, que 
vão ver cada parcela, mas sim pelo 
encaixe entre estas diferentes compo-
nentes”. A dar força a esta visão está 
a crescente presença nos hospitais de 
departamentos referentes a determi-
nadas doenças, nos quais o paciente é 
analisado por vários especialistas. 
Deste modo, a organização entendeu 
que “devia chamar a atenção para os 
pontos que nos ligam a outras espe-
cialidades e questionar as fronteiras 
entre a Gastrenterologia e essas ou-
tras áreas, que são cada vez mais té-
nues. Há uma interligação que se veri-
fica de forma crescente e, portanto, 

Partindo da criação desta massa críti-
ca, passaram a estruturar-se alguns pro-
cedimentos e começaram a ser feitos 
estudos multicêntricos, que permitiram 
que, entre os hospitais afiliados (que 
atendem a 70% da população nacio-
nal), houvesse uma correta perceção 
dos pontos fortes e menos fortes de ca-
da um e que se desenvolvesse uma uni-
formização desses procedimentos. 

Logicamente, o grupo sentiu também 
a necessidade de promover ocasiões em 
que, entre os seus elementos, pudesse 
haver uma partilha do seu trabalho e 
das suas observações. Foi assim que sur-
giu a iniciativa de organizar uma reunião 
de periodicidade anual, que Raquel 
Gonçalves apresenta como “um evento 
que já tem uma importante visibilidade 
no panorama nacional”. A respetiva or-
ganização é rotativa entre os diferentes 
hospitais afiliados, sendo que para este 
ano, como referido, a tarefa coube ao 
Serviço de Gastrenterologia do Hospital 
de Braga.

Sobre as virtudes destas reuniões, a 
nossa entrevistada explica que uma de-
las “é a possibilidade de que os internos 
destes hospitais mostrem os seus traba-
lhos. Atualmente já não será tanto as-
sim mas, por vezes, nos congressos na-
cionais e internacionais, havia alguma 
dificuldade neste aspeto e este era um 
fórum muito importante para se mos-

Com o tema “A evolução da Gastrenterologia: Pontes e Fronteiras”, 
a próxima edição do evento irá realizar-se nos dias 18 e 19 de 
novembro, na cidade de Braga. A tónica desta 31ª reunião vai ser a 
interdisciplinariedade, com a presença não só de gastrenterologistas 
como de representantes de outras especialidades.

XXXI Reunião do Núcleo de 
Gastrenterologia dos Hospitais Distritais
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entendemos que não faz muito sentido 
termos uma reunião em que apenas 
estão gastrenterologistas. Achámos 
interessante abrir o leque para aquelas 
especialidades que nos são mais afins, 
e que são aquelas com que temos que 
discutir no dia-a-dia, e daí que tenha-
mos pensado em doenças onde existe 
essa interação”. Um exemplo disso se-
rá a mesa relativa à Doença Inflamató-
ria Intestinal, que contará com um 
gastrenterologista, mas também com 
um nutricionista, um cirurgião e um 
radiologista de intervenção.

Outra mesa que Raquel Gonçalves 
aponta como espelho desta tentativa, 
embora aqui já não tanto na “perspe-
tiva do tratamento global do doente”, 
será a mesa que tem o título de “Gas-
trenterologia nos extremos”. Elucidan-
do, esta reflexão vai contar com “um 
pediatra, que irá falar sobre algumas 
patologias de Gastrenterologia nos 
menores de 18 anos e sobre como de-
ve ser preparada a transição do ado-
lescente da consulta de Pediatria para 
a da nossa especialidade. Ao mesmo 
tempo, e uma vez que o aumento da 
esperança de vida vem também colo-
car problemas que há uns anos não se 
colocavam, teremos também um in-
ternista que irá falar sobre cuidados 
paliativos. Este assunto que diz respei-
to à qualidade de vida dos doentes em 
final de vida está absolutamente na or-
dem do dia e, como tal, achámos que 
devíamos trazê-lo para esta reunião”.

Referindo mais um elemento diferen-
ciador, fala-nos também da “inclusão de 
uma reunião de enfermagem (Curso de 
Gastrenterologia e Endoscopia para En-
fermeiros) que estará acoplada à nossa. 
Decorre no dia anterior (17) e terá a 
nossa colaboração, com vários médicos 
entre os oradores e isto surge também 
na perspetiva desta abordagem multidis-
ciplinar. Os enfermeiros são peças-cha-
ve e há essa perceção de que são par-
ceiros importantíssimos no tratamento 
global do doente. Portanto, nós promo-
vemos e acarinhamos essa reunião e 
muitos dos enfermeiros vão acabar por 
ficar e participar também na nossa”.

Posto isto, Raquel Gonçalves diz-
-nos que este é um evento que se diri-
ge, fundamentalmente, aos “gastren-
terologistas, especialistas e internos, 
mas também a cirurgiões, aos enfer-
meiros e, de uma maneira geral, a 
uma classe médica que pode envolver 
Medicina Geral e Familiar”. Deixando 
uma mensagem final, sublinha que 
“vai valer a pena e que vão ser trata-
dos temas que são muito relevantes, 
muito práticos e de grande importân-
cia para o nosso dia-a-dia enquanto 
gastrenterologistas. Vamos falar aber-
tamente de algumas das dificuldades 
que encontramos no tratamento dos 
doentes, e vamos contar com a cola-
boração de várias especialidades e es-
perar que isto nos torne mais sensíveis 
a esta questão da abordagem multidis-
ciplinar do doente”.

Inscrições e submissão de trabalhos em www.nghd.pt   |   Data limite para envio de resumos: 17 de outubro 

Tubo Digestivo

Doença Inflamatória Intestinal 

Técnicas Endoscópicas

Hepatologia

Comunicações Livres

Casos Clínicos

Vídeos e Instantâneos Endoscópicos

Organização

fronteiras na
Pontes e

gastrenterologia

17 nov. 2016
Curso de Gastrenterologia

e Endoscopia Digestiva
para Enfermeiros

Secretariado

Sara Borges | E. nghd2016@ir-eventos.pt | T. 214 847 640 

XXXI Anual do NGHD
Reunião

18 | 19 nov. 2016 | Meliã Braga Hotel
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Fomos ao seu encontro, ouvir o 
balanço que apresenta daquilo que 
foi conseguido neste período. Ques-
tionado sobre se a mudança de facto 
se materializou, diz-nos que sim, em-
bora “em três anos não se consiga 
fazer tudo nem modificar a estrutura 
de uma secção que tem consigo on-
ze distritais e mecanismos de gestão 
interna muito estagnados ”. 

A primeira questão de que o Presi-
dente nos fala prende-se com “a de-
mocratização da Ordem”, nomeada-
mente através de uma coordenação 
efectivados Conselhos Distritais que 
“até então praticamente não exis-
tia”. Uma das promessas eleitorais 
da candidatura de Jaime Teixeira 
Mendes tinha sido a realização de re-
uniões trimestrais com os represen-
tantes de todos estes onze Conse-
lhos, a qual foi efetivamente cumpri-
da. Simultaneamente, os distritos 
passaram a ter cada um o seu orça-
mento, com verbas atribuídas pela 
Secção Regional do Sul, e todos os 
anos é apresentado um relatório de 
despesas. O nosso interlocutor real-

com aquisição de novo hardware e 
hoje todos os postos de trabalho têm 
o material necessário a um desem-
penho eficiente. Implementou-se 
também a ligação por fibra óptica 
em todas as distritais.

Há ainda neste tema um avanço que 
Jaime Teixeira Mendes salienta: “As 
cédulas profissionais deixaram de ser 
intermediadas por um banco e são fei-
tas pelos serviços da ordem, depois de 
uma formação inicial. A inscrição au-
tomática para os médicos formados 
em Portugal permite que a partir de 
agora com apenas um contacto muito 
breve se realizem as atividades que im-
plicavam três deslocações à Ordem: 
inscrição, passagem do certificado e 
tratar da cédula.”

Outro problema que a Secção Re-
gional do Sul tinha por resolver era 
encontrar uma solução para minorar 
os “gastos enormes com a Casa do 
Médico de Sines”. Explicitandome-
lhor, “este empreendimento nunca 
atingiu o seu objetivo inicial, para que 
os médicos de uma certa idade pudes-
sem beneficiar alide uma casa de re-

pouso. Foi sempre uma pequena 
estalagem,com alguns benefícios para 
os médicos e familiares nomeadamen-
te a nível de preços. Tendo uma situa-
ção privilegiada sobre a Baía de Sines, 
era de certa forma o “elefante bran-
co” da Secção Regional do Sul e deu 
sempre prejuízo”. A solução encon-
trada foi a celebração de um contrato 
com o Hotel Dom Vasco, que “ficou 
com a sua exploração durante um pe-
ríodo de dez anos e manteve os fun-
cionários que lá tínhamos. Ao mesmo 
tempo, terão que ter sempre 25% dos 
quartos reservados para médicos e to-
das as regalias que os médicos tinham 
foram mantidas”.

Este desfecho está na linha de um 
conjunto de medidas que refletem 
“um controlo orçamental mais rigo-
roso” e cujo resultado é o superavit 
que a Secção apresenta ao fim des-
tes três anos, conseguido mesmo de-
pois da aquisição de uma vivenda 
para as distritais de Lisboa e da 
Grande Lisboa. 

Percorrendo outros aspetos da sua 
liderança, Jaime Teixeira Mendes 

ça que esta é “uma situação mais jus-
ta e transparente, em que o dinheiro 
é distribuído de uma forma mais 
equitativa pelos diferentes distritos”.

A informatização da Secção Re-
gional do Sul foi uma prioridade. 
Procedeu-se à remodelação da rede, 

Este é o lema com que Jaime Teixeira Mendes se vai recandidatar a 
Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, após 
um triénio 2014-2016 em que procurou “impulsionar a mudança”. 

“Aprofundar a mudança”

Apresentação do Prémio Professor Jorge Horta da Silva, a 6 de setembro
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gestão privada que a relação entre 
médicos e gestores passou a ser do 
pior que existe”.

O entrevistado continua dizendo 
ainda que “a gestão privada introdu-
ziu métodos de gestão não-hospita-
lar, que trouxe das empresas, em 
que os decisores estavam na admi-
nistração e depois os operários cum-
priam. Só que eles não perceberam, 
ou não quiseram perceber, que en-
traram em empresas que não têm 
nada a ver com isso. O trabalho do 
médico, que para eles corresponde-
ria ao operário, é o de um decisor e 
não um trabalho em série”.

Por fim, relativamente aos proble-
mas do SNS, sublinha que “há muitas 
forças que querem acabar com o 
SNS”. O fator que aponta imediata-
mente foi “a introdução dos co-paga-

menciona também a gestão do De-
partamento Internacional da Ordem 
dos Médicos para as relações euro-
peias, no âmbito da qual “um dos 
membros desta secção foi eleito Vi-
ce-Presidente da União Europeia 
dos Médicos Especialistas”; o refor-
ço do Departamento Jurídico face a 
“um passivo de 700 queixas por re-
solver que tinham sido deixadas pela 
direção anterior”; a melhoria da co-
municação externa, com “uma pági-
na de Facebook que não existia, uma 
newsletter e uma melhoria do grafis-
mo da nossa revista mensal”.

Em síntese, o Presidente diz que 
“estas são as coisas que quisemos 
mudar e queremos manter dentro 
da Ordem, porque o que nós en-
contrámos, há três anos, era uma 
instituição burocratizada e cheia de 
vícios. Em suma, estamos aqui pa-
ra trabalhar e para servir os médi-
cos”.

Paralelamente a este conjunto de 
reformas, a atual Presidência foi 
também responsável por um amplo 
trabalho de dinamização social, 
científica e cultural. Ao todo, fo-
ram mais de cem eventos. Como 
exemplos, podem indicar-se os 
Congressos de Medicina e do Médi-
co Interno, em Lisboa, as Jornadas 
das Ilhas da Macaronésia, no Fun-
chal, o Juramento de Hipócrates, a 
Mostra das Especialidades (MOS-
TREM), para além das homenagens 
a médicos com 25 e 50 anos de ins-
crição na Ordem, diversos encontros 
de divulgação e debate, espetáculos 
musicais e exposições de trabalhos 
literários e artísticos dos médicos.

De salientar os cursos anuais de fo-
tografia digital e de teatro, a forma-
ção de um orfeão da SRS e os cur-
sos de gestão para médicos em par-
ceria com as universidades Católica 
e ISCTE.

Não descurámos a realização de 
Encontros de caracter científico, co-
mo “os Sábados do Saber” e a divul-
gação de vídeos temáticos.  

Foi criado um prémio bienal nacio-
nal e internacional Professor Jorge 
da Silva Horta de investigação para 
jovens médicos até aos 35 anos que 
apresentassem o melhor trabalho es-
crito de investigação clínica.  

mentos, que supostamente eram taxas 
moderadoras mas que, de facto, fun-
cionaram mais como um co-paga-
mento do que como uma taxa mode-
radora”. Associando esta prática ao 
crescimento do setor privado, diz que 
“uma pessoa não pode ir a uma con-
sulta no Hospital de Santa Maria e pa-
gar dez euros ao mesmo tempo que, 
por ter ADSE, pode pagar três euros 
num privado”. Chama também a aten-
ção para “o combate às listas de espe-
ra que é feito através dos cheques-ci-
rurgia” e para a forma como esta é 
outra situação que “leva os privados a 
ganharem muito dinheiro à custa do 
Estado”. O Presidente defende que es-
te combate “deve ser feito dentro do 
SNS”, apelando a que se criem condi-
ções para que os blocos operatórios 
possam funcionar até mais tarde.

Defesa da classe e do Serviço 
Nacional de Saúde

Em acréscimo a todas as referidas 
atividades, a Secção Regional do Sul 
manteve também uma intensa presen-
ça na reação às variadas questões que 
condicionam a vida dos médicos e a 
oferta de saúde à população. Para 
além das intervenções públicas, é feito 
um trabalho de auditorias aos servi-
ços, muitas vezes em conjunto com os 
colégios da especialidade ou com o 
Conselho Nacional do Médico Interno 
(CNMI). “Temos percorrido todos os 
distritos do Sul e das Ilhas, no sentido 
de podermos ver a qualidade da medi-
cina praticada e a formação que os in-
ternos estão a ter”, refere.

Quanto às relações com a tutela, 
admite que “estão a ser mais fáceis 
com o atual Ministério, que, pelo 
menos, mostra uma maior abertura 
para receber e ouvir a Ordem. Inclu-
sive nesta questão das auditorias, 
foi-nos prometido que iria ser publi-
cada a possibilidade de também as 
fazermos nas instituições do setor 
privado e do setor social”.

Alargando a nossa conversa para 
as matérias que estão na ordem do 
dia junto da classe, Jaime Teixeira 
Mendes começa por dizer que não é 
“um grande defensor dos incentivos 
monetários” para que os médicos se 
estabeleçam no Interior. Fundamen-
tando, “os médicos não vão para lá 
pelo facto de lhes oferecerem mais 
mil euros. Se a questão for o dinhei-
ro, então é impossível concorrer 
com a Arábia Saudita, que chega 
aqui e oferece 15 mil euros”. 

Em alternativa, “o que se devia fa-
zer era investir mais nesses hospitais 
para que tenham lá seniores com va-
lor mas este problema surgiu devido 
à destruição das carreiras médicas. 
Antigamente, iam pessoas de gran-
de nome para os Hospitais Distri-
tais; decidiam ir e atraíam muitos jo-
vens da altura, que foram para lá 
treinar cirurgia, radiologia, etc. Esta 
vida desapareceu completamente 
dos Hospitais Distritais e desapare-
ceu por uma prepotência dos gesto-
res, que chegam e dizem aos médi-
cos que têm que cumprir determina-
dos números por mês senão são cas-
tigados. Desde que se iniciou a 
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Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

O Serviço de Cardiologia do 
CHVNG/E continua, sistematicamen-
te, a implementar as práticas de exce-
lência que o têm caracterizado ao lon-
go das últimas décadas, desenvolven-
do técnicas e aperfeiçoando as já exis-
tentes. Neste sentido, tem sido 
expandida a intervenção com trata-
mentos de ponta em doentes, por 
exemplo, com patologia de Estenose 
Aórtica — a idade do ser humano tra-
duz-se na deposição de cálcio nas pa-
redes das artérias, nos vasos e na vál-
vula aórtica, dificultando o normal flu-
xo sanguíneo. Embora não promova a 
cura este é um tratamento que “dá vi-
da” às pessoas, tendo sido Vasco Ri-
beiro, diretor do Serviço, o pioneiro 
na introdução desta técnica na Penín-
sula Ibérica. A aplicação de novas tec-
nologias no âmbito da imagem, na 

seus valores e da sua visão da Medici-
na, atribuindo cada um a sua quota-
-parte de mérito ao Serviço.

José Ribeiro, responsável pelo Labo-
ratório de Ecocardiografia Cardíaca, 
considera que o trabalho vanguardista, 
constantemente presente e impulsiona-
do pelo Serviço de Cardiologia do 
CHVNG/E, resulta da confluência de 
três grandes pilares de ação: “A cons-
ciência que só com a inovação tecnoló-
gica permanente se consegue progredir 
sempre foi algo muito acarinhado e en-
tendido pela visão do Dr. Vasco Ribeiro, 
enquanto diretor de Serviço; como a 
tecnologia por si só não é suficiente, os 
recursos humanos foram alvo de uma 
formação adequada de modo a ajustar 
essa tecnologia, fazendo bom uso dela. 
Chegar a este nível é fácil de definir, mas 
complexo de alcançar, demora anos a 
conquistar. Temos assim aqui o resulta-
do da experiência de uma equipa de 
profissionais que aposta constantemen-
te na formação, indo bebê-la a Centros 
da especialidade de grande reputação 
mundial; neste universo existe um ter-
ceiro pilar, que talvez seja o mais sensí-
vel e percetível para as pessoas que nos 
procuram, e que se prende com a aber-
tura para aquelas que são as necessida-
des da comunidade”. Ou seja, as pes-
soas encontram no Serviço de Cardiolo-
gia do CHVNG/E resposta para situa-
ções limite que normalmente 
conduziriam a um estado de permanen-
te sofrimento. Nesses casos, a Heart 
Team, beneficiando do trabalho de vá-
rios anos, da competência e experiência 
adquiridas, tem a capacidade de não de-
sistir e procurar algo novo para ofere-
cer. “Se a solução para salvar uma vida 
existir num ponto do Mundo, nós tam-
bém somos capazes de a fazer e se ne-
cessário tentámos ser os primeiros a im-
plementá-la”, afirma. Já o diretor de 
Serviço complementa: “Muitas vezes 
são os nossos colegas cardiologistas que 
nos procuram para resolvermos os pro-

blemas dos seus doentes, por isso a nos-
sa porta de entrada é a equipa multidis-
ciplinar — Heart Team — que procura 
dar uma resposta de forma rápida pe-
rante situações de premente urgência”.

Associando a experiência à perseve-
rança, o Serviço de Cardiologia do 
CHVNG/E tenta responder a todos 
os casos clínicos, algo que tem capta-
do a atenção dos Serviços congéneres 
e que muito apraz e conforta os doen-
tes e as suas famílias.

Vasco Ribeiro confirma ser este um 
trabalho de equipa, que sem a capaci-
dade dos profissionais presentes no 
Serviço seria impensável realizar. “Por 
exemplo o Dr. José Ribeiro lidera o 
Laboratório de Ecocardiografia Car-
díaca. O recurso à imagem é cada vez 
mais fundamental para se fazer um 
diagnóstico assertivo. O diagnóstico é 
a chave para o tratamento do doente 
e é crucial para traçar terapêuticas 
corretas. O futuro passa por aqui: é 
preciso preparar as instituições com 
condições técnicas, mas, fundamen-
talmente, com condições humanas”. 

Havendo este nível de conhecimen-
to e experiência por parte das equi-
pas, torna-se mais fácil incorporar in-
ternos da especialidade que comun-
guem deste desempenho técnico e 
científico, de modo a que eles pró-
prios adquiriram competências que 
lhes permitam dar continuidade a to-
do este histórico de sucesso.

A vertente formativa é assim muito 
acarinhada no Serviço — “porque 
acreditamos ser o futuro do Serviço e 
da especialidade” —, a par da Investi-
gação e das publicações científicas em 
reputadas revistas internacionais. “Ve-
mos estas ações como um ato de ge-
nerosidade para com os restantes pro-
fissionais, mas também para com os 
próprios doentes, pois conferem enor-
me visibilidade ao Serviço e reconhe-
cimento entre os pares a nível nacio-
nal e internacional. A única forma de 

Unidade de Diagnóstico e Intervenção 
Cardiovascular têm estado a par de 
tratamentos diferenciados e inovado-
res em patologias como a Insuficiência 
da Válvula Tricúspide, aplicada a doen-
tes até então inoperáveis, sendo Por-
tugal um dos cinco países a nível mun-
dial com capacidade para efetuar essa 
técnica. “Os resultados manifestam-se 
numa melhoria da insuficiência cardía-
ca e da qualidade de vida dos doen-
tes”, afirma José Ribeiro, elemento da 
equipa responsável pela aplicação 
desta prática nas duas doentes trata-
das até ao momento em Portugal.

A visão de Vasco Ribeiro, diretor de 
Serviço, está presente em toda uma 
carreira dedicada ao estudo e ao avan-
ço da especialidade de Cardiologia no 
CHVNG/E, tendo criado uma equipa 
— Heart Team — que comunga dos 

Em 2015 o Ministério da Saúde decidiu que o Saber muito 
especializado deveria ser reunido em Centros de Excelência e de 
Referência nacional. Neste grupo restrito, que integra seis Centros 
no âmbito da Cardiologia de Intervenção, destacamos o Serviço de 
Cardiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 
(CHVNG/E), tendo sido assim meritoriamente valorizado pelas 
práticas no âmbito da Saúde, Formação e Investigação. 

Centro de Referência nos cuidados 
mais avançados da patologia cardíaca
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Intermédios e 8 camas de recobro. Nú-
meros que deveriam ser duplicados para 
uma melhor organização hospital. “Esta 
é uma realidade tremenda, exigindo 
uma gestão muito complexa. O Conse-
lho de Administração do CHVNG/E es-
tá empenhado em atenuar este proble-
ma, mas de facto as vicissitudes econó-
micas que o país atravessa não ajudam”, 
refere Vasco Ribeiro.

Cuide do seu coração
O coração é um músculo e tem como 

função bombear o sangue de modo a 
que este circule por todo o sistema vas-
cular sanguíneo, através de sucessivos 
movimentos de contração e relaxamen-
to. São várias as patologias que lhe po-
dem estar associadas, algumas de ori-
gem congénita, outras originadas por 
força do avançar da idade. A Cardiopa-
tia Isquémica é uma entre muitas patolo-
gias e culmina no enfarte do miocárdio, 
que se reflete em indivíduos com idades 
compreendidas entre os 30 e os 60 
anos. Tratam-se de doentes novos, com 
força de trabalho e, se não forem diag-

perpetuarmos no tempo todo este es-
forço passa pela transmissão de co-
nhecimentos”, realça José Ribeiro.

No âmbito da formação pré e pós 
graduado o Serviço de Cardiologia do 
CHVNG/E recebe alunos e profissio-
nais de todo o país que ali desenvol-
vem as suas competências. Tem tam-
bém “uma parceria com o Centro 
Hospitalar de São João e com a Facul-
dade de Medicina da Universidade do 
Porto e um acordo de cooperação 
com a Universidade Fernando Pes-
soa”, realça Vasco Ribeiro. De pre-
mente relevância é igualmente a for-
mação dada dentro do Serviço a médi-
cos, enfermeiros e técnicos dos países 
de expressão portuguesa. Ou seja, re-
gularmente o CHVNG/E recebe pro-
fissionais vindos dos PALOP’s que 
buscam formação e que implementam 
estas boas práticas médicas nos seus 
países de origem.

No âmbito da partilha de informa-
ção, sempre com vista à melhoria da 
saúde dos pacientes, o Serviço de Car-
diologia do CHVNG/E mantém uma 
ligação muito forte aos Centros de 
Saúde, prestando apoio à Medicina 
Geral e Familiar. 

nosticados atempadamente, correm pe-
rigo de vida ou o risco de ficarem afasta-
dos da vida ativa; “entram na fase da re-
forma mais cedo, com custos muito ele-
vados quer pessoais como sociais”. 
Vasco Ribeiro considera que deveria ha-
ver por parte das autoridades responsá-
veis um cuidado maior no âmbito da 
educação e informação para este tipo 
de patologia. Refira-se que em metade 
da população que tem doença cardíaca, 
a primeira manifestação é a morte súbi-
ta; os sobreviventes, são tratados atem-
padamente, mas a maior parte desen-
volve insuficiências cardíacas necessi-
tando de pacemakers, desfibrilhadores e 
vivendo em condições deficitárias. 

Assim, denota-se uma premente ne-
cessidade de encetar um discurso pre-
ventivo nas Escolas, porém estas são 
medidas que necessitam de tempo até 
verem refletidos os seus resultados. Há-
bitos como o tabagismo, a alimentação 
desequilibrada (excesso de sal e açúcar, 
por exemplo) e o sedentarismo propi-
ciam as doenças cardíacas. Porém con-
vém alertar que em tudo o excesso gera 
repercussões negativas. “Desde logo tu-
do o que se relacione com o exercício fí-
sico em excesso (incluindo suplementos 
alimentares ou medicamentosos sem 
supervisão médica que se refletem ne-
gativamente na nossa saúde) é uma con-
duta errada”, alerta José Ribeiro. “Ca-
minhar diariamente 30 minutos por dia 
é suficiente para manter o nosso corpo 
ativo”, aconselha o especialista. 

O Serviço de Cardiologia do 
CHVNG/E tem pautado a sua ação 
por um rigor e qualidade de relevância 
internacional com foco no doente: 
“Se soubermos que há uma determi-
nada técnica no Mundo que possa ser 
resposta para uma determinada situa-
ção procuramos que isso seja feito”.

Afluência de doentes
Com as mudanças no conceito da Re-

de de Referenciação Hospitalar “já não 
existem áreas de referência médica, 
mas sim Hospitais de referência, Cen-
tros de referência e profissionais de re-
ferência”. Evidentemente, esta medida 
conduziu a um crescendo de doentes 
que visitam o Serviço, conhecedores da 
excelência do seu corpo clínico. Esta 
abertura, que já vinha sendo praticada, 
sofreu assim um forte incremento. José 
Ribeiro afirma não existir de momento 
uma lista de espera relevante, apesar do 
volume de 22 mil consultas/ano, “po-
rém é necessário estarmos atentos, 
adaptarmo-nos e melhorarmos a nossa 
capacidade de resposta para que as 
condições não se alterem”. 

Mesmo face ao crescendo do número 
de consultas, as camas disponíveis no 
Serviço mantém-se: 8 camas na Unida-
de de Cuidados Intensivos Cardiológi-
cos; 12 camas na Unidade de Cuidados 

“Se a solução para 
salvar uma vida existir 
num ponto do Mundo, 

nós também nos sentimos 
capazes de a fazer e se 
necessário tentámos ser os 
primeiros a implementá-la”.

SERVIÇO DE

CARDIOLOGIA
CENTRO HOSPITALAR DE

VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO
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Percorrendo os corredores do Servi-
ço de Pneumologia do CHSJ, facil-
mente nos deparamos com a presen-
ça de jovens estudantes do curso de 
Medicina da Faculdade do Porto e de 
internos da especialidade, realidade 
que advém da colaboração entre este 
Centro e a FMUP.

Agostinho Marques, conceituado 
médico pneumologista, ocupou o car-
go de diretor da FMUP mantendo ho-
je a sua relação com esta Instituição de 
Ensino enquanto professor catedráti-
co. É com conhecimento de causa, 
portanto, que nos transmite o impor-
tante papel da Faculdade no estímulo 
dos seus discentes para a investigação. 
“No Mundo inteiro os Hospitais uni-
versitários estão habitualmente na li-
nha da frente do desenvolvimento, 
apesar do trabalho extra e conflituante 
que por vezes esta dinâmica gera”, re-
vela.

Este facto causa um natural rebuliço 
nos corredores do Serviço, exigindo 
um esforço complementar de alguns 
docentes — que sendo médicos, têm 
que dar a devida atenção tanto a doen-
tes como a alunos —, mas estimula de 
forma evidente a progressão da espe-
cialidade. Na visão do diretor de Servi-
ço, “privar com estes jovens obriga a 
refletir e a pesquisar, o que gera em 
muitos dos médicos com ambições 
universitárias um estímulo à sua pró-
pria investigação”.

Evolução  
da Especialidade

Até 1979, data da fundação do Ser-
viço de Pneumologia do CHSJ como 
hoje o conhecemos, este era um Ser-
viço misto de Pneumo-Tisiologia — 
designação que teve a sua génese na 
especialidade de Tisiologia, ramo da 
Medicina responsável pelo estudo das 
causas, prevenção e tratamento da 
Tuberculose. 

Nos finais da década de 70 começa-
ram a individualizar-se muitas especia-
lidades da área da Medicina Interna e, 
no então Hospital de São João, origi-
na-se a cisão da Unidade de Pneumo-
logia e Cirurgia Torácica. O Serviço 
de Pneumologia foi crescendo, paula-
tinamente, durante os anos subse-
quentes, que coincidiram com o surgi-
mento do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). Sob o olhar de Agostinho Mar-
ques, “o SNS sofisticou-se muito. Evi-
dentemente existem lacunas, mas a 
progressão técnica tem sido extraordi-
nária a par da qualificação dos seus 
profissionais, médicos, enfermeiros e 
auxiliares”. 

Hoje o Serviço de Pneumologia do 
CHSJ integra 17 médicos especialis-
tas, merecedores de um forte reco-
nhecimento profissional, 11 inter-
nos da especialidade, que aprofun-
dam o seu conhecimento durante os 
cinco anos de internato, e uma vasta 
população de estagiários de outros 
Serviços de Pneumologia, assim co-
mo de diversas especialidades (Medi-
cina Interna, Alergologia, entre ou-
tras).

Um Centro conceituado
O CHSJ é uma das Instituições mais 

reputadas nacional e internacional-
mente no que concerne à prestação 
de cuidados de Saúde, dividido por 
áreas de especialidade médicas, os 
Serviços estão dedicados a doenças 
muito específicas e dependentes de 
uma elevada sofisticação técnica.

Anualmente, no Serviço de Pneu-
mologia são realizadas 20 mil consul-
tas, um volume exorbitante que confe-
re uma enorme carga de trabalho e 
uma movimentação de meios exigente 
e de pertinente gestão. Difícil não se-
rá perceber que esta realidade acarre-
ta problemas ao nível do cálculo das 
necessidades de recursos técnicos e 

O Centro Hospitalar São João (CHSJ) é referência no âmbito da 
investigação e da prestação dos cuidados de Saúde. São inúmeros os 
casos clínicos que diariamente ali se apresentam e dezenas as 
consultas e tratamentos efetuados. Nesta edição, o nosso foco 
prende-se com o trabalho desenvolvido pelo Serviço de 
Pneumologia, dirigido pelo especialista e professor catedrático da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Agostinho 
Marques.

Pneumologia, uma área da 
Medicina em constante evolução
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humanos perante um número variável 
de casos.

Dispondo de 21 camas no Serviço 
de Pneumologia, na organização hos-
pitalar, frequentemente, os doentes 
que surgem no Serviço de Urgência 
com necessidade de internamento 
permanecem em camas vagas situa-
das noutras alas do Hospital, mas 
sempre sob a vigilância do médico 
pneumologista. 

A área designada para o Serviço é 
composta por uma ala de internamen-
to e por um conjunto de técnicas de 
diagnóstico e tratamento dentro de 
três setores: endoscopia respiratória; 
exploração funcional respiratória; e 
consulta externa. Esta última permite 
dar resposta aos doentes que têm alta 
(idealmente durante um pequeno pe-
ríodo de tempo) e à referenciação da 
Medicina Geral e Familiar ou de outras 
especialidades. O caso específico da 
Pneumologia apresenta números es-
magadores ao nível da consulta exter-
na, 20 mil consultas por ano, como já 
havíamos referido.

Todos os doentes que entram no 
Serviço de Pneumologia do CHSJ 
passam, numa primeira fase, por uma 
consulta geral, sendo depois reenca-
minhados para a devida consulta de 
subespecialidade, como são os casos 
da Apneia do Sono; Cancro do Pul-
mão; Doenças Difusas do Pulmão 

critório ou até a conduzir, podendo le-
var a situações que colocam em peri-
go a sua vida e a de outros”.

O diagnóstico desta doença requer 
uma consulta específica, sendo depois 
realizado o estudo do sono – feito na 
sua grande maioria em regime de am-
bulatório, devendo o paciente dormir 
com um aparelho que regista todos os 
movimentos respiratórios e no dia sig-
nifica retornar ao Serviço para fazer a 
entrega do mesmo –, quando existem 
casos duvidosos os pacientes passam 
a noite no Hospital (cerca de quatro 
indivíduos por noite no universo do 
CHSJ) sendo sujeitos a monitorização 
com parâmetros mais específicos.

Esta é uma enfermidade que em 
termos globais carece de capacidade 
de resposta, dado que os hospitais 
foram concebidos para atender as 
necessidades dos doentes, reencami-
nhando-os depois para o regime de 
ambulatório. Porém estes são casos 
que requerem meios sofisticados, 
inexistentes no regime de ambulató-
rio, “algo que deve ser pensado se-
riamente face ao aumento da espe-
rança média de vida”. 

Atualmente a lista de espera para 
consulta no Serviço do CHSJ, à seme-
lhança de outros em todo o Mundo, 
ultrapassa um ano de espera. Agosti-
nho Marques considera que só será 
possível atender às necessidades desta 
população “com a abertura de Unida-
des de Saúde especializadas de cola-
boração transversal, exclusivamente 
direcionadas para esta patologia. Infe-

(mais raras, como por exemplo, a Fi-
brose Pulmonar); Fibrose Quística; e 
consulta para doentes candidatos a 
transplante ou transplantados.

Apneia do Sono
Atualmente o rácio maior de pacien-

tes que circulam no Serviço centra-se 
na subespecialidade da Apneia do So-
no. Como nos explica o diretor, “há 
cerca de duas décadas eram raros os 
casos que surgiam no Serviço não 
existindo necessidade de resposta, po-
rém as alterações demográficas, no-
meadamente o envelhecimento da po-
pulação, potenciaram o número de 
casos clínicos”. Hoje o volume é de tal 
modo acentuado “que não existe no 
Mundo país desenvolvido que consiga 
responder à avalanche de casos exis-
tentes”.

Fruto do envelhecimento os nossos 
músculos tornam-se mais flácidos e 
“durante o sono, se repousarmos com 
a barriga para cima estes colapsam 
sob a faringe, impedindo que o ar pas-
se normalmente”.

Esta patologia reflete-se assim no 
ressonar intenso com pausas respira-
tórias consecutivas que duram alguns 
segundos. Em inferência, o sono é to-
talmente desestruturado, “sendo que 
no dia seguinte o indivíduo sente-se 
cansado, deprimido, adormece no es-

Pneumologia, uma área da 
Medicina em constante evolução

“Há cerca de duas 
décadas eram 
raros os casos que 

surgiam no Serviço não 
existindo necessidade 
de resposta, porém as 
alterações demográficas, 
nomeadamente o 
envelhecimento da 
população, potenciaram o 
número de casos clínicos”



Saúde20

Out2016

Centro Hospitalar São João

lizmente com a conjuntura atual tal 
perspetiva torna-se mais longínqua, 
sendo contudo de urgente resolução”.

Não sendo esta uma patologia sujei-
ta a cura, naturalmente são muitos os 
indivíduos que vivem fruto de respos-
tas paliativas apresentadas hoje pela 
Ciência e que lhes conferem maior 
qualidade de vida. Falamos de instru-
mentos externos compostos por um 
compressor, tubos e uma máscara que 
se aplica no nariz realizando uma pres-
são contínua quer na inspiração como 
na expiração, garantindo assim um 
sono estável. 

Cancro do Pulmão
O segundo grande nicho de doentes 

que circula no Serviço de Pneumolo-
gia do CHSJ padece de Cancro do 
Pulmão. Estes casos geram uma gran-
de preocupação junto do corpo clíni-
co, tanto que, “assim que chega um 
pedido de consulta alvo de recomen-
dação médica este é analisado ao por-
menor, dado que a patologia nem 
sempre é evidente”. A estes doentes é 
dada prioridade total, pois a dinâmica 

TAC (Tomografia Axial Computoriza-
da), a Ressonância Magnética e, no 
caso do cancro, a TEP (Tomografia 
por Emissão de Positrões) que permi-
te ao especialista, ao detetar um carci-
noma, verificar se este se alastrou a 
outras partes do corpo (metástase).

Dentro da própria especialidade da 
Pneumologia o instrumento por exce-
lência é a Broncoscopia. A introdução 
pela narina de um endoscópio com 
câmara incorporada permite hoje ao 
médico especialista ver os pulmões e 
analisar o problema com uma enorme 
definição de imagem. “Nos últimos 
anos com a evolução da técnica, pas-
so-a-passo foi possível beneficiar de 
tecnologia de laser, que incorporada 
nestes equipamentos permite queimar 
tumores, aumentando a qualidade de 
vida dos doentes”. Atualmente, pode-
mos considerar que esta área da Saú-
de beneficia grandemente do apareci-
mento da ecografia endoscópica. 

Apesar das dificuldades que o país 
enfrenta o Serviço de Pneumologia do 
CHSJ tem imperado por incorporar 
estas técnicas avançadas de diagnósti-
co e tratamento. Agostinho Marques 
considera que Portugal está na van-

guarda das melhores práticas de Saú-
de, sendo que a direção do Serviço e 
todo o seu corpo clínico impõe-se pe-
la aquisição constante de conhecimen-
to, através da realização de estágios 
em centros especializados a nível 
mundial. “Acarinhamos e ajudamos 
esta ambição dos jovens profissionais, 
esta é a melhor forma de acompa-
nharmos e abraçarmos os desafios, e 
tem sido prática não só do Serviço co-
mo de todo o Hospital de São João”. 

Defensor de uma prática clínica de 
proximidade, algo que se reflete no mo-
do como cada utente é tratado, o nosso 
entrevistado denota que esta proximida-
de se deveria efetivar também junto da 
Medicina Geral e Familiar com o “input” 
da tecnologia. Ou seja, os dados de ca-
da utente deveriam estar disponíveis 
num sistema informático que fizesse a 
ponte entre o Hospital e a Unidade de 
Saúde Familiar. “A comunicação dos 
dois setores é vital. Os doentes deve-
riam ser reencaminhados pela Medici-
na Geral e Familiar para o Serviço da 
Especialidade e quando recuperados 
deveriam retornar aos cuidados do seu 
médico, sendo portador de toda a in-
formação”, finda.

da doença tende a ser de crescente e 
célere gravidade.

O Serviço de Pneumologia do CHSJ 
está capacitado para seguir todo o 
percurso do paciente. Ou seja, depois 
de diagnosticada a doença maligna é 
feito o estudo do caso e o seu trata-
mento, na maioria dos casos, em regi-
me de ambulatório.

Conforme Agostinho Marques, “se 
há largos anos a esperança média de 
vida de um doente, depois de diagnos-
ticado o cancro, era inferior a meio 
ano de vida, hoje, fruto da melhoria 
dos cuidados médicos prestados e do 
avanço tecnológico e farmacológico, 
é três vezes superior”. Em Portugal, o 
número de cancros do pulmão está 
praticamente estabilizado, sendo que 
ao Serviço chegam perto de 250 no-
vos casos por ano. Mais de 80% des-
tes têm como causa o tabaco (fumado-
res ativos ou passivos), estando em se-
gundo lugar a poluição. 

Tecnologia
O maior avanço tecnológico das últi-

mas décadas decorre do surgimento 
de tecnologias de diagnóstico como a 

“Nos últimos anos 
com a evolução 
da técnica, passo-

a-passo foi possível 
beneficiar de tecnologia 
de laser, que incorporada 
nestes equipamentos 
permite queimar tumores, 
aumentando a qualidade de 
vida dos doentes”
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Pneumologia do Hospital de Santa Marta do Centro Hospitalar de Lisboa Central

Fomos recebidos nas instalações 
do Convento de Santa Marta, onde 
esta unidade hospitalar funciona, e 
conversámos com o Diretor deste 
serviço, o especialista João Dantas 
Cardoso. Conforme começa por in-
dicar, já existe na instituição uma 
longa tradição na Pneumologia. A 
fundação do Hospital de Santa Mar-
ta data de 1890, sendo que, tal co-
mo o nosso interlocutor nos indica, 
“nasceu para dar resposta a duas es-
pecialidades que nos finais do século 
XIX tinham uma grande importân-
cia: uma que era a das doenças der-
matológicas e venéreas e outra que 
era a das doenças respiratórias, no-
meadamente a tuberculose”.

Em 1910, foi-lhe atribuída a fun-
ção de Hospital Escolar da Faculda-
de de Medicina da Universidade de 
Lisboa, função essa que viria a ser 
transferida, em 1953, para o Hospi-
tal de Santa Maria. A Pneumologia 
cessou no Santa Marta, até que re-
gressou já nos anos 70. João Dantas 
Cardoso explica que esta reintrodu-
ção propiciou-se pela “existência da 
Cardiologia e da Cirurgia Cardíaca 
no Hospital”, completando assim o 
conjunto cardio-torácico-pulmonar. 
Quanto à sua dimensão formativa, 
foi também recuperada, desta feita 
em colaboração com a atual Nova 
Medical School.

Percorrendo esta contextualização 
histórica do Hospital, indissociável 
do esclarecimento acerca das ori-
gens e das características deste servi-
ço, o Diretor lembra que, “durante 
esses anos, o Hospital de Santa Mar-

ta e outros hospitais que estavam 
instalados nos conventos estavam 
associados a uma entidade que eram 
os Hospitais Civis de Lisboa”. Assim 
permaneceram até ao final do sécu-
lo XX, altura a partir da qual se suce-
deu um período de várias modifica-
ções nas figuras e designações des-
tas unidades hospitalares. A situação 
atual, enquanto hospital integrante 
do Centro Hospitalar Lisboa Central 
(CHLC), veio com a formação desta 
referida entidade, em fevereiro de 
2007. 

O Hospital de Santa Marta é acom-
panhado por outros cinco na com-
posição deste Centro. Sendo esta a 
única unidade entre estas seis que 
concentra a Pneumologia, é também 
este o serviço que presta apoio aos 
restantes no âmbito desta especiali-
dade. “Este é um dos aspetos que 
nos tornam diferentes da maior par-
te dos serviços de Pneumologia, que 
estão integrados num edifício e em 
que todas as coisas se passam den-
tro desse mesmo edifício”, refere. 
Acrescentando, “é uma dificuldade 
que nós temos que é estarmos frag-
mentados. As nossas pessoas en-
tram na urgência pelo Hospital de 
São José e depois são transferidas 

Desde a constituição do Centro Hospitalar de Lisboa Central, ao 
qual pertence, que o serviço de Pneumologia do Santa Marta tem à 
sua responsabilidade uma grande fatia da população da área de 
Lisboa. Uma exigente tarefa, junto da qual também podemos invocar 
o seu papel de Centro de Referência Nacional para o Transplante do 
Pulmão. 

Pneumologia no Hospital de Santa Marta: 
a referência direta para 600 mil pessoas

“Penso que nós 
funcionamos muito 
bem e que somos 

equivalentes aos outros 
centros de transplante que 
há no mundo”
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Pneumologia do Hospital de Santa Marta do Centro Hospitalar de Lisboa Central

mas, que acaba por não permitir que 
se identifique a neoplasia numa fase 
mais precoce. Portanto, penso que 
há muito a fazer na questão do aler-
ta para o cancro do pulmão, que em 
Portugal é a primeira causa de mor-
te prematura, tanto no sexo masculi-
no como feminino”, realça.

Como serviço de Pneumologia de 
um grande centro hospitalar central, 
também assegura resposta a toda a 
amplitude das doenças respiratórias, 
como a DPOC, asma, doenças do 
interstício pulmonar, tratamento da 
insuficiência respiratória e da patolo-
gia do sono. Para isso, conta com in-
ternamento, consultas externas e se-

para aqui, da mesma maneira que 
um doente que esteja internado nou-
tro hospital necessita de se deslocar 
ao nosso para ter o apoio da Pneu-
mologia”. 

Para além desta circunstância, 
João Dantas Cardoso aponta ainda 
outros constrangimentos, quer de 
natureza física quer no que respeita 
aos recursos humanos: “Não pode-
mos transformar o convento e isso 
coloca-nos problemas de estrutura e 
de limitação em termos de espaço. 
Ao mesmo tempo, possuímos um 
corpo clínico insuficiente para as ne-
cessidades, mesmo comparativa-
mente com outros centros hospitala-
res”. 

Não obstante estas limitações, é 
um serviço ao qual se atribuem im-
portantes responsabilidades. São 
cerca de 600 mil os utentes com re-
ferência direta à Pneumologia do 
Hospital de Santa Marta, o que, pa-
ra além de ser “uma enorme área de 
referência direta”, corresponde tam-
bém à “parte mais antiga da cidade e 
a uma população envelhecida e com 
escassez de recursos financeiros”.

Acresce ainda aquela que será por-
ventura a sua principal singularida-
de, que é o facto de ser  Centro de 
Referência Nacional para o Trans-
plante do Pulmão. Significa isto que 
“todos os serviços de Pneumologia 
do país que tenham utentes com 
doença pulmonar terminal, com de-
terminadas características que pos-
sam ser incluídas na probabilidade 
do transplante, referenciam para 
aqui”. O primeiro foi feito em 2001 
e até agora este programa (coorde-
nado pelo Professor José Fragata e 
com a coordenação médica da pneu-
mologista Luísa Semedo) já soma 
um total de 140. João Dantas Car-

tor de exames complementares para 
responder a estas necessidades. 
Num sentido generalizado, João 
Dantas Cardoso considera que “há 
um deficiente conhecimento pela 
população em relação às doenças 
respiratórias”. Defende, a propósito 
da falta de um diagnóstico mais pre-
coce, que deveria também haver 
“incentivos e apoios a que a Medi-
cina Familiar tenha uma atenção 
especial à doença respiratória”. Es-
tamos perante a “primeira causa 
de morte hospitalar e a terceira 
causa de internamento” e seria cru-
cial que se melhorasse este registo 
deficitário nos diagnósticos, “que 
atrasa muito a identificação dos 
doentes em fases em que ainda po-
deríamos alterar a história natural 
das doenças”. 

Em todo o caso, reconhece tam-
bém que “a Pneumologia tem cresci-
do nos últimos anos e que há muita 
atividade realizada e com boa quali-
dade”. Finalizando, “estamos num 
bom caminho mas há muito a fa-
zer”.

doso diz-nos que “este ano já se fize-
ram mais do que no ano passado” e 
o balanço geral que nos apresenta é 
positivo: “Penso que nós funciona-
mos muito bem e que somos equiva-
lentes aos outros centros de trans-
plante que há no mundo. Noto tam-
bém que temos tido não só por par-
te da administração como da tutela o 
reconhecimento da importância que 
este programa representa para o 
país”. 

Esta atividade é, naturalmente, re-
flexo da elevada diferenciação deste 
corpo clínico. Conforme nos é sa-
lientado pelo Diretor, “para se fazer 
transplante do pulmão, cuja doença 
pode ter diversas origens (genética, 
imunológica, etc.), é preciso domi-
nar todas essas situações mesmo an-
tes de chegarem à fase terminal. Isto 
quer dizer que a capacidade médica 
e científica tem que ser de alto nível, 
porque há que saber responder a va-
riadíssimas patologias desde o seu 
diagnóstico mais precoce até ao seu 
vértice final”. Chama ainda a aten-
ção para o facto de que esta capaci-
dade verifica-se numa “equipa bas-
tante jovem”.

Passando a outra preocupação 
crescente deste grupo de especialis-
tas, João Dantas Cardoso aborda 
também o tratamento ao cancro do 
pulmão. “Ainda não é a primeira 
causa de morte por doença oncoló-
gica mas aproxima-se, o que con-
trasta com a visão que por vezes a 
população geral ainda tem, que é co-
nhecerem e estarem alerta para a 
doença cardiovascular e também pa-
ra outros problemas dentro da ques-
tão oncológica, mas não terem o 
mesmo conhecimento da importân-
cia do cancro do pulmão. Há ainda 
uma certa desvalorização dos sinto-

“Há muito a fazer na 
questão do alerta para 
o cancro do pulmão, 

que em Portugal é a 
primeira causa de morte 
prematura, tanto no sexo 
masculino como feminino”
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Unidade de Medicina Hiperbárica e Subaquática do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada

Num primeiro momento, quisemos 
perceber com exatidão em que é que 
consiste a Medicina Hiperbárica. A 
essa pergunta inicial, a responsável 
esclarece que “é um tratamento mé-
dico que recorre a uma câmara pres-
surizada e ao uso de elevadas frações 
de oxigénio respirado”. Acrescen-
tando, “diversos tratamentos de pa-
tologias podem ser favorecidos com 
a medicina hiperbárica, seja pelo 
efeito mecânico da pressão ou pelo 
efeito associado resultante das altas 
pressões parciais de oxigénio (PpO2) 
respirado.

Uma aplicação tradicional desta 
técnica está relacionada com o mer-
gulho, “uma atividade subaquática 
relativamente segura mas que acar-
reta alguns riscos que podem ser tra-
tados, ou ter uma franca melhoria 
com recurso à Oxigenoterapia Hi-
perbárica (OTH). Seja a embolia ga-
sosa ou a doença descompressiva 
por azoto (N2), este efeito manifes-
ta-se através de “bolhas” que se alo-
jam nas articulações e outros tecidos 

Marítimas”. Contudo, à medida que 
se foi revelando “como tratamento 
coadjuvante ou mesmo essencial pa-
ra salvar vidas, reduzir custos e oti-
mizar resultados”, foi crescendo e 
hoje “é uma Competência de reco-
nhecido mérito a nível nacional e in-
ternacional”. É na “Conferencia Eu-
ropeia de Consenso de Lille”, que 
decorre periodicamente, que são di-
vulgados os tipos de patologia orde-
nados por níveis de evidência e reco-
mendados para o tratamento por es-
ta técnica. 

A Unidade de Medicina Hiperbárica 
do Hospital Divino Espirito Santo de 
Ponta delgada surgiu em 2008 “para 
colmatar uma carência de tratamento 
emergente de acidentados de mergu-
lho, provenientes do turismo subaquá-
tico oferecido na região e em franca 
expansão”. Mais tarde, em novembro 
de 2010, foi inserida no serviço de 
Anestesiologia e otimizada para o tra-
tamento de diversas patologias. De 
acordo com os registos referentes ao 
período entre 2010-2015, constata-
ram-se 1517 sessões de Câmara Hi-
perbarica de tratamento de rotina rea-
lizadas 34 sessões de Câmara Hiper-
barica de tratamentos urgentes e 
6781 tratamento diferenciado de feri-

das. A atividade da UMHS também 
tem desenvolvido trabalhos de investi-
gação, de enfermagem, medicina e 
multidisciplinares que são apresenta-
dos em reuniões nacionais e interna-
cionais da especialidade. 

Esta Unidade “colabora com a 
Universidade dos Açores, em espe-
cial destaque no Curso de Mergulho 
Científico, com as Autoridades Marí-
timas e com os Agentes de Turismo 
Subaquático principalmente na ver-
tente de formação, experiência de 
grupo e em simulacros. Os simula-
cros permitem manter os diversos 
serviços operacionais e testar os Al-
goritmos que norteiam as entidades 
responsáveis pelo salvamento suba-
quático e aquático, nas situações 
reais de urgência do Arquipélago. A 
UMHS disponibiliza também servi-
ços de consulta para mergulho pro-
fissional e recreativo de acordo com 
a legislação em vigor”.

Finalizando, diz-nos que “o traba-
lho crescente efetuado nos últimos 5 
anos, apesar das restrições econó-
micas, foi visível na prestação do 
nosso serviço quer no contexto hos-
pitalar quer no contexto do Turismo 
de Mergulho Recreativo, que a Re-
gião Autónoma da Açores promove 
com grande sucesso e procura. Os 
resultados dos trabalhos desenvolvi-
dos na UMHS foram divulgados no 
último congresso EUBS (European 
Underwater and Baromedical So-
ciety) que decorreu em Genebra em 
2016”.

orgânicos. Estas “bolhas” podem di-
minuir ou até ser eliminadas através 
do efeito mecânico do aumento de 
pressão e da alta fração de Oxigénio 
respirado”. Hoje, o “espectro de 
atuação da OTH é bem mais alarga-
do”, incluindo também tratamentos 
infeções anaeróbias, intoxicação por 
monóxido de carbono, fraturas ex-
postas, surdez súbita e no âmbito 
das necroses. Nesta Unidade os aci-
dentes de mergulho representam 3% 
do total dos tratamentos realizados”.

Foi, no entanto, no contexto do 
mergulho que tudo começou. Con-
forme nos explica, “A Medicina Hi-
perbárica em Portugal foi iniciada 
em 1953 na Base do Alfeite, para 
tratamento de doença descompressi-
va devido a acidentes de mergulho 
no âmbito da Marinha. Nos anos 70 
começou a englobar outras patolo-
gias. Em 2001 começou a trabalhar 
com a comunidade civil de forma 
mais notória”. Diz-nos também que 
“durante anos não foi valorizada no 
nosso país, pela sua fraca divulgação 
fora do contexto das Autoridades 

Esta competência surgiu neste hospital em 2008. Fomos conhecer o 
trabalho desenvolvido pela Unidade de Medicina Hiperbárica e 
Subaquática (UMHS) junto da sua coordenadora, Paula Ferreira.

Medicina Hiperbárica no Hospital do 
Divino Espírito Santo de Ponta Delgada
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Carlos Nobre Leitão – Gastrenterologista

A aplicação da fibra óptica na gas-
trenterologia determinou um avanço 
muito significativo e marcou decisiva-
mente esta especialidade. Com a fibra 
óptica desenvolveram-se os endoscó-
pios – tubos flexíveis, com uma fonte 
de luz e sensores na parte mais distal 
que captam e transmitem a imagem 
num écran; dispõem ainda os endos-
cópios de canais no seu interior, que 
permitem instilar água ou outras subs-
tâncias, aspirar o conteúdo dos órgãos 
que observam e introduzir inúmeros 
dispositivos que complementam o ob-
jetivo primeiro da endoscopia digesti-
va - observar os órgãos do aparelho 

correntes que retiraram estes doen-
tes de uma solução cirúrgica. Natu-
ralmente a estes gestos mais com-
plexos podem associar-se compli-
cações, como pode suceder em to-
das as intervenções cirúrgicas, mas 
sempre com um prévio balanço en-
tre riscos e benefícios e com a anu-
idade do doente devidamente es-
clarecido.

Nas vias biliares, é possível não 
apenas visualizar o seu aspeto mas 

também intervir interiormente na re-
moção de cálculos ou colocação de 
próteses; a sua observação é também 
possível com endoscópios de pequeno 
calibre que são introduzidos através 
dum endoscópio convencional apro-
priado para a exploração das vias bi-
liares. São ainda utilizados através dos 
endoscópios ultrassons, radiofrequên-
cia e diferentes tipos de “laser” para 
fins terapêuticos.  

Sendo possível a observação do in-
testino delgado com endoscópios es-
pecialmente desenhados para esse 
fim, dado o comprimentos deste ór-
gão, mais frequentemente recorre-se 
a uma pequena cápsula que o doen-
te engole, cápsula essa que dispõe 
de uma câmara fotográfica que emi-
te as imagens para um gravador que 
o doente leva consigo durante as 
cerca de 8 horas que o exame demo-
ra. Posteriormente o gastrenterolo-
gista faz a observação dessas ima-
gens. Mais recentemente surgiu uma 
cápsula para observar o cólon e rec-
to - de dimensões semelhantes à 
cápsula já existente para ver o intes-
tino delgado, que dispõe de uma ba-
teria de maior duração, de 2 câma-
ras fotográficas com uma angular de 

cerca de 175º, que fazem 4 a 32 
imagens por segundo consoante a 
velocidade de deslocação ao longo 
do tubo digestivo. As imagens são 
transmitidas para um gravador que o 
doente transporta durante cerca de 
12 horas, imagens que são poste-
riormente estudadas pelo gastrente-
rologista.     

No final da década de 80 do sécu-
lo passado a ecografia foi também 
integrada na endoscopia e surgiram 
os ecoendoscópios. Desenvolveu-se 
um ecógrafo de pequenas dimen-
sões que está colocado na extremi-
dade distal do endoscópio que per-
mite fazer ecografia muito próximo 
do órgão a observar o que lhe dá 
uma definição muito superior a qual-
quer técnica existente. O endoscó-
pio serve apenas para colocar o ecó-
grafo na posição mais adequada pa-
ra estudar o órgão alvo. Esta técnica 
foi introduzida em Portugal em 
1991, mercê da compreensão do 
Dr. Azeredo Perdigão através da 
Fundação Calouste Gulbenkian. 
Também aqui se verificou a mesma 
evolução que na endoscopia. Inicial-
mente apenas se observava e poste-
riormente foi possível colher amos-
tras de tecido, colheitas estas dirigi-
das para o local que está a ser obser-
vado pela ecografia – são as biópsias 
ecoguiadas.

A investigação nesta área é muito 
ativa e vem evidenciando, não apenas 
novos equipamentos, mas também 
novos dispositivos que expandem as 
capacidades de intervenção da endos-
copia digestiva. A atualização perma-
nente em Medicina é um imperativo 
ético aceite pela profissão.

digestivo. Hoje dispomos de equipa-
mento que permite observar o revesti-
mento da generalidade dos órgãos do 
aparelho digestivo – esófago, estoma-
go, duodeno, intestino delgado, cólon 
e recto, vias biliares e via excretor do 
pâncreas.

Inicialmente a endoscopia digesti-
va limitava-se a observar e eventual-
mente a colher pequenos fragmen-
tos de tecido – biópsias – para estu-
do microscópico. Rapidamente de-
senvolveram-se dispositivos que 
permitem atitudes terapêuticas – an-
sas - que, com ou sem o auxílio de 
corrente elétrica, permitem a remo-
ção de estruturas salientes do reves-
timento dos órgãos digestivos e que 
se designam em geral por pólipos – 
a polipectomia. Este primeiro passo, 
no início dos anos 70 do século pas-
sado, originou a endoscopia tera-
pêutica que em muitas situações pas-
sou a substituir a cirurgia com vanta-
gens óbvias para o doente. Hoje es-
ta componente, a terapêutica, é um 
complemento da observação sim-
ples, extremamente utilizada e que 
permite gestos extremamente com-
plexos que substituem com vanta-
gem para o doente o recurso a inter-
venções cirúrgicas. Remoção de 
grandes lesões, ou lesões planas, 
não acessíveis à polipectomia, colo-
cação de próteses no esófago, esto-
mago, vias biliares, pâncreas e no 
cólon e recto, são procedimentos 

A Medicina procura, entre outros objetivos, promover a saúde, 
prevenir e tratar a doença, em todos os momentos deste percurso 
que é a nossa vida, para que esta decorra com a melhor qualidade 
possível. Como prática profissional que o é, incorpora 
conhecimentos de outras ciências, como a física, a biologia e a 
matemática, mas também não fica indiferente ao desenvolvimento 
tecnológico. Na edição anterior do Perspetivas abordámos as 
patologias mais comuns associadas à gastrenterologia e vamos hoje 
resumir a evolução tecnológica nesta especialidade.

A tecnologia e o progresso 
da gastrenterologia

Clínica de Gastrenterologia  
Prof. Doutor Carlos Nobre Leitão

Av. António Augusto Aguiar, 23, 1º – 1050-012 Lisboa
Tel.: 213 543 272 / 213 543 163

Email: consultorionl@outlook.pt www.carlosnobreleitao.pt
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Macemino Gomez

O nosso interlocutor nasceu na Vene-
zuela, sendo filho de portugueses emi-
grantes. O regresso da família a Portu-
gal levou-o a fazer os estudos primários 
e liceais em Santa Maria da Feira, aos 
quais se sucedeu a Licenciatura em Me-
dicina na Universidade de Coimbra, 
concluída em 1988. Terminou a espe-
cialização em Cirurgia Plástica, no Hos-
pital de São José, onde desempenhou 
uma atividade mais focada na Trauma-
tologia, Cirurgia da Mão e Queimados. 

Assumiu depois um lugar  como Assis-
tente Hospitalar de Cirurgia Plástica e 

construção da Mama e às neoplasias 
cutâneas... Atualmente, trabalha a tem-
po parcial no Centro Hospitalar de Se-
túbal, e mantém a atividade privada no 
Hospital dos Lusíadas e na Clínica de 
Santo António.

Questionado sobre a evolução que 
testemunhou ao longo destes anos, no 
caso concreto da Cirurgia da Mama, op-
ta por dar o seguinte exemplo: “Há uma 
cirurgia clássica de Reconstrução Ma-
mária que é o chamado retalho TRAM, 
em que o panículo adiposo situado abai-
xo do umbigo é transferido para cima 

de várias maneiras. Na altura em que 
comecei, lembro uma intervenção em 
que éramos quatro e demorámos seis 
horas. Hoje em dia, isto faz-se em cerca 
de três horas, com dois cirurgiões. E é  
possível  um nível de sofisticação muito 
mais elevado, em que se transfere o pa-
nículo adiposo para o peito sem alterar 
a estrutura da parede muscular do abdó-
men, com recurso a técnicas de microci-
rurgia, intervenção necessariamente 
mais morosa e exigente em recursos hu-
manos diferenciados. Também na redu-
ção mamária, uma cirurgia que demora-

Reconstrutiva no Hospital de São Ber-
nardo, em Setúbal, e durante 10 anos 
em regime de acumulação com o Hos-
pital Curry Cabral. Aí, a atividade de-
senvolvida teve como áreas de interven-
ção mais frequente a Cirurgia da Cabe-
ça e Pescoço, Reconstrução da Mama, 
Tumores Cutâneos, Glândulas Salivares 
e dos tecidos Tecidos Moles, assim co-
mo cirurgia do contorno corporal pós 
obesidade. Exerceu também  funções 
no Instituto Português de Oncologia no 
âmbito de uma cedência por interesse 
público, dedicando-se, sobretudo, à Re-

O especialista Macemino Gomez tem uma longa experiência em 
várias vertentes da Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética. Nesta 
edição, conversou connosco sobre o trabalho que tem desenvolvido 
no âmbito das mamoplastias de aumento e redução e da 
reconstrução mamária.

A atualidade da Cirurgia 
Plástica da Mama

Reconstrução

Reconstrução
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Macemino Gomez

Ainda em relação aos aumentos, o ci-
rurgião plástico esclarece alguns mitos”. 
Diz que a necessidade de substituição 
aos dez ou aos doze anos é “um mito 
que está a ser quebrado. O silicone tem 
vindo a melhorar assim como a cápsula 
que o envolve, e é muito mais durável. 
Hoje em dia, a perceção que se vai 
criando é a de que as próteses são “eter-
nas”. Se aos dez ou doze anos a pessoa 
estiver bem e o silicone estiver com bom 
aspeto em termos imagiológicos, man-
tém-se o silicone”.

Por fim, onde Macemino Gomez en-
contra os principais motivos para alerta 
é no campo da reconstrução da mama. 
É  provavelmente o aspeto mais nobre e 
recompensador da Cirurgia Plástica. 
Um bom resultado  deixa invariavelmen-
te  cirurgião quase tão contente como a 
paciente e simboliza a cura, o bem estar 
e um novo recomeço.  E vale a pena!

Segundo nos diz, “há um aspeto mui-
to relevante e que não é consensual que 
é o timing da reconstrução. Há muita 
pressão  para que se faça reconstrução 
mamária imediata. A doente faz a mas-
tectomia e a seguir faz a reconstrução 
“completa”, só que mais de metade das 

va uma manhã inteira agora faz-se em 
pouco mais de uma hora. Tudo isto tor-
nou-se muito mais frequente e com a 
experiência acumulada os profissionais 
otimizaram muito os processos. 

Destacando uma das técnicas às quais 
mais se tem dedicado, Macemino Go-
mez refere-nos a redução mamária ver-
tical. Com uma experiência relevante à 
escala do país, já soma cerca de 500 ca-
sos. Diz-nos que “é uma técnica que tem 
a vantagem de deixar cicatrizes menos 
visíveis”. Já no aumento, “há muitos 
modos de realizar  a intervenção que de-
pendem das circunstâncias mas uso 
com frequência a via axilar, evitando as-
sim que haja alterações na estrutura da 
glândula ”.

No decurso da nossa conversa, falá-
mos também sobre os perfis mais habi-
tuais no conjunto de mulheres que pro-
curam o aumento mamário. O especia-
lista identifica dois grandes grupos: “Há 
um mais jovem,  mulheres entre os 18 e 
os 21 que sentem que o seu peito não 
está de acordo com o que é exigido em 
termos estéticos hoje em dia. Depois há 
o das senhoras, com mais de 30 anos, 
que foram mães, amamentaram e que-

doentes vão fazer Radioterapia. Isto 
quer dizer que vão pôr uma mama e a 
seguir vão queimar aquela área”. Refor-
çando, “embora os tratamentos de Ra-
dioterapia tenham evoluído e as doses 
sejam dadas com maior rigor e com me-
lhores meios técnicos , a prazo aquela 
região vai ser uma área queimada que 
poderá  nunca ficar bem e a partir daí  
outras  soluções serão mais difíceis. Por-
tanto, a mulher tem que perceber que 
está a escolher entre ter uma coisa já, 
com o risco de não ficar tão bem ou tê-
-la depois, vivendo algum tempo ampu-
tada mas podendo potencialmente ficar 
melhor.”.

 Na minha opinião as mulheres com 
cancro da mama estão particularmente 
fragilizadas e dependentes da experiên-
cia, convicções e bom senso do cirur-
gião oncológico que as trata. Mas sobre-
tudo têm que estar cientes que a recons-
trução mamária de qualidade e durável é 
possível e que faz parte do processo de 
cura física e mental.

rem recuperar a forma do peito. Para 
além disso, há ainda um pequeno sub-
grupo que são as que tiveram algum 
problema na mama, como um quisto ou 
uma pequena deformidade, e que vêm 
para resolver esse problema mas tam-
bém aproveitam para aumentar um 
pouco o peito”.

Macemino Gomez nota também que 
as mulheres que chegam às suas con-
sultas vêm “muito bem informadas, fa-
zem muitas pesquisas em sites e tro-
cam muitas informações umas com as 
outras”. Quanto a dúvidas que conti-
nuam a persistir, “há sempre aquela 
dúvida que se coloca sobre se a próte-
se é para ser posta atrás do músculo 
ou atrás da glândula, o que é uma vi-
são simplista porque há variantes. No 
entanto dependendo do caso, há si-
tuações em que faço uma coisa e há 
situações em que faço a outra”. Sobre 
as suas prioridades, “por norma aqui-
lo que querem é ficar sempre com um 
aspeto natural. Nós temos modos de 
avaliar aquilo que a pessoa perceciona 
como muito ou como pouco, através 
de próteses externas em que lhe da-
mos essa noção do volume”. 

Macemino Gomez
Cirurgia Plástica

Redução tecnica 
vertical

Redução tecnica 
vertical

Aumento Aumento
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Preste atenção ao modo como 
cresce a face do seu filho

A valência do Crescimento da Face é 
tema que desperta cada vez mais a aten-
ção dos Clínicos dado o impacto que re-
presenta na qualidade de vida do adulto. 
Em conversa com José Carlos Neves este 
reporta-nos para um fenómeno que pas-
sa despercebido e que se prende, na 
maioria dos casos, numa fase inicial, com 
a interferência das deficiências respirató-
rias na evolução da face. Ou seja, “sem-
pre que respiramos mal pelo nariz, com-
pensamos, obrigatoriamente, essa falha 
através da respiração oral”. Sendo o nariz 
um órgão respiratório e a boca um órgão 
digestivo, quando esta é utilizada existem 
compensações de postura que condicio-
nam desequilíbrios musculares e esqueléti-
cos. 

Assim sendo, “ao respirar mal pelo na-
riz, abrimos a boca, promovendo uma al-
teração da função muscular facial e oral. 
A língua não fica, como seria normal, jun-
to ao palato – fundamental para o desen-
volvimento do maxilar superior e, pela 
permanência da boca aberta, o maxilar 
inferior perde a informação dada pelo 
maxilar superior para um crescimento 

harmonioso entre os dois maxilares, incu-
tindo desvios dos vetores de crescimen-
to”. Convém esclarecer que esta anoma-
lia, quando não detetada atempadamen-
te, se reflete no desvio completo do cres-
cimento da face, nomeadamente através 
dos padrões mais facilmente identificados 
pelo observador comum como o progna-
tismo, o retrognatismo, rosto longo com 
sorriso gengival com todas as alterações 
que isso também representa no cresci-
mento do nariz e seus desvios, ou mais fá-
cil de identificar, os dentes desalinhados 
que denunciam sempre desvio do cresci-
mento facial.

Numa primeira fase, os utentes são su-
jeitos a uma avaliação que intenta identifi-
car e tratar a problemática da obstrução 
nasal, sendo de seguida analisadas as re-
percussões no crescimento facial do pa-
ciente. No campo da Ortotropia Facial 
(Orientação do Crescimento da Face, 
com a coordenação da Dr.ª Sílvia Martins 
Neves) não existem dúvidas em relação à 
necessidade de iniciar o tratamento o 
mais precocemente possível: “O ideal é 
efetuar o diagnóstico em crianças com 
problemática respiratória e corrigi-la. Pos-
teriormente, identificam-se as que persis-
tem com alterações de crescimento, de-
vendo-se intervir, preferencialmente, a 
partir dos 4, 5 anos de idade. É inadmis-
sível que se espere pela entrada na ado-
lescência (aproximadamente 12 anos) e 
pelo crescimento dos dentes definitivos 
para se atuar. ‘O estado da arte’ evoluiu 
de forma exponencial, permitindo que 
quanto mais precoce for a intervenção 
maior seja o ganho da correção”. O en-

tendimento acima referido surge na pers-
petiva do encaixe dentário, “mas há que 
perceber que o dente é o elemento me-
nos importante no processo evolutivo do 
rosto, porque este assenta num osso que 
está a crescer, sendo projetado pelos 
músculos faciais e orais. Portanto se exis-
te um mau crescimento facial evidente-
mente os dentes vão ficar desalinhados”. 

Com o evoluir das técnicas é possível 
efetuar-se uma remodelação a partir dos 
12 anos com resultados que estão a sur-
preender positivamente a classe médica. 
De referir que os tratamentos de Ortotro-
pia Facial, de correção dos desequilíbrios 
do crescimento facial, não são cirúrgicos, 
mas baseados na colocação de aparelhos 
funcionais e posturais.

 “A que se deve o crescendo de inter-
venções no âmbito da Ortodontia?”, 
questionámos. Se por um lado a preocu-
pação com a saúde oral e com a melhoria 
estética dentária é um avanço da nossa 
sociedade, não podemos esquecer que 
esta tem criado algumas condições adver-
sas para o crescimento facial. Como ante-
riormente explicado “todo o processo de 
crescimento facial pode desajustar-se com 
o entupimento do nariz da criança. Se 
olharmos a necessidade das crianças fre-
quentarem os infantários pela imposição 
das exigências do Mundo moderno (cha-
mado de “infetário” por alguns pediatras) 
e ao aumento crescente das alergias no 
Mundo Ocidental, percebemos que esta-
mos a crescer, grande parte do nosso 
tempo, com a boca aberta!”. São precisa-
mente estes primeiros anos de vida que 
condicionam o desequilíbrio. Estando a 

boca ocupada com a respiração, as fun-
ções de mastigação e deglutição, dicção e 
articulação vão estar comprometidas. A 
problemática que se segue é que mesmo 
quando corrigida a obstrução nasal defini-
tivamente (quando é possível) nem sem-
pre a face readquire o seu espectável pa-
drão normal de crescimento, mas antes 
mantém-se na rota de desequilíbrio. “Mais 
de 70% da população europeia regista al-
terações de crescimento facial. A nossa 
face não é apenas a nossa genética, por-
que existe uma sinfonia entre crescimen-
to facial, respiração e postura. Quando 
analisamos um adulto que percorreu este 
processo de crescimento com alguns de-
sequilíbrios desenham-se estratégias de 
compensação, quando possível, através 
da Ortodontia, da Medicina Estética ou da 
Cirurgia Plástica Facial, ou de correção 
esquelética em casos de maior gravidade 
(Cirurgia Ortognática).  

Se pretende efetuar um diagnóstico 
atempado ou reparar pormenores que 
até agora pensou serem naturais saiba 
que na My Face – Clínica da Face tem 
uma equipa de especialistas capacitada 
para o ajudar a sorrir com mais confian-
ça.

Existem características no seu rosto que não aprecia? Ao longo do seu 
crescimento aconteceram alterações que o incomodam? Saiba que as 
causas podem ter sido geradas desde uma fase muito precoce da 
infância. José Carlos Neves, fundador da My Face – Clínica da Face, 
delegado nacional da Academia Europeia de Cirurgia Plástica Facial 
(eafps.org) e coordenador da Comissão de Cirurgia Plástica Facial da 
Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico-facial, 
evoca nesta edição do Perspetivas a temática do Crescimento Facial.

Lisboa • Coimbra • Leiria

e-mail: info@myface.pt
tlm.: 911 114 749
www.myface.pt

Caso A - Ortotropia Facial, 10 meses de tratamento

Dra. Sílvia Martins Neves

Caso B - Ortotropia por 1 ano, controlo 3 anos após
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AMETIC

Mas estes avanços também se tra-
duziram num conjunto de fatores que 
condicionam as nossas vidas e às 
quais é importante dar resposta: Co-
mo “gerir” os cerca de 20 anos em 
média, após a idade da reforma? Co-
mo ter mais saúde, mais tranquilida-
de, segurança e qualidade de vida?

A AMETIC surge dada a intenção 
de “proporcionar aos seus utentes 
momentos prazerosos”, como afirma 
a administradora Isabel Beltrão: “É 
nossa convicção que esta fase da vi-
da, tendencialmente, seja assegurada 
por um estilo de vida ativo, que traga 
felicidade aos nossos utentes e os fa-
ça sentir úteis”. Proporcionar uma 
fase da vida que recompense as res-
trições impostas pela vida ativa e que 
se traduza num balanço equilibrado 
com a família e amigos, que “alivie” e 
não preocupe os filhos, não descu-
rando nunca a manutenção dos im-
portantes laços familiares são os valo-
res deste projeto. A nossa entrevista-
da realça: “Acreditamos que como 
em tudo na vida, devemos preparar 
esta fase ‘quiçá’ com uma nova mora-
da, que seja a “casa dos avós” para 
ser visitada e partilhada com os ne-
tos”.

de grandes dimensões, Campo de Té-
nis, Ginásio, Salão polivalente, Gabi-
nete de massagem, amplos jardins, 
com acesso direto das vivendas”, des-
creve Isabel Beltrão.

Porém aqui não são descurados o 
acompanhamento e os mais avança-
dos tratamentos de Saúde, dispondo 
os seus moradores do acesso a todo 
um conjunto de tratamentos como: 
“Fisioterapia, Hidroterapia, Dor cró-
nica, Lombalgia, Reflexologia, entre 
outras”, descreve a administradora. 
“Quando nos sentimos bem, damos 
mais de nós mesmos. Renove a sua 
vida, viva com qualidade numa mora-
dia especialmente pensada para a no-
va fase da sua vida, vivendo melhor e 
sem preocupações com o futuro”, re-
força.

Fica aqui o convite de Isabel Bel-
trão: “Visite-nos e surpreenda-se!”. 
A AMETIC tem a flexibilidade neces-
sária para se adaptar às suas necessi-
dades e desejos, através de diferentes 
soluções contratuais.

Nesse sentido, a AMETIC tem um 
conjunto de soluções para lhe pro-
porcionar o melhor desta etapa da 
sua vida: Vivendas T1 e T2 moder-
nas, totalmente equipadas, bonitas, 
integradas num condomínio fechado 
com ar puro, com uma localização 
privilegiada perto da praia e da serra, 
com garantia de total segurança e 
tranquilidade. A sua situação geográ-
fica ímpar coloca-o a 50 minutos de 
Lisboa (praticamente todo o trajeto 
em autoestrada) e a 10 minutos de 
várias praias do Oeste, perto de Peni-
che, Caldas, Fátima, etc., manifestan-
do assim como o local ideal para 
quem quer usufruir da sua reforma de 
forma tranquila e privilegiada.

É esta a filosofia deste projeto, on-
de os familiares podem visitar a “casa 
dos avós”, localizada num ambiente 
tranquilo, como que numa pequena 
aldeia moderna.

 “Liberte-se das tarefas domésticas 
(alimentação, limpeza e lavandaria) 
integradas neste “Campus” de Saúde 
com serviços de enfermagem 
24/24h e com médicos residentes. 
Tem acesso também a um conjunto 
diversificado de infraestruturas e equi-
pamentos: Piscina coberta e aquecida 

Envelhecimento ativo:  
O grande desafio das nossas vidas
A esperança de vida aumentou significativamente, mercê dos 
avanços registados essencialmente na área da Saúde e também da 
melhoria da vida das populações derivado do progresso económico.

Email: ametic.crsbarbara@gmail.com • Telefone: 261 416 570
Morada: Rua de Santa Bárbara n.º 93, 2530-740, Lourinhã 

GPS: 39.205.954 N 09.307.179 W
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Fundada por Costa Simões, em 1881, 
como Escola de Enfermeiros dos HUC, 
a ESEnfC, à semelhança do seu mentor 
e fundador, que sempre se destacou pe-
lo espírito inovador e renovador, de in-
cessante e incansável busca do conheci-
mento, com determinante resiliência e 
perseverança, tem sabido escrever a sua 
história (trans)formando-se para formar, 
em cada momento, enfermeiros com as 
competências necessárias, para contri-
buírem para o desenvolvimento em saú-
de no e do país, e simultaneamente par-
ticipar no desenvolvimento e (trans)for-
mação da profissão.

Hoje a Escola de Enfermagem de 
Coimbra conta já com avaliação externa 
internacional do trabalho desenvolvido 
e múltiplos processos de auto-avaliação 
e acreditação. É conhecida e reconheci-
da. O valor [melhor Escola] não está tan-
to na obra acabada e perfeita, que essa 
não é previsível que venhamos alguma 
vez a contemplar. O grande valor, está, 
nesta Escola também, “na forte gente”- 
estudantes, professores e não docentes, 
que constitui a comunidade educativa - 
que com “engenho e arte”, se atrevem 
todos os dias, por caminhos não usados 
e de forma ousada (e) permanentemen-
te inconformada, a querer ir sempre 
mais além, a querer fazer e ser sempre 
mais e melhor.

As comemorações dos 135 Anos da 
Escola de Ensino de Enfermagem em 
Coimbra, que se iniciaram a 17 de mar-
ço e terminarão em 22 de Outubro, ti-
veram um programa que quisemos di-
nâmico e que por isso esteve sempre 
em construção durante todo o tempo 
em que decorrem as comemorações. 
Quisemos envolver neste processo to-
dos os atores que, directa ou indirecta-
mente, estão ligados a esta instituição – 
os ex-estudantes, os estudantes, os pro-
fessores e não docentes atuais, jubila-
dos, aposentados, as instituições de 
saúde parceiras, a CIDADE. Procurá-

bro com um espetáculo em que partici-
parão Segue-me à Capela, Antigos Or-
feonistas e Grupo de Fados, isto para 
além do Grupo Coral da Escola forma-
do por professores e não docentes. 
Também nestas datas, terminaremos re-
unindo em Coimbra todos os Antigos 
Estudantes que se quiserem juntar a nós 
para comemorar esta efeméride, convi-
dá-los-emos a aceitar as atuais Insígnias 
da ESEnfC, renovando o seu compro-
misso como membro desta Comunida-
de Escolar. Nessa data inauguraremos 
uma exposição sobre o Ensino de Enfer-
magem em Coimbra. 

Nos próximos dias 21 e 22 de outu-
bro, gostávamos muito de reunir o 
maior número possível de ex-alunos 
da Escola e, quando digo Escola, estou 
a falar de todas as Escolas que deram 
origem à atual Escola Superior de En-
fermagem de Coimbra, as Escolas de 
Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca e 
de Bissaya Barreto, cujo património 
de meticulosa construção herdámos e 
que faz de nós a Escola que somos ho-
je. A fusão das Escolas há dez anos, 
permitiu que hoje façam parte deste 

grande coletivo (enquanto estudante 
ou antigo estudante) todos os Enfer-
meiros que se formaram em Coimbra 
ou que em Coimbra fizeram estudos 
pós-graduados. Somos mais de 19 
000 alunos ou ex-alunos nestes 135 
de formação. 

Gostávamos de reunir todas e todos. 
Juntos podemos celebrar com alegria os 
135 anos da mais Antiga Escola do 
País. Podemos regozijar-nos a celebrar 
fraternamente os 135 Anos da Escola 
que maior número de Enfermeiros for-
mou em Portugal. Mas podemos mais, 
podemos ir mais além, e todos juntos 
transformá-la em cada novo ano, com o 
contributo de todas e de todos, na Esco-
la de Ensino de Enfermagem, mais re-
conhecida pela qualidade dos profissio-
nais que forma.

Temos esperança de poder contar 
com todas e todos (estudantes, antigos 
estudantes, professores e antigos pro-
fessores, não docentes e antigos não 
docentes), para a grande festa dos En-
fermeiros que se formaram em Coim-
bra, no próximo dia 22 no convento de 
S. Francisco.

mos construir com todos e para todos 
um programa que simbolizasse a impor-
tância que esta relação da Escola com as 
instituições da Cidade e com os cida-
dãos tem tido para o Nosso (Escola) de-
senvolvimento.

Assim, procuramos partilhar o que fa-
zemos: e tivemos actividades no Explo-
ratório Ciência viva: Cuidados à Pessoa 
com Ferida; Prevenção do Uso/Abuso 
de Álcool e outras Substâncias Psicoac-
tivas; Infecção e Mãos Limpas; Pulmões 
Limpos, Gestão da Medicação em Ca-
sa, Posições de Trabalho Ergonómica; 
Avaliação de Estilos de vida saudável; 
Antecipar a Experiência de Ser Idoso; 
Promoção do Autocuidado e da Mobili-
dade no Idoso Dependente para a Rea-
lização das Actividades de Vida Diária; 
Terna Aventura. Comemoramos com e 
na comunidade “O Dia Mundial da Saú-
de”; “o Dia do Enfermeiro de Enferma-
gem de Saúde Materna e Obstétrica”, 
“o Dia Mundial da Família”, “A Semana 
da Vacinação”; “o Dia Mundial da 
Criança”; “o Dia Mundial do Ambien-
te”; “o Dia dos Avós”; “o Dia da Saúde 
Mental” e o “Dia das Meninas”; “a Se-
mana do Aleitamento Materno. Desen-
volvemos nas Escolas Secundárias, nos-
sas parceiras neste projecto, “o progra-
ma Não à Violência entre Pares”; quan-
to a actividades científicas, realizámos o 
Seminário & Aniversário do Mestrado 
em Enfermagem Médico-Cicúrgica – 
100 Dissertações; O Congresso de In-
vestigação em Enfermagem Ibero-Ame-
ricano e dos Países de Língua Portugue-
sa; o 1º Colóquio de Filosofia do Cuidar 
e o Congresso sobre Qualidade no Ensi-
no Superior, entre outros. Ao mesmo 
tempo, organizámos momentos cultu-
rais com a colaboração de grupos cultu-
rais de Coimbra que se associaram a es-
tas comemorações. 

Os últimos realizar-se-ão dia 21 de ou-
tubro, com a participação da Orquestra 
Clássica do Centro e no dia 22 de outu-

Este ano, a ESEnfC comemora 135 anos ao serviço da Saúde, da 
Educação e Investigação em Enfermagem. A Presidente do 
estabelecimento, Maria da Conceição Bento, partilhou connosco o 
conjunto de iniciativas que assinala esta data.

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Celebração dos 135 anos da ESEnfC

Sessão Solene Comemorativa dos 135 anos

21 de outubro de 2016
21:00 Concerto
  Gala de Ópera de Mozart a Verdi
  Orquesta Clássica do Centro
   Soprano Marina Pacheco
   Baritono José Corvelo
   Maestro José Eduardo Gomes
   (Grande auditório do Centro de Convenções do Convento de S. Francisco)

22 de outubro de 2016
10:00 Grupo Coral da ESEnfC
10:15  Sessão Solene Comemorativa dos 135 anos da Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra, com:
  –  Entrega das insignias da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra aos ex-alunos (Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra, Escola Superior de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca e 
Escola Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto);

  – Entrega de medalha comemorativa dos 135 anos da ESEnfC.
13:00 Almoço de confraternização dos ex-alunos
15:00  Inauguração da Exposição “135 anos da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra”
15:30  Espetáculo comemorativo dos “135 anos da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra”
  – Segue-me à Capela
  – Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra
  – Grupo de Fados dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra



A estrutura do CURSO em TERAPIAS MANIPULATIVAS visa preparar pessoas 
para serem profissionais de saúde, proporcionando-lhes competências/valências 
nas diversas técnicas de manipulação.

Dirigido:
 A quem tenha o mínimo de habilitações do ensino básico:

  aos desempregados;

   aos jovens que pretendam entrar rapidamente no mercado de 
trabalho;

   aos que gostem e pretendam obter ou desenvolver competências no 
domínio desta formação

Saídas Profissionais:
Por conta própria ou integrando-se em Departamentos Desportivos, Centros 
de Apoio a Deficientes, Centros de Apoio a Idosos, Health Clubs, Centros de 
Recuperação, Centros de Osteopatas e Centros Naturalistas

Gostarias de ser um profissional na área da Saúde?

CURSO DE TERAPIAS MANIPULATIVAS
Formação Prática              11meses           180 euros mensais

Curso Pós-laboral com Estágio

Instituto de Formação Dr. Borges de Sousa 
Lisboa -  Avenida António Augusto de Aguiar nº 9, 4º dto. 1050-010 Lisboa. Junto ao metro do Parque (linha azul).

Porto -  R. Alexandre Herculano, nº. 351 - 2º Andar  - 4000-053 Porto
E-mail: ibs.formacao@hotmail.com  Site: www.ibs.edu.pt

11 meses

INSCRIÇÕESABERTAS




