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Com o mundo envolto numa pandemia sem fim à vista e com a
quantidade de informação - muita dela rotulada como ‘científica’ que nos chega a toda a hora, minutos ou mesmo segundos, damos
agora início a um projeto diferenciador. A revista Saúde Notícias
nasce com o objetivo de ouvir quem melhor sabe falar sobre saúde: os médicos e profissionais da área. Através deles, tentaremos
fazer-lhe chegar informação útil e credível nas mais diversas áreas
terapêuticas. Pretendemos ser o seu auxiliar de consulta no dia a dia
da vida familiar, numa luta que sabemos difícil contra a profusão
de conteúdos que pululam no espaço virtual.
Por isso, nesta primeira edição, colocámos tabus obsoletos de lado
e fomos procurar perceber que impacto teve o stress provocado (ou
dilatado) pela pandemia na função erétil dos homens portugueses.
O urologista Abranches Monteiro fala sobre os mitos que ainda
persistem acerca deste problema, que pode ser solucionado, na
maioria dos casos com recurso a medicamentos.
Por outro lado, e agora que estamos mais despertos do que nunca
para o impacto dos vírus, trazemos-lhe um alerta sobre o HPV, o
vírus do papiloma humano, responsável por vários tipos de cancro.
Com o foco na prevenção, vários especialistas explicam os perigos
do HPV e explicam a importância da vacinação.
E porque abordar saúde e ignorar as doenças cardiovasculares, a
principal causa de mortalidade em Portugal, não faria sentido, entrevistámos o Prof. Victor Gil, presidente da Sociedade Portuguesa
de Cardiologia, sem o qual não seria possível ter uma visão mais
completa desta especialidade que representa uma grande fatia dos
gastos em saúde – só as doenças ateroscleróticas consomem 1%
do PIB ou 10% do Orçamento para este setor.
Temos ainda artigos sobre DPOC ou incontinência feminina.
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OPINIÃO | DR. RUI NOGUEIRA

>> Investimento em saúde:

uma opção política inteligente e prioritária
sem esquecer os centros de saúde

Investir em saúde. Porquê em saúde? Porquê investir agora? Como investir? E os cuidados de saúde de proximidade?

 Dr. Rui Nogueira
Presidente da Associação Portuguesa
de Medicina Geral e Familiar

H

aja saúde, o resto
arranjamos depois. Sim, a saúde tem um valor
inequívoco reconhecido por
todas as pessoas, não apenas
para si, mas também para
os familiares e para os amigos, colegas e companheiros.
É uma prioridade para todas
as pessoas.
A despesa em saúde aumenta naturalmente ano após
ano devido a vários fatores,
mas principalmente por envelhecimento progressivo
da população, por aumento
da carga de doença devido a
enfermidades crónicas, por
maior e melhor oferta de
tecnologias de diagnóstico
e tratamento, mas também
por maior exigência de saúde
imposta pelos profissionais,
assim como pelos cidadãos
– os doentes e os saudáveis,
dada a justa preocupação com
a manutenção e promoção da
sua saúde.

No entanto, é adequado pensarmos na despesa em saúde
como investimento. Quando
falamos em investimento é
inevitável pensarmos no setor
da saúde e especialmente no
Serviço Nacional de Saúde
(SNS), uma vez que representa
dois terços da despesa do
setor. De facto, nos últimos
cinco anos foi invertida uma
tendência de desvalorização
do SNS, porém, o investimento que lhe foi dirigido tem
ficado ainda muito aquém
das necessidades. Podemos
encontrar três períodos na
apreciação da despesa no SNS
desde o ano 2000. Primeiro
período de 2000 a 2010 com
um crescimento da despesa a
passar de cerca de sete para
12 mil milhões de euros. Um
segundo período até 2014
com diminuição de 12 para
dez mil milhões de euros. E
o terceiro período até 2019
com crescimento da despesa
de dez para 13 mil milhões.
Quer dizer que só agora estamos a chegar à despesa de
2010 do SNS!
Por outro lado, desde o início
do milénio a despesa total
no setor da saúde passou de
cerca de dez para 20 mil milhões de euros. Mas atenção,
em 2001 a despesa do SNS
representava cerca de 70%
do total do setor da saúde,
enquanto a despesa das famílias representava cerca de
25%. Em 2019 o SNS gastou
cerca de 64% e as famílias

passaram a gastar cerca de
30% da despesa total. Ou seja,
uma boa parte do aumento da
despesa foi assumido muito
mais pelas famílias do que
pelo Estado. Não basta dizer
que seja necessário aumentar a despesa para termos
ganhos em saúde, ainda que
seja preocupante quando se
diminui, como aconteceu no
período da “Troika”. Mas é
necessário saber como e onde
se gasta e quem paga. Há
alguma coisa que se possa
fazer hoje nas nossas vidas
com o mesmo dinheiro que
gastávamos em 2010?
No orçamento de 2020 ficou inscrito um aumento
de 800 mil euros, o que já
é um bom sinal. No entanto,
com orçamentos deficitários
como temos tido na saúde é
fácil entender este aumento
como insuficiente, dada a
gigantesca necessidade de
financiamento no SNS.
Parece evidente que é necessário falarmos em crescimento do financiamento
e não apenas em despesa.
É necessário pensar em
investimento útil. Apenas
o investimento eficiente e
efetivo é inteligente.
Como fazer opções corretas?
Como planear o investimento? Que modelo de desenvolvimento queremos na saúde?
Que resposta desejamos ser
possível no SNS?
O investimento inequívoco
nos centros de saúde e em

hospitais de proximidade é
uma opção política realista e
mais adequada às necessidades de saúde da população.
É necessário investir nos Cuidados de Saúde Primários
de modo a promovermos a
saúde, prevenirmos a doença,
vigiarmos e recuperarmos os
doentes crónicos e disponibilizarmos acessibilidade às
pessoas que precisam do SNS.
A prestação de cuidados de
saúde de proximidade é a estratégia adequada à dimensão
do país e às necessidades de
saúde da população e está de
acordo com o conceito e com
a génese do SNS.
A literacia em saúde, o inverno demográfico, as tecnologias de informação e
comunicação, as instalações
e equipamentos são algumas
áreas a incluir num plano
de investimento plurianual.
Contudo, a aposta estratégica numa nova política de
recursos humanos é a opção
prioritária mais inteligente e
urgente. Nenhum investimento será útil se não apostar
nos profissionais de saúde, o
principal património do SNS.
Sem profissionais motivados
e ativos não conseguiremos
salvar o SNS, nem recuperar
o atraso provocado pela indisponibilidade financeira.
A opção política de investir
no setor da saúde é inevitável para repor o SNS no
seu devido lugar ao serviço
dos cidadãos.
saúdeNotícias
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INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | ENTREVISTA

DR.ª SOFIA FERREIRA

“Mais do que fornecedores
de medicamentos,
tentamos ser parceiros”
De origem familiar, a Mundipharma surgiu nos EUA em 1952, estando
hoje presente em todos os continentes, em mais de 120 países. Em
Portugal é reconhecida pelo quarto ano consecutivo com o certificado
Best Workplaces TM. Com o lema “To move medicine forward”, a farmacêutica transformou-se e diversificou a sua atuação. A Dr.ª Sofia Ferreira,
diretora-geral da filial portuguesa, partilha como tem sido a experiência.
POR: SÓNIA SUL

A Mundipharma é constituída por
uma rede global de empresas, que
procuram adaptar-se às necessidades
locais. Quais considera serem as mais
relevantes no panorama português, a
curto-médio prazo?
Apesar de sermos uma empresa multinacional, o nosso portefólio é muito
diferenciado de região para região dada
a capacidade de nos adaptarmos às
necessidades locais. As áreas que consideramos mais importantes são aquelas
em que atuamos, diabetes, que é uma
pandemia a nível mundial, doenças
respiratórias e dor.
Enquanto grupo farmacêutico, a Mundipharma procura, hoje em dia mais do que
nunca, ir ao encontro das necessidades
dos nossos parceiros. Estes parceiros são
os doentes, a quem queremos fornecer
os melhores tratamentos nos nossos
campos de atuação, e todos os outros
intervenientes no ecossistema do sistema
de saúde atual – profissionais de saúde,
cuidadores e autoridades.
A empresa está também a levar a cabo
desenvolvimentos para entrar em novas
áreas, sendo elas Oncologia, com foco na
dor oncológica, Infeciologia e também
consumer health. Outra aposta, iniciada
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no ano passado com um lançamento,
são os biossimilares, surgindo da necessidade de promover a sustentabilidade do sistema de saúde no sentido
de se proporcionar a toda a população
o acesso a medicamentos a um melhor
custo-efetividade.
No respeitante à área da diabetes, no fim
do mês de junho, a Comissão Europeia
aprovou o alargamento de uma terapêutica antidiabética para os doentes
que, tendo diabetes tipo 2, estão em
risco de desenvolver falência renal, cuja
distribuição é feita pela Mundipharma.
O que significa esta decisão para os
doentes e para a empresa?
Esta capacidade de proporcionar tratamentos inovadores que marcam pela
diferença é um privilégio. Com a decisão, este medicamento vai permitir que
doentes que vivem com diabetes tipo
2 e têm doença renal diabética, que na
Europa são mais de 2,3 milhões, melhorem substancialmente a sua qualidade
de vida. E são doentes que não viam
avanços terapêuticos há mais de 20 anos.
Esta indicação é um marco histórico no
tratamento deste tipo de doentes. Não
só surge depois de um longo período de

ausência de inovação como vem revolucionar o tratamento ao regredir pela
primeira vez a progressão da doença.
Os dados dos estudos desenvolvidos
indicam que o medicamento permite
atrasar a progressão da doença em mais
de 60%, face ao tratamento atual.
Se pensarmos no facto de as consequências da evolução da doença renal diabética serem devastadoras e dispendiosas,
com este tipo de doentes a evoluir por
norma para hemodiálise e insuficiência
renal, percebemos que esta aprovação
tem um impacto positivo na qualidade

EM RELAÇÃO À PANDEMIA
DE COVID-19, COMO ANALISA
A RESPOSTA DA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA?


de vida dos doentes e em termos de
custos para o próprio sistema nacional
de saúde, principalmente se atentarmos
que a esperança média de vida das pessoas tem vindo a aumentar, acarretando
a possibilidade de virmos a ter cada vez
mais doentes a atingir estes estádios
mais severos da doença.
A diabetes é muito mais do que uma
doença associada ao descontrolo da
glicémia, já que a maioria dos doentes
portadores de diabetes tipo 2 tem uma
série de outras patologias associadas,
como obesidade, doenças cardiovas-

culares e renais. Afeta mais de 425
milhões de pessoas em todo o mundo
e estima-se que o número duplique nos
próximos 20 anos.
Neste contexto, onde a cada dez segundos uma pessoa morre devido a uma
complicação da diabetes, urge lançar
soluções inovadoras que permitam tratar
a doença no seu todo. O futuro passará
não só por desenvolver terapêuticas que
permitam este tratamento holístico, mas
por identificar precocemente fatores
de risco para um diagnóstico correto
e atempado.

Neste contexto de pandemia, a indústria
farmacêutica está a assumir um papel
preponderante a nível mundial, quer na
produção de tratamentos existentes,
quer no desenvolvimento de uma vacina, observando-se, pela primeira vez,
alianças e consórcios entre empresas
para um bem comum.
Em Portugal, a indústria tem sido exemplar. Desde o início, assumiu uma grande responsabilidade de enfrentar esta
situação, através de apoios ao combate
à própria pandemia, como tem sido feito internacionalmente, e assegurando
que os doentes continuavam a receber
os medicamentos.
O setor de atividade nunca parou, pelo
contrário, muitas companhias produtoras de medicamentos em Portugal
reforçaram as suas horas de trabalho. Para além de produzir os medicamentos, para garantir efetivamente o
acesso, a indústria desenvolveu algumas iniciativas.
A APIFARMA – Associação Portuguesa
da Indústria Farmacêutica criou um
programa que, através de uma parceria
entre as farmácias de rua e os hospitais,
assegurou a disponibilização de medicamentos – na farmácia de rua ou em
casa – para os doentes que inicialmente
precisavam de se deslocar ao hospital
para os obterem. Nem sempre nos apercebemos do impacto disto, mas com o
acesso às unidades de saúde limitado
durante este período é importante assegurar o fornecimento de medicamentos
a estes doentes.
Para além desse programa, a Associação Dignitude, em conjunto com a APIFARMA, criou o “Fundo de Emergência
Abem COVID-19” para permitir o acesso
a medicações aos doentes mais carenciados. Tem recebido muitos donativos
da indústria e da população em geral e,
embora qualquer pessoa possa ajudar,
a envolvência da indústria nestas atividades é imprescindível.
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“

aprendendo com certos erros cometidos
nalguns países onde a pandemia chegou
mais cedo. Tentámos não sobrecarregar os
profissionais de saúde, procurando ir ao
encontro das necessidades perguntando
apenas por aquilo de que necessitavam.
Fizemos doações de material necessário
a instituições, participámos em projetos
de apoio à população em geral, como o
“Camião da Esperança”, e, não menos
importante, mostrámos sempre disponibilidade total.
No geral, optámos por
manter uma
imagem muito mais institucional, com
programas de
apoio, muito
mais do que
promover os
nossos produtos. Temos tentado desempenhar um papel não apenas de dadores
ou fornecedores de medicamentos, mas
de parceiros.

“

A Mundipharma sentiu dificuldades
acrescidas devido à COVID-19? Como
se adaptou?
A nível internacional, houve uma congregação de todas as filiais e de todas as
fábricas que temos pelo mundo inteiro.
Em Portugal, como somos uma companhia
relativamente pequena, tivemos uma
vantagem; conseguimos adaptarmo-nos
muito facilmente para assegurar que não
havia rotura de medicamentos.

NOVA INDICAÇÃO TERAPÊUTICA
“É UM MARCO HISTÓRICO NO
TRATAMENTO” DE DOENTES
DIABÉTICOS EM RISCO DE
FALÊNCIA RENAL

Aumentámos a produção dos nossos medicamentos, alguns imprescindíveis para
o tratamento dos doentes em estádios
mais graves, que foram necessários de
um momento para o outro. E, ao mesmo
tempo, conseguimos transformar-nos na
forma de comunicação com os nossos
parceiros, que era tipicamente presencial,
6
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Qual é a visão da empresa numa perspetiva de longo prazo?
Para além do alargamento das nossas

áreas de atuação, já referido, a Mundipharma pretende dar continuidade
ao seu propósito – “To move medicine forward”. E estimular o avanço
da medicina implica um mindset de,
mais do que vender, saber o porquê
de se vender. Para isso, é essencial
uma visão integrada do ecossistema
da saúde, que permita criar serviços
e soluções que beneficiem os sistemas nacionais de saúde e, sobretudo,
proporcionem melhor qualidade de
vida a todos os doentes pelo mundo
inteiro. A Mundipharma irá manter
uma filosofia cada vez mais global
– porque assim é necessário –, para
conhecer necessidades transversais e
possuir ferramentas standardizadas,
conservando a agilidade local.
Acima de tudo, não descuidando a
investigação, a nossa visão é marcar
pela diferença apostando em serviços
diferenciadores e privilegiando os
profissionais que constituem a Mundipharma. Sem os colaboradores – o
nosso maior bem – que produzam
os produtos e os comuniquem, nada
era possível. Relativamente a este
aspeto, gostaria de referir que as
pessoas que trabalham na Mundipharma funcionam quase como uma
família e são a nossa preocupação
constante, principalmente neste período de pandemia. Enquanto líder
da companhia, o grande desafio foi
manter este espírito de família e garantir que os colaboradores sentiam
que continuavam a ser cuidados e a
ter suporte emocional.
Em teletrabalho, fizemos teleconferências e atividades que extrapolavam o
nosso trabalho – como aulas de exercício físico dadas pelos colaboradores
– para envolver todas as pessoas e
fazê-las sentirem-se úteis. Já fazíamos
este tipo de ações presencialmente, mas neste momento em especial,
mesmo com todas as contingências e
dificuldades, é muito importante não
descurarmos que trabalhamos com
seres humanos. A vida vai mudar para
todos nós e para ultrapassarmos esta
pandemia – como vamos fazer – cabe-nos a todos dar o nosso contributo e
incentivar os outros a fazer o mesmo.

ACEDER AO TESTE

Visite www.healthinessfortwo.pt, o novo website dedicado à sexualidade.
PATROCINADO POR:
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Todas as respostas de que necessita para viver aqueles momentos especiais e íntimos plenos de felicidade e saúde.

UROLOGIA | ENTREVISTA

DR. LUÍS ABRANCHES MONTEIRO

Disfunção erétil:
“Nem sempre é fácil identificar
a raiz do problema”
Se a sintomatologia da disfunção erétil não é muito difícil de descrever – incapacidade de obter ou manter uma
ereção –, a raiz do problema não é tão fácil de identificar. Independentemente da causa, o Dr. Luís Abranches
Monteiro, urologista e presidente da Associação Portuguesa de Urologia, lembra que a maioria dos casos tem
tratamento e desconstrói alguns mitos em torno desta temática.
POR: SÓNIA SUL

Como proceder quando um
doente chega ao consultório
com disfunção erétil?
Quando um indivíduo se
queixa de não conseguir ter
uma ereção, é essencial pensar em dois fenómenos. Um
mais psíquico, da ordem do
desejo e da excitação sexual,
sem o qual dificilmente se
consegue ter uma ereção. E
outro mais orgânico, que se
centra nos nervos, nas artérias, nas veias e na tensão
arterial, que são responsáveis
pelo preenchimento vascular do pénis com pressão
sanguínea suficiente para
produzir e manter uma ereção gratificante.
Estes dois pólos estão sempre
ligados. Por exemplo, para
que se mantenha a ereção, a
excitação psíquica necessária
tem de ser “alimentada” pela
experiência sensorial, que
está dependente da integridade dos nervos do pénis,
os quais comunicam com
o sistema nervoso central.
Outro exemplo é quando a
existência de um problema
8
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físico que perturba a ereção,
por vezes até ligeiro, induz
psiquicamente de forma
secundária uma perturbação
maior.
Apesar das condicionantes
abordadas, até prova em
contrário, a disfunção erétil consiste num problema
de preenchimento vascular.
Nem sempre é fácil identificar a raiz do problema – semelhante à questão “quem
nasceu primeiro, o ovo ou a
galinha?”. Assim, a avaliação
destes doentes deve ser feita através de uma conversa
suficientemente prolongada,
com eventual auxílio de exames para detetar problemas
vasculares.
Está provado que indivíduos
que possuem aterosclerose
(deposição irregular de placas lipídicas nas artérias) se
queixam muitas vezes de
disfunção erétil, muito antes
– às vezes anos antes – de
terem outras patologias mais
graves, como enfarte do miocárdio, acidentes vasculares
cerebrais ou isquémia dos

membros inferiores. Esta disfunção geralmente configura
um quadro em que a pessoa
sente desejo, tem uma sensação tátil e tudo parece normal,
mas não consegue ter ereções.
Acontece sobretudo porque
as artérias já estão entupidas
e ocorre este primeiro sinal.
Isto não significa que uma
pessoa com disfunção erétil
tem este problema, mas como
são doenças potencialmente
mortais os profissionais que
tratam disfunção erétil tomam
isso como sinal de alarme para
outras doenças arteriais.
Ainda existe tabu em abordar este tema?
Na consulta da Urologia, o
tabu nota-se menos. Há muitos anos era uma experiência
frequente; porém, o tema tem
sido discutido nos media e as
pessoas sabem que é relativamente vulgar e que existem
tratamentos. Quando vão à
consulta de especialidade,
têm uma queixa e geralmente
expõe-na clara e abertamente
ao médico.
Que fatores de risco para
disfunção erétil destacaria?
A obesidade é um fator de
risco e também pode ser uma
causa para a disfunção erétil
por dois motivos. Por um
lado, pode estar associada a
patologias vasculares, cuja
primeira manifestação é a
disfunção erétil. Por outro,
a obesidade e a síndrome
metabólica associada pode
provocar perturbações hormonais, na medida em que
o aumento de “gordura” no
corpo facilita a transformação de testosterona noutras
hormonas, até com alguma
atividade estrogénica (típica
do sexo feminino), podendo
levar ao aumento gradual
do tamanho da próstata,
diminuição da pilosidade e
diminuição do desejo sexual
e da função erétil.
Se o indivíduo tiver ainda

outra agressão vascular, por
hábitos tabágicos, e/ou uma
agressão neurológica, por
consumo excessivo de álcool,
– e muitas vezes “anda tudo
junto” – cria-se um cocktail
que ao fim de poucos anos
resulta numa disfunção erétil,
que, por ser multifatorial,
pode ser difícil de tratar.
Então as disfunções eréteis
também podem ser causadas
por aspetos hormonais?
Sim, mas as disfunções eréteis
causadas por aspetos hormonais, que podem provocar
défice de desejo, são uma
minoria, menos frequentes.
Para além do potencial impacto da obesidade, há uma
perturbação hormonal que
parece estar um pouco em
crescendo e é autoinfligida,
sem que o próprio indivíduo
tenha noção, e completamente evitável.
Atualmente, há muitos jovens que para terem uma
maior performance no ginásio tomam certos compostos que contêm andrógenos
semelhantes à testosterona.
Estes podem contribuir para
o aumento do volume muscular, mas, de forma secundária, levam à diminuição da
produção da testosterona
fisiológica ou “verdadeira”.
Ao fim de algum tempo,
os testículos diminuem de
tamanho e é possível que,
por causa destas testosteronas exógenas tomadas
para outro efeito, se gere
uma disfunção erétil. São
suplementos com alguma atividade hormonal e, por isso,
têm o potencial de causar
perturbações do desejo e da
excitação sexual e, em última
instância, da função erétil.
A maioria dos indivíduos
consegue obter tratamento
eficaz?
A maioria das pessoas que
sofrem de disfunção erétil
consegue ser tratada através

de terapêutica farmacológica. Atualmente, utilizam-se
medicamentos mais sofisticados que ou atuam de
forma mais rápida ou então
durante mais tempo. Já não
existe necessidade de fazer
certas cirurgias que tinham
pouca eficácia. Quando estes
medicamentos não funcionam, pois não existe sangue
suficiente devido à patologia
arterial, há alternativas, uma
que consiste numa injeção
no próprio pénis de cada
vez que se pretende obter
uma ereção e outra que é a
colocação junto da mucosa
da uretra. A decisão sobre
qual é a melhor solução terapêutica tem de ser feita
caso a caso entre o indivíduo
e o médico.
Também é de salientar que
mesmo os homens que têm
disfunção erétil com predomínio psicológico podem
beneficiar, em certos casos,
destes tratamentos, dado que
o medo de não conseguir obter uma ereção e consequente
ansiedade podem ser atenuados com a adição destes medicamentos, às vezes
em doses muito baixas, por
proporcionarem um pouco
mais de confiança. Noutras
palavras, as disfunções eréteis
com base psicológica podem
melhorar com esta “ajuda
química”.
Que mitos existem em torno
da disfunção erétil?
Existem dois grandes mitos.
Um relaciona-se com um
receio comum demonstrado
na consulta – o medo de que
a disfunção erétil seja uma
primeira manifestação do
cancro da próstata. É completamente mentira.
Esta questão surge porque
durante determinadas cirurgias, em particular do cancro
da próstata, o cirurgião pode
cortar alguns nervos que
enervam o pénis. Esses nervos regeneram ao longo dos

meses, voltando ao normal,
mas qualquer indivíduo que
esteja meses ou mais de um
ano sem qualquer tipo de
ereção pode verificar, mesmo
já estando tudo bem, que o
processo erétil se torna muito
difícil. Para evitar que a pessoa
desenvolva uma disfunção ao
fim de muitos meses, a seguir
a este tipo de cirurgias tentamos efetuar uma profilaxia
química – uma espécie de “fisioterapia” – através da toma
de medicamentos. Portanto, os
novos fármacos vieram mudar
o panorama da disfunção erétil,
tratando a de causa vascular,
ajudando na psicológica e prevenindo a nervosa (no caso
das cirurgias).
Outro mito importante é a
ideia de que os medicamentos utilizados para tratar a
disfunção erétil podem estar
relacionados com doenças
cardíacas. Esta conceção
advém de casos esporádicos ocorridos nos anos
90. O primeiro medicamento
para tratar a disfunção erétil
foi descoberto um pouco por
acaso, tendo sido desenhado
para tratar a tensão arterial
– um anti-hipertensor. Quando alguns indivíduos com
problemas cardiovasculares
tomavam este fármaco em
adição a outro semelhante, a
tensão arterial podia baixar
muito de repente, causando
internamentos ou até morte.
Não é que o medicamento
para a função erétil faça mal
ao coração, mesmo no caso de
doentes com patologia cardíaca, pelo que não se deve ter
medo. Pode, sim, existir uma
interação medicamentosa,
pelo que se deve evitar tomar
os dois fármacos em simultâneo – pode ser necessário
abster-se da terapêutica para
a disfunção erétil. Acima de
tudo, os doentes com patologia cardíaca devem avisar o
médico quando estão a tomar
outros medicamentos para
evitar casos semelhantes.
saúdeNotícias
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PSICOLOGIA| COVID-19 E SEXUALIDADE

>> Stress e problemas

relacionais durante confinamento
perturbam a função erétil
A função erétil, sensível a uma série de variáveis, sofre a influência de múltiplos fatores – biológicos, psicológicos, relacionais e socioculturais. Perante o confinamento e a alteração dos ritmos e estilos de vida decorrentes
da pandemia de COVID-19, a Prof.ª Ana Carvalheira, psicóloga e investigadora do ISPA – Instituto Universitário e
ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, reflete sobre o impacto psicológico deste contexto
na função erétil e na importância de procurar ajuda profissional.
POR: SÓNIA SUL

“

Em tempo de COVID-19, há duas
variáveis que interferem muito com a
função erétil. O stress que o
confinamento gerou e, resultante desse stress, aspetos
relacionais no caso dos homens que vivem em união
de facto”, elucida a especialista em sexologia. No que
respeita a esse último fator, a
Prof.ª Ana Carvalheira aponta
para os pequenos ou grandes
conflitos que surgem naturalmente, para as questões
de poder, para os problemas
de comunicação e para outras
dificuldades na relação – todas
têm potencial para perturbar
a disponibilidade do casal
para o sexo.
Nestas circunstâncias, conforme assinala a psicóloga, a
ansiedade é frequente e pode
ser suscitada também pelas
próprias dificuldades sexuais
da(o) parceira(o), como a falta

10
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de desejo. Por comportar o
medo de falhar, a ansiedade
desenvolve-se num círculo
vicioso atuando como “um
dos piores inimigos da ereção”. “O medo de falhar gera
o falhanço, e – quanto mais
se falha – mais medo se tem”,
sublinha.
Segundo a investigadora, a
falha erétil tende a ser “uma
situação sempre muito difícil
para o homem, com a qual
ele lida mal”. Parte do motivo
tem que ver com aspetos
socioculturais, a começar
pela socialização sexual dos
rapazes. “Desde cedo, há
um modelo de sexualidade
dominante muito – e mais
– exigente para os rapazes
e homens, que de alguma
forma assimilam a ideia de
que a função erétil está muito
ligada à masculinidade e de
que não podem falhar ou
perder a ereção”, assenta.
Esta premissa sociocultural

gera uma pressão considerável para os homens que, ante
uma ocasião de perda erétil,
podem deixar-se acometer
pela vergonha. Neste âmbito, a Prof.ª Ana Carvalheira
frisa a importância de se
abordar o facto de “todos os
homens terem falhas eréteis
em determinado momento da
vida”, por razões várias, e de
haver tratamento e ajuda
disponíveis.
A procura de tratamento e
ajuda profissional
“A falha erétil ocasional, originada, por exemplo, por cansaço ou picos de ansiedade
associados à performance, é
comum e não constitui necessariamente uma disfunção



erétil”, ressalva a sexóloga.
Quando esta perda erétil
torna a manutenção global
de uma vida sexual ativa impeditiva, pode haver uma
disfunção, sendo necessária
uma avaliação clínica.
Independentemente da condição, a sexóloga atenta para
o facto de que “tanto as dificuldades como as disfunções
devem ser atendidas por um
profissional de saúde, seja o
médico de família, seja um
urologista ou um sexologista”. Para a especialista, “é
muito importante dizer aos
homens que há tratamento
para a esmagadora maioria
dos casos de disfunção erétil,
bem como ajuda profissional”.
Na procura de ajuda e tra-

tamento, a Prof.ª Ana Carvalheira relembra que é importante ter em consideração
que, numa relação, “quando
um dos membros do casal
tem um problema sexual, o
problema é sempre dos dois”,
até porque o impacto no(a)
parceiro(a) é “enorme”.
No caso da disfunção erétil, a
psicóloga exemplifica como
é comum a(o) parceira(o) não
saber o que fazer ou dizer,
nem como ajudar e, numa
segunda fase, começar a sentir que o problema é seu,
que não é suficientemente
atraente ou até a desconfiar
da fidelidade e do interesse
do companheiro. O sentimento de culpa e a dúvida
resultam tendencialmente no

silêncio entre o casal. “Isto é
pior”, enfatiza. “Pior porque
depois os membros do casal afastam-se um do outro,
psicológica e fisicamente.
Começam a evitar ir para a
cama juntos – um começa a
ir mais tarde ou mais cedo –,
não falam sobre o problema
e a disfunção instala-se”.
Como tal, a investigadora
em matéria de sexologia
enfatiza a importância de
os membros da relação conversarem um com o outro
e pedirem ajuda juntos.
“A saúde sexual é uma
componente importante da
saúde global. Cuidar da saúde sexual é cuidar do bem-estar e da qualidade de
vida”, conclui.

EM PORTUGAL, ESTIMA-SE QUE A DISFUNÇÃO ERÉTIL AFETE...

29%

dos homens com
idades entre os
40-49 anos

50%

dos homens com
idades entre os
50-59 anos

74%

dos homens com
idades entre os
60-69 anos

♂ Fonte: Estudo “Prevalence, severity, and risk
factors for erectile dysfunction in a representative sample of 3,548 portuguese men aged
40 to 69 years attending primary healthcare
centers: Results of the Portuguese erectile dysfunction study”, publicado em 2008 na publicação The Journal of Sexual Medicine. Autores:
Alberto Galvão Teles, et al.
saúdeNotícias
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MGF | DPOC - DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA

Com o apoio

>> DPOC:
A quarta causa de morte
a nível mundial



Dr. Rui P. Costa

Especialista em Medicina Geral
e Familiar
Coordenador do GRESP (Grupo de
Estudos de Doenças Respiratórias
da Associação Portuguesa de
Medicina Geral e Familiar-APMGF)

A

doença pulmonar obstrutiva
crónica (DPOC) é
uma das doenças
respiratórias crónicas mais
prevalentes a nível mundial,
englobando as situações de
bronquite crónica e enfisema pulmonar. Atualmente
é a quarta causa de morte
a nível mundial e tem custos elevados na sociedade.
Muitas pessoas sofrem desta
doença durante muitos anos
e morrem prematuramente pela DPOC ou pelas suas
complicações.
A DPOC é uma doença respiratória crónica prevenível
e tratável, caracterizada pela
presença de sintomas respiratórios persistentes e limitação do débito aéreo, devido

12
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a alterações pulmonares que
impactam significativamente
a vida das pessoas afetadas
por esta doença incapacitante.
A DPOC está associada a outras doenças crónicas frequentes, tais como as doenças
cardiovasculares – hipertensão arterial, doença coronária,
insuficiência cardíaca, fibrilação auricular, doença arterial
periférica –, a diabetes tipo
2 e a síndrome metabólica,
nomeadamente num doente
com história de tabagismo
e idoso, que causam maior
incapacidade e mortalidade.
A taxa de subdiagnóstico de
DPOC é ainda muito elevada,
sendo por exemplo superior à
da hipertensão arterial e da
hipercolesterolemia. O diagnóstico correto da DPOC em
doentes com sintomas respiratórios crónicos permite
melhorar a sua qualidade
de vida e prognóstico e tem
vantagens socioeconómicas
significativas, numa época
em que aumenta a idade da
reforma. Calcula-se que existam em Portugal cerca de 750
mil doentes com DPOC, dos
quais mais de 660 mil não
estão ainda diagnosticados.
O diagnóstico precoce da
DPOC é vital e essencial porque permite ajudar a melhorar o controlo sintomático e a
atrasar o dano nos pulmões. O
diagnóstico da DPOC assenta
numa pessoa com mais de

40 anos com uma história
tabágica atual ou passada
ou exposição continuada a
poluentes ambientais (como
os combustíveis de biomassa ou a poluição do ar), que
apresente tosse crónica, expetoração, dispneia, cansaço
ou sibilância. A DPOC é uma
doença sintomática ao longo das 24 horas, mas é ao
acordar que os sintomas têm
mais impacto no doente e
nas atividades da vida diária.
Para além da avaliação clínica, a realização de uma
espirometria com prova
de broncodilatação é obrigatória para confirmar a
obstrução persistente e não
reversível das vias aéreas e
assim realizar o diagnóstico
de DPOC.
A classificação clínica é
a base da estratégia terapêutica, a qual é definida e
orientada após avaliação dos
sintomas e do risco de agudizações no último ano. As

agudizações da DPOC são episódios em que há agravamento dos sintomas respiratórios
e devem ser evitadas a todo
o custo porque contribuem
para o aumento da incapacidade e da mortalidade do
doente com DPOC.
O tratamento assenta em tratamento farmacológico e em
medidas não farmacológicas
e preventivas, como a cessação tabágica ou evicção dos
fatores de risco, a realização
de actividade física regular,
a vacinação antigripal anual
e antipneumocócica e a reabilitação respiratória. Nos
fumadores, deixar de fumar
é a medida mais custo-efetiva e benéfica para evitar a
evolução da DPOC.
No entanto, existem múltiplos
tratamentos usados por via
inalatória disponíveis para
ajudar as pessoas em todas as
fases da doença a sentirem-se
melhor e a viverem uma vida
mais ativa.

Questionário:
 Tosse várias vezes na maioria dos dias?
 Tem catarro ou muco na maioria dos dias?
 Fica sem fôlego mais facilmente do que outros
da sua idade?
 Tem mais de 40 anos?
 É fumador ou ex-fumador?
Caso responda sim a três ou mais dessas perguntas,
poderá ter DPOC. Informe-se junto do seu médico.

PEDIATRIA | HPV

>> Vacinação no masculino
a vacina contra o HPV
não é só para mulheres

A introdução da vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) no Programa Nacional de Vacinação (PNV)
português, em outubro de 2008, teve como alvo inicial as raparigas. Mais de dez anos depois, com entrada
em vigor a 1 de outubro de 2020, a vacina é alargada aos rapazes nascidos a partir de 2009.
Para abordar o tema da “vacinação no masculino” e os seus benefícios, contámos com a colaboração do
Prof. Luís Varandas, pediatra e membro da Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP).
POR: SÓNIA SUL

científico até se perceber
“que o HPV provoca uma
série de neoplasias, não só
do colo do útero, mas de
outras zonas não exclusivas
do sexo feminino – anogenital, orofaríngea –”, pelo
que a vacina passou a ser
recomendada também aos
rapazes.
Era novembro de 2018 e a

críticas de como esta decisão
não deve ser política, mas
sim técnica, suportada pela
evidência científica.
O processo atrasou-se e a
entrada prevista para 2019
passou para o ano seguinte,
já com o aval técnico para o
alargamento comparticipado da vacina contra o HPV
no final do ano de 2019.

“A esse nível, o aspeto mais importante é
vacinar antes de haver contacto com o vírus,
dado que a vacina, altamente eficaz do
ponto de vista preventivo, “não é curativa”.

A

vacina contra
o HPV nos diferentes países
foi, numa primeira fase, dirigida às raparigas. Embora não fosse
seletiva de género, foi muito

identificada como sendo
a vacina contra o cancro
do colo do útero por ser a
doença que o HPV provoca
com maior peso na saúde.
Quem o diz é o Prof. Luís
Varandas, que traça o trajeto

Assembleia da República
aprovava na especialidade
do Orçamento de Estado
para 2019 a introdução no
PNV das vacinas contra o
rotavírus, contra a meningite B e, para os rapazes,
contra o HPV. Na altura, a
decisão gerou polémica por
o parlamento se ter adiantado ao parecer da comissão
técnica de vacinação, que
aconselha a Direção-Geral
da Saúde (DGS), suscitando

Por este motivo, apesar de
a inclusão no PNV se destinar aos rapazes de dez
anos, determinou-se que
a vacina (duas doses) seria
administrada também aos
que nasceram em 2009, seja
para iniciar o esquema de
vacinação, seja para completá-lo. “Provavelmente
considerou-se que não se
ria correto começar uma
vacina com efeito posterior
a essa data, uma vez que a
saúdeNotícias
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decisão já tinha sido tomada
no ano anterior”, presume
o especialista.
“Na política nacional de saúde
há sempre um ponto de corte,
que é muitas vezes um pouco
arbitrário”, explica o Prof.
Luís Varandas. No entanto,
acrescenta que “a decisão
política é independente da
decisão biológica”. A esse
nível, o aspeto mais importante é vacinar antes de haver
contacto com o vírus, dado
que a vacina, altamente eficaz
do ponto de vista preventivo,
“não é curativa”.
A administração deve, por
isso, ser efetuada antes do
início da atividade sexual
para uma maior eficácia. Todavia, o pediatra ressalva
que é “uma decisão individual”. Acentua que não é por
se ter iniciado a atividade
sexual que deixa de haver
necessariamente interesse
em vacinar, pois é possível que não tenha havido
exposição ao vírus ou a alguns dos subtipos de HPV
existentes que são abrangidos na vacina nonavalen14
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te (com nove genótipos/
tipos de HPV), pelo que esta
pode continuar a ser eficaz.
O médico esclarece que “não
é pela idade que deixa de ser”.
Assim, a decisão de vacinar preferencialmente aos
dez anos relaciona-se com

 PORQUÊ

o facto de se assumir que
nesta idade ainda não se
tem vida sexual ativa, mas
também com a gestão de
recursos. “Sabe-se que até
aos 14 anos (13 anos completos), vacinar os e as adolescentes permite uma boa

resposta imunitária usando
apenas duas doses. Depois
dos 14 anos, é necessário
administrar três doses da vacina, o que fica obviamente
mais caro para o Ministério
da Saúde”, refere o Prof.
Luís Varandas.

INCLUIR OS RAPAZES?

Não obstante a proteção indireta conferida pela vacinação das mulheres, o membro da
Comissão de Vacinas da SPP clarifica que “a grande vantagem deste alargamento no PNV
é conseguirmos ter imunidade de grupo que, vacinando apenas metade da população – as
raparigas –, não era possível ter”. Não existindo imunidade de grupo, o vírus continua em
circulação, deixando desprotegidos todos os indivíduos não vacinados, como sejam os homens, especialmente os que têm sexo com homens, e algumas populações, incluindo mulheres, que não conseguem ou não quiseram ser vacinadas – “a vacinação não consegue
atingir 100% da população, seja ela qual for”.
O alargamento, para além de constituir uma tentativa de colmatar este problema, articula-se
também com a questão da equidade, com a política de igualdade de género. Por um lado, é
conferir maior proteção individual à população masculina; por outro, é tornar a vacina mais
acessível, até porque, como conta o especialista, “já muitos rapazes tinham recomendação
do médico para vacinar”, sendo que a decisão era muitas vezes tomada em função da
(im)possibilidade financeira da família.
Com a introdução no PNV, o Prof. Luís Varandas acredita que os níveis de cobertura vacinal
neste grupo serão, à semelhança do que acontece no quadro feminino, satisfatórios. Em
relação a esse aspeto, adianta que em Portugal não existe “um problema significativo; os
cidadãos têm noção de que se a vacina está no PNV é porque é segura e eficaz”. A DGS
estima que com esta medida sejam vacinados anualmente cerca de 40 mil rapazes.

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | HPV

Relação direta entre
>>
a infeção por HPV e o

cancro do colo do útero

A vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) foi desenvolvida na sequência da descoberta da relação direta
entre a infeção por este vírus e o cancro do colo do útero. A vacina vai permitir, num futuro mais ou menos próximo,
que a doença maligna do colo do útero deixe de ser o grave problema de saúde pública que ainda é: a segunda
causa de morte entre as mulheres jovens em Portugal.

 Dr.ª Teresa Fraga
Médica especialista em Ginecologia
e Obstetrícia. Assistente Hospitalar
no Hospital Cuf/Descobertas
- Coordenação/Chefia da Unidade
de Patologia Cervical. Membro do
Comité Científico do evento HPV
Clinical Cases 2020

E

m Portugal, as vacinas contra o HPV foram comercializadas
em 2006-2007 e em
2008 foram introduzidas no
Plano Nacional de Vacinação.
A primeira vacina – G4 (tetravalente) – foi substituída
em janeiro de 2017 pela G9
(nonavalente) e também o
esquema vacinal protocolar
mudou, passando de três doses para duas em raparigas
entre os 10-15 anos.
Por ser uma vacina profilática – e não terapêutica –,
impede a infeção pelos tipos
de HPV presentes na vacina,
mas não trata diretamente
as lesões causadas por uma
infeção persistente. Assim, a
eficácia ótima é obtida se a
vacinação for realizada antes
do início da vida sexual, an-

tes da primeira infeção e em
adolescentes que não tenham
presença de vírus nem lesão.
A eficácia está muito perto de
100% nestas idades também
porque o sistema imunitário
está no seu melhor momento,
perdendo eficiência a partir
do início da idade adulta.
Isto não significa que não
haja benefício na vacinação
noutros casos – após início
da atividade sexual, em mulheres mais velhas (sem idade
limite), após tratamento de
lesões por HPV –, como tem
sido avaliado em trabalhos
científicos.
Foi mesmo evidenciado um
efeito protetor da vacina contra a persistência e recidiva de
lesões pré-malignas do colo
do útero em mulheres no
pós-tratamento destas lesões.
Isto justifica-se pensando, por
um lado, que as mulheres
que desenvolvem lesões por
HPV demonstram fraqueza
do sistema de defesa e, por
outro, que a infeção natural
com HPV não desencadeia
anticorpos em cerca de 50%
dos infetados, tenham ou
não lesões. Assim, a vacina
vai induzir a produção destes
anticorpos e ajudar o hospedeiro a combater a infeção.
É sabido que a quantidade de
anticorpos produzida pela
administração da vacina varia com muitos fatores, mas
parece também que o valor

absoluto de anticorpos não é
fundamental para a proteção
conferida pela vacina… Por
isso, a vacinação das mulheres mais velhas é defensável,
e se há grupo em que ela seja
importante é o das mulheres
submetidas a tratamento de
lesões do trato genital inferior, independentemente da
idade.
As vacinas contra o HPV são
muito seguras e, como não
têm componentes vivos, o
risco de induzirem lesão ou
doença por HPV é nulo. A
única contraindicação é a
gravidez (por uma questão
de princípio), embora nos
casos de vacinação acidental
de grávidas não tenha havido
qualquer problema. E não
deve ser administrada em
pessoas com doenças agudas
febris, nem em pacientes com
hipersensibilidade a algum
dos componentes.
Em relação à vacinação suplementar com G9 em mulheres
que já tinham recebido a G4,
a decisão deve ser feita caso a
caso, ao avaliar o risco/benefício, não havendo indicações
nem contraindicações formais
à sua repetição. De qualquer
modo, deve aguardar-se um
ano após a última toma da vacina anterior. Uma mulher que
tenha começado a vacinação
com G4 pode completar com
G9, mas sem contar com o benefício adicional de proteção

contra mais tipos virais. Para
isso, será necessário repetir
o esquema completo com a
nonavalente.
Existem ainda situações especiais, como sejam a infeção
por HIV, as doenças autoimunes ou as doenças que exigem
tratamento imunossupressor
(transplantados) ou biológico,
que condicionam o sistema
imunitário. Nestas pacientes,
a vacinação está recomendada, embora se considere
sempre que a eficácia depende do nível de capacidade de
resposta individual.
Em suma, a vacinação em mulheres com idades acima das
recomendadas está atualmente permitida e a sua eficácia
cientificamente demonstrada
– ainda que possa ser inferior
–, com riscos idênticos em
qualquer idade. A idade limite
constante na bula das vacinas
tem sofrido variação, dos 26
anos inicialmente, passando
pelos 45 anos numa fase posterior, até à atual ausência de
idade limite.
Enquanto ginecologista dedicada a diagnosticar e tratar
lesões relacionadas com o
HPV ao nível do trato genital inferior, recomendo de
forma frequente a vacinação
de mulheres acima dos 50
anos, após tratamento de
lesões pré-malignas do trato
genital inferior, com muito
bons resultados.
saúdeNotícias
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OTORRINOLARINGOLOGIA| HPV

>> Cancro da orofaringe
associado ao HPV

 Dr. Pedro Montalvão
Otorrinolaringologista do IPO
de Lisboa e membro do júri
do evento HPV Clinical Cases 2020

O

vírus do papiloma
humano (HPV)
possui imensos
genótipos, dos
quais cerca de 40 infetam tanto a mucosa oral como a mucosa genital. Destes, por volta
de nove podem vir a provocar
cancro, sendo os genótipos 16
e 18 os de alto risco.
HPV é o segundo carcinogéneo
mais importante, a seguir ao
tabaco, e é responsável por:
100% dos cancros do colo
do útero
 84% dos cancros do ânus
70% dos cancros da vagina
47% dos cancros do pénis
40% dos cancros da vulva
No contexto da orofaringe –
zona da faringe/garganta que
inclui as amígdalas palatinas,
as amígdalas linguais e a base
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da língua –, surgem 220 novos
casos de cancro todos os anos
em Portugal, sendo que o HPV
está presente (HPV+) em cerca
de 35-40% desses casos.
As principais causas de cancro da orofaringe, que atinge
mais o sexo masculino, são
a exposição ao tabaco e às
bebidas alcoólicas e, como
novo fator, a exposição ao
HPV. Dependendo da causa,
a idade em que o cancro da
orofaringe tende a aparecer
varia – 30-50 anos quando
associado ao HPV e 60-70
anos quando ligado ao álcool
e tabaco. Também existem
diferenças relativas ao prognóstico (incluindo todos/as
os/as estádios/fases), com
um panorama mais favorável
quando esta neoplasia está
associada ao HPV.

60-90%

dos doentes estão vivos
5 anos após o diagnóstico
de cancro de orofaringe
associado ao HPV

20-70%

dos doentes estão vivos
5 anos após o diagnóstico
de cancro de orofaringe
associado ao álcool e tabaco
O HPV surge na orofaringe
por transmissão vertical (parto), por contacto oro-genital
ou oral ou ainda por contami-

nação pelas mãos (autoinoculação) e o risco de contrair o
vírus aumenta com o número
de parceiros sexuais e com
prática sexual precoce, para
além de os comportamentos
de risco serem ter múltiplos
parceiros sexuais e ter contato oro-genital ou oral com
pacientes HPV+.
Apesar de ser a infeção sexualmente transmíssivel mais
frequente nos EUA, onde 75%
dos homens e mulheres com
vida sexual ativa têm uma
infeção por HPV ao longo da
vida, não devemos esquecer
a disparidade entre o alto
número de infeções por HPV
e o baixo número de cancro
da orofaringe HPV+ (35-40%
de 220 casos por ano).
Por outras palavras, não se
deve criar a conceção de que
“sexo oral é igual a HPV e HPV
é igual a cancro da orofaringe”. O HPV é um dos fatores
para este tipo de cancro, mas
a sua presença não se traduz obrigatoriamente nesta
doença maligna. Embora não
exista tratamento específico
para a infeção por HPV, o
sistema imunológico em 90%
das pessoas elimina naturalmente o vírus em dois anos,
sem nenhuma consequência.
Quando o HPV persiste, não
é eliminado, podendo ficar
adormecido algum tempo, é
que pode provocar o aparecimento de cancro, mas não

é muito frequente. Prevenir
o cancro da orofaringe – um
dos mais frequentes dos da
cabeça e pescoço – passa por
evitar comportamentos de
risco, tais como não fumar,
não beber bebidas alcoólicas,
fazer consultas de rastreio
em Ginecologia, Urologia ou
Otorrinolaringologia para
diagnóstico precoce de lesões
relacionadas com HPV. A vacina para o HPV tem especial
interesse na idade pré-sexual
em raparigas e rapazes e foi
apoiada recentemente pela
FDA americana, que supervisiona os medicamentos,
no contexto de cancro da
orofaringe.
O diagnóstico precoce é o
principal passo para um tratamento eficaz deste tipo de
cancro, independentemente
da causa. Sendo uma zona
um pouco mais escondida,
todos nós devemos estar
atentos aos sinais de alerta
– impressão ou dor na faringe
que se mantém durante mais
de 2-3 semanas, dificuldade
ao engolir, dor na deglutição
– e aos sinais de alarme mais
frequentes – aparecimento de
sangue na saliva, de ferida nas
amígdalas e de tumefação no
pescoço de crescimento progressivo. No geral, um sintoma
que persista por mais de três
semanas deve-nos levar a uma
consulta de Otorrinolaringologia/Cabeça e Pescoço.
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CARDIOLOGIA | ENTREVISTA

Com o apoio

PROF. VICTOR GIL

Doenças cardiovasculares:
A luta continua...
Desde os anos de vida perdidos, até aos gastos que acarretam, o impacto das doenças cardiovasculares não é
desconhecido. Não obstante o longo caminho a percorrer, o Prof. Victor Gil, cardiologista e presidente da Sociedade
Portuguesa de Cardiologia (SPC), acredita que mudar este panorama depende de todos.
POR: SÓNIA SUL

As doenças cardiovasculares continuam a ser a
principal causa de morte
no País. No panorama da
Cardiologia portuguesa, que
patologia destacaria como
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mais preocupante a médio
prazo?
Enquanto médico, há mais de
quarenta anos que a doença
cardiovascular é apontada
como a causa número um

de mortalidade. É verdade
que diminuiu imenso nas
últimas duas décadas; porém,
a curva epidemiológica parece mostrar atualmente uma
tendência para o aplanamento
ou talvez ligeira subida.
Os cardiologistas estão muito
preocupados com a doença
das coronárias, a insuficiência
cardíaca, as doenças das válvulas, as arritmias – com certeza.
Contudo, o grande problema – o
pior inimigo em Portugal – continua a ser o Acidente Vascular
Cerebral (AVC)… O AVC e a sua
principal causa, a hipertensão.
No estudo Atlas da Cardiologia, de 2019, que compara a
realidade cardiovascular de 51
países, Portugal não aparecia
bem posicionado em relação
a esses dois problemas, estando ainda pior quanto à
mortalidade por AVC. Nestes
últimos anos tem havido muitos progressos na capacidade
de intervir numa fase muito
inicial, mas ainda há muito
a fazer. A nível diagnóstico,
Portugal está bem equipado
para dar resposta às necessidades de forma razoável.
Os dados de 2019 do estudo
“Custo e Carga da Aterosclerose em Portugal”, do qual
é coautor, vêm reforçar que

a doença aterosclerótica é
muito desgastante para o
País. Nas atuais circunstâncias que considerações tem
a fazer quanto ao acompanhamento desta doença?
A doença aterosclerótica,
que engloba – com maior expressão – o AVC e o enfarte
agudo do miocárdio, tem
um peso brutal em termos
sociais. Parece cansativo
“bater sempre na mesma
tecla”; contudo, este grande
combate à aterosclerose
tem de ser feito por muitos
meios nos próximos anos.
E temos de ser imaginativos
e desafiadores e puxar pela
cabeça porque a eficácia
das medidas que temos tomado podia ser melhor.

Os anos de vida perdidos,
por incapacidade ou morte
prematura, associados à
aterosclerose, traduzem-se, para cada português,
numa média de 10 dias
perdidos por ano.
Já os gastos em problemas
decorrentes da aterosclerose equivalem a 1% do
PIB ou 10% do Orçamento
para a Saúde.
Esta também tem de ser uma
preocupação da tutela. Claro

que é fácil dizer, muito difícil
fazer. E, neste momento, a
tutela está completamente
empenhada e mergulhada
nesta pandemia de COVID-19.
Esperemos que, quando estiver controlada mediamente –
minimamente está –, se tenha
a cabeça mais livre para se
voltar a pensar nestes aspetos essenciais. Sim, porque
não pusemos de parte temas
triviais… pusemos de parte
temas essenciais. Já vamos
com alguns meses disto e
ainda não chegámos a um
milhão de mortes por COVID-19 – se tudo se mantiver
semelhante, talvez cheguemos
a dois milhões –, mas a doença
aterosclerótica mata cerca de
20 milhões de pessoas no
mundo por ano... 20 milhões!
Por muito que estejamos a
viver uma situação complicada, não podemos desfocar
a nossa atenção daquilo que
é essencial. Senti-me muito
desconfortável durante o
período de confinamento por
se terem fechado as portas
aos doentes, em particular aos doentes cardíacos.
Espero que, na eventualidade de novo confinamento, se consiga manter um
equilíbrio para acompanhar
pelo menos os doentes em
situações mais delicadas.
Se não o fizermos, teremos
graves consequências, e não
me parece que seja um bom
“negócio” evitar a mortalidade por COVID-19 à custa
da mortalidade por doenças
cardiovasculares.
O confinamento parcial ou
total veio agravar a situação
relativa a um dos fatores
de risco em que Portugal
está entre os piores países,
o sedentarismo?
É indiscutível, embora seja
difícil provar isso porque não

houve nenhuma avaliação
sistemática ou registo. Na
minha experiência do contacto com os doentes, várias
pessoas aumentaram de peso.
Algumas que tinham hábitos
regulares de exercício físico
conseguiram encontrar alternativas; no entanto, na fase
aguda do confinamento, as
pessoas não saíram praticamente de casa. Quando se
começou a ter maior abertura,
ciclismo, jogging, entre outras
atividades foram-se tornando
mais frequentes. No início foi
complicado… Aliás, ainda há
pessoas, nomeadamente as
mais idosas, que, por terem
um maior risco, continuam fechadas em casa desde março.
Quanto a isto, temos procurado fazer alguma pedagogia no
sentido de explicar às pessoas
que ir à rua não é perigoso,
desde que se respeitem as
regras de segurança aquando do contacto com outra
pessoa. Temos incentivado
um pequeno passeio, ainda
que os dias de grande calor
sejam adversos. Não consigo
dizer aos doentes mais idosos
e mais frágeis para irem para
a rua com mais de 30 graus…
Na prática, qual pode ser o
impacto da prevenção?
A adoção de hábitos de vida
saudáveis e a aprendizagem
desses hábitos na infância
têm um impacto brutal na
vida das pessoas. Aspetos
essenciais a reter são não ter
peso excessivo, não fumar,
praticar exercício físico, ter
uma alimentação adequada,
evitando comer sal em quantidade excessiva, e controlar
os níveis de açúcar no sangue
e os de colesterol.
Num enorme estudo desenvolvido nos EUA há dois
anos, mostrava-se que quem
adotava hábitos de vida sau-

dáveis até aos 50 anos, em
comparação com quem não
os adotava, tinha menos risco
de mortalidade prematura e,
em média, mais 12 anos de
esperança de vida, no caso do
homem, ou mais de 14 anos,
no caso das mulheres. Uma
pessoa que aos 50 anos olhe
para a frente e tente perceber
aquilo que parece ser o seu
futuro não pode ignorar isto.
É uma diferença brutal.
A SPC, enquanto sociedade
científica, preocupa-se com
ter uma boa relação com
a população. A Sociedade
sente dificuldade em chegar
ao público?
Sim, muita dificuldade. Fazemos webinars e outros eventos, mas quem os vê? Não é o
público em geral. Nem pensar
nisso. É um grupo minoritário
muito específico, geralmente
já mais educado do ponto de
vista cardiovascular.
A ciência tem de ser aplicada à
população e nós temos a obrigação de, de alguma forma, a
descodificar. Não são apenas
conselhos ou ideias inventadas, são factos baseados em
estudos científicos. A questão de aumentar a literacia
em saúde, e em particular da
saúde cardiovascular por ser a
que nos compete, é da maior
importância e tem sido um
alvo de preocupação.
Tem-se tentado chegar às
pessoas em geral através
da televisão e da rádio, que
têm um papel fundamental,
mas mesmo assim é muito
difícil. Inclusivamente, já se
pensou envolver as estruturas próximas às pessoas ao
nível de pequenas cidades
e concelhos, como as juntas de freguesia e as paróquias, para ajudar a difundir
bons conselhos.
Quando se transmite uma

mensagem também é necessário pensar nesta rede mais
alargada. Não nos podemos
esquecer de que as doenças
cardiovasculares afetam, sobretudo, pessoas a partir de
determinada idade, pelo que
devemos encorajar o acompanhamento das pessoas idosas,
difundindo determinado tipo
de conselhos para os doentes e cuidadores. Este fator é
muito importante para que a
mensagem passe.
Enquanto cardiologista, que
ideia gostaria de desmistificar?
Há muitos pequenos mitos em
Cardiologia, desde o mito de
que as estatinas fazem mal,
até ao mito de que o coração
não dói – o que é o enfarte
senão uma dor no coração?
–, mas eu destacaria um que
não é exclusivo da Cardiologia.
Há a ideia de que, a partir do
momento em que se vai ao
médico, a responsabilidade
pela evolução da doença é
transferida para o profissional. Com a sociedade de consumo, pensa-se muito nisto
como se fosse a compra de
um produto ou serviço: “pago
os meus impostos, tenho consulta pelo Serviço Nacional de
Saúde, vou à consulta, pago-a
e está feito”. Não está nada
feito. Isso não é verdade.
O médico não é um “deus”;
ajuda e orienta, mas uma
parte importante do controlo
da saúde e da doença está
do lado da pessoa doente.
Se se propuser uma terapêutica e o doente não cumprir
uma série de outros fatores,
como a adoção de hábitos
de vida saudáveis, que são
da responsabilidade da pessoa, então não há eficácia.
Temos de ser parceiros ou
então um puxa para um lado
e outro puxa para o outro.
saúdeNotícias
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CARDIOLOGIA| DOENÇA CARDIOVASCULAR NA MULHER

>> Entre discrepâncias

e desconhecimento,

mulheres sofrem do coração
“Mais do que de cancro, a doença cardiovascular é também a principal causa de morte nas mulheres”.
Feita a ressalva, a Prof.ª Cristina Gavina, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, dá o exemplo
do enfarte agudo do miocárdio (EAM) para ilustrar uma realidade desconhecida por muitas portuguesas.
POR: SÓNIA SUL

N

a Europa, 23% da
mortalidade nas
mulheres ocorre
devido a doença
coronária. Explicando que
Portugal não foge muito da
norma, a Prof.ª Cristina Gavina garante que existe, no
entanto, uma particularidade
relativa aos fatores de risco
que potenciam que a doença
coronária seja mais grave.
“Obesidade, hipertensão e
diabetes são claramente mais
frequentes nas mulheres portuguesas”, adianta.
Incidindo sobre o EAM, a
cardiologista refere que, apesar de ser mais frequente
nos homens, a mortalidade
associada é mais elevada nas
20

saúdeNotícias

mulheres. A doença é mais
grave neste grupo e, segundo
o Registo Nacional de Síndromes Coronárias Agudas,
“as mulheres não são tão
bem tratadas”.
A médica argumenta que,
como os sintomas do EAM na
mulher não são tão típicos – a
dor torácica, embora seja a
apresentação mais comum,
nem sempre ocorre, havendo
quem apresente náuseas,
vómitos, falta de ar –, “elas
não se apercebem de que
estão a ter um enfarte, pelo
que procuram menos ajuda
ou fazem-no de forma mais
tardia”. Como os médicos
estão mais alerta para sintomas típicos, o diagnóstico
já no hospital pode também
não ser tão rápido. Quanto
ao tratamento, os procedimentos essenciais são mais
demorados e há maior risco
de complicações, comprometendo o prognóstico. No fim
de contas, “a mortalidade
intra-hospitalar é duas vezes maior nas mulheres, em
Portugal”, destaca.
Para a especialista, contrariar
os números desta e doutras
doenças cardiovasculares
passa pela sensibilização e
capacitação das mulheres e
dos profissionais de saúde,
quer numa perspetiva de
diagnóstico e tratamento

– detetar sinais atípicos –,
quer numa de prevenção –
reconhecer fatores de risco,
vigiar os lípidos, o colesterol,
a tensão arterial e adequar
os estilos de vida.
Reconhecer fatores de risco
“A noção errada de que a
doença cardíaca ocorre apenas na mulher pós-menopáusica faz com que a mulher
mais nova, pensando estar
protegida pelas hormonas,
desvalorize o impacto das
suas opções”, contextualiza.
As preocupações e atitudes
quanto a fatores de risco
não podem ser quando estão
feitos os diagnósticos; têm
de começar muito mais cedo
para prevenir ou proletar
estas doenças “silenciosas”.
Mulheres que durante a gravidez tenham desenvolvido
hipertensão (pré-eclâmpsia)
ou diabetes, mesmo recuperando após esse período, estão em maior risco
de desenvolverem doenças
cardiovasculares. “Não se
percebe totalmente o fenómeno, mas sabe-se que
estas vão pagar uma fatura
passados uns anos, pelo que
devem ser seguidas atentamente”, adverte.
Ademais, a cardiologista
aponta para a existência de
outros aspetos que colocam

as mulheres em risco, muitas
vezes sem que se apercebam.
Um é o “tabagismo emergente nas mulheres jovens”.
Vincando que a combinação
de anticoncecionais orais
com o tabagismo aumenta o
risco em 20%, a Prof.ª Cristina Gavina deixa o conselho
para que “deixem de fumar”.
Acrescenta que “muitas vezes as mulheres são particularmente sensíveis a esta
questão por terem a perceção
errada de que fumar controla
o peso. Continuam a fumar,
pensando que por serem novas nada lhes acontece, mas
acontece e com repercussões
muito graves”.
Outros são o sedentarismo e
o excesso de peso, persistentes na realidade portuguesa.
“As mulheres, apesar de ser
indiscutível que têm muito
mais tendência para engordar
a partir da menopausa, estão muito menos alerta para
o exercício físico”. Destaca
como “qualquer uma dirá
que tem imensas tarefas”,
mas reforça que “esse tipo
de atividade não é suficiente”. “Se não tomarem essa
responsabilidade individual,
se não criarem tempo para
o exercício físico, pelo menos
30 minutos, cinco vezes por
semana, um dia vão parar e
vai ser pelas piores razões”.

CARDIOLOGIA | COVID-19

Coronavírus
>>
atinge coração de forma
direta e indireta

Os sintomas de infeção pelo novo coronavírus – o SARS-CoV-2, responsável pela doença COVID-19 –, embora
heterogéneos, manifestam-se na maioria de forma ligeira e são resolvidos no período de uma semana. Em apenas
cerca de 10% dos casos, a sintomatologia se estende para a segunda semana. É sabido que as manifestações
não são apenas respiratórias e que, quanto maior a persistência dos sintomas, maior a probabilidade de evolução
para uma doença por COVID-19 grave.

 Prof. Rogério Teixeira
Cardiologista no Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra,
Professor convidado da Faculdade
de Medicina Universidade de
Coimbra, Vogal da Direção
Sociedade Portuguesa de Cardiologia

E

m relação à associação SARS-CoV-2 e
coração, sabe-se que
o vírus tem potencial
de atingir as células que formam o músculo cardíaco, os
cardiomiócitos, através de
um recetor celular específico (recetor ACE2), podendo
provocar dano miocárdico.
Apesar deste “toque” no coração, não se consegue ainda
explicar definitivamente a
sequência dos mecanismos
fisiológicos que levam a que
esta situação ocorra.
Outra hipótese para o dano
miocárdico na infeção por
COVID-19 tem a ver com a
resposta inflamatória sisté-

mica (do organismo) ao vírus, com produção de certos
elementos – citocinas e anticorpos – com potencial para
provocar lesões cardíacas.
O miocárdio pode também
sofrer dano de forma secundária à pneumonia e insuficiência respiratória, que
caracteriza o doente com
doença grave por COVID-19.
Para além disso, alguns doentes com doença grave por
COVID-19 desenvolvem um
fenómeno de hipercoagulabilidade, que, aumentando o
risco de formação excessiva
de coágulos sanguíneos, é responsável por fenómenos de
trombose vascular, os quais
podem condicionar a lesão
no músculo cardíaco.
Assim, o novo coronavírus
pode atingir o coração de
forma direta ou indireta e
causar lesão miocárdica, que
em determinadas condições –
quando existe inflamação do
músculo cardíaco – é denominada de miocardite. Esta lesão
pode manifestar-se como
dor torácica ou palpitações,
levar ao aparecimento de
uma arritmia e/ou de líquido
no pericárdio (em torno do
músculo cardíaco) ou pode
motivar uma descompensação de uma condição cardíaca
crónica como a insuficiência

cardíaca. Para além do referido, os sintomas que indiciam envolvimento cardíaco
podem também passar despercebidos, dada a panóplia
sintomática dos doentes com
COVID-19.
O prognóstico da infeção
por COVID-19 é imprevisí-

desfecho fatal. Como exemplo, num registo clínico britânico recente que inclui 15
mil doentes hospitalizados
por COVID-19, um doente
de 80 anos tinha um risco
ajustado de mortalidade 11
vezes superior ao de um com
50 anos.

A idade é a principal variável clínica que
influencia o prognóstico, o que na prática
significa que, quanto mais idoso o doente,
maior a probabilidade de uma doença grave
por COVID-19 e de um desfecho fatal.
vel, em especial em doentes
idosos e com a presença de
um conjunto de doenças. Isto
mesmo tem sido reportado
desde janeiro 2020, data das
publicações das primeiras
séries clínicas de indivíduos
com esta doença. A maior
parte desses estudos focou
a atenção nos doentes com
COVID-19 que necessitaram
de internamento hospitalar
e internamento em cuidados
intensivos.
A idade é a principal variável clínica que influencia o
prognóstico, o que na prática
significa que, quanto mais
idoso o doente, maior a probabilidade de uma doença
grave por COVID-19 e de um

Os estudos iniciais também
assinalaram que a hipertensão arterial, a doença cardiovascular crónica, a diabetes,
a doença pulmonar crónica obstrutiva e as doenças
oncológicas se associaram
a uma patologia mais grave por COVID-19 e a uma
maior mortalidade. Mais
recentemente, a obesidade
foi também apontada como
variável clínica com impacto
negativo no prognóstico.
Outros fatores como predisposição genética, fatores
sociais e demográficos e
um sistema de saúde sobrecarregado podem também
influenciar negativamente o
desfecho clínico.
saúdeNotícias
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CARDIOLOGIA| INVESTIGAÇÃO SOBRE COVID-19

>> A publicação científica
na era da COVID-19:

os Deuses devem estar loucos...
Identificado em dezembro de 2019, o coronavírus SARS-CoV-2 resultou num surto,
declarado como emergência de saúde pública a nível internacional a 30 de janeiro
de 2020 e como pandemia a 11 de março. Desde então, a investigação científica
relacionada com esta infeção entrou em fase acelerada, tendo-se verificado uma
verdadeira explosão de artigos.

 Prof. Nuno Cardim
Cardiologista, Professor da Faculdade
de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa, Editor principal da
Revista Portuguesa de Cardiologia

N

ão existe qualquer
dúvida de que a
magnitude e o
impacto da pandemia COVID-19 tornaram
a publicação científica nesta
área extremamente relevante
e altamente desejável. Perante
o desconhecimento científico
relativo a esta nova doença e
ao seu agente, as questões não
respondidas eram e são inúmeras, podendo os resultados da
investigação ter implicações benéficas para os profissionais de
saúde, governos e sociedade,
com implicações diagnósticas,
preventivas e terapêuticas que
contribuem para diminuir a
transmissão da doença, a sua
morbilidade e mortalidade.
O problema é que essa explosão científica ocorreu frequentemente de forma descontrolada, que se refletiu não só no
enorme número de artigos
científicos publicados sobre o
tema (na ordem dos milhares,
mais de 16 mil nos primeiros
quatro meses de pandemia),
mas também na sua rápida
22
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velocidade de publicação.
Habitualmente, o tempo médio
entre a submissão de um artigo
científico em medicina até à
sua publicação é de cerca de
três a quatro meses, sendo cerca de um mês nos artigos considerados pelos editores como
merecendo publicação rápida,
num processo designado por
fast track. Nos dois casos, os
artigos têm de passar pelo crivo
de revisores especialistas no
tema, pelo editor associado
e editor principal da revista,
num processo denominado
de peer-review.
Estes peritos sugerem muitas
vezes esclarecimentos e modificações ao manuscrito original,
em todas as suas secções (introdução, objetivos, metodologia, estatística, resultados,
discussão, conclusões, inclusão
de conflitos de interesse dos
autores, financiamento da investigação). O manuscrito é
posteriormente revisto, sendo
finalmente aceite ou recusado
para publicação, sendo comuns
taxas de rejeição superiores
a 90%.
O que se passa na era COVID-19
é que, surpreendentemente, o
tempo até à publicação online,
com acesso livre, de um artigo
relacionado com a pandemia
passou a ser em muitos casos
de uma semana, sem passar
por qualquer processo de

“Some science is often better
than no science?
No, some science can be worse
than no science!”
peer-review.
Devido a motivações múltiplas e complexas, inúmeras
revistas científicas médicas,
incluindo algumas consideradas de referência e prestígio
mundial, publicaram artigos
desta forma. Perante crescentes críticas a este modo
de publicação, levantadas a
nível global por investigadores médicos, especialistas em
bioestatística e em bioética, e
na impossibilidade de auditar
independentemente os dados
fornecidos pelas companhias
detentoras das bases de dados
que serviram de suporte aos
mesmos estudos, os artigos
originais já publicados foram
frequentemente alvo de modificações e de correções, tendo
sido republicados na mesma
revista com essas alterações
(retracted article).
Todos estes factos devem
ser por nós encarados com
preocupação e perplexidade,
devendo ser fruto de uma reflexão profunda, para evitar
que estes erros – os erros do
presente –, se venham a repetir
no futuro.
É, pois, fundamental e urgente

que se tomem regras e medidas
que assegurem a integridade
e a qualidade da ciência durante períodos como este,
de emergência médica e de
saúde pública de larga escala,
tempos que infelizmente se
poderão repetir.
Consideramos que publicação
rápida é muito importante e
necessária nestes períodos,
mas há limites e passos que
não devem nem podem ser
ultrapassados nem esquecidos, como o processo de
peer-review, que contribui de
forma decisiva para melhorar
substancialmente a qualidade e integridade científica
dos artigos.
É necessário evitar a todo o
custo a transmissão de resultados e conclusões erradas e
não baseadas na evidência,
com influência negativa no
discurso público e científico,
originando confusão, descrédito da comunidade científica
e desconfiança em relação à
Ciência, prejudicando tudo e
todos, em particular os doentes.
Na realidade, nestes casos,
“some science can be worse
than no science”.

saúdeNotícias

23

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | ENTREVISTA
DR. ALEXANDRE VALENTIM LOURENÇO

“É importante prevenir a bexiga
hiperativa desde muito cedo”
“A bexiga hiperativa (BH), caracterizada por contrações da bexiga face a estímulos muito ligeiros, traduz-se numa
vontade urgente em urinar várias vezes ao dia. Em vez de cinco ou seis vezes, as pessoas afetadas passam a ir à
casa de banho dez, 12, 15 vezes e acordam três ou quatro vezes por noite”. Quem o diz é o Dr. Alexandre Valentim
Lourenço, ginecologista e obstetra e presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, que sublinha
o impacto desta perturbação e explica como pode ser prevenida e tratada.
POR: ALEXANDRA RIBEIRO

Quantas pessoas sofrem de
BH em Portugal? Quais os
grupos mais afetados?
A prevalência da BH em Portugal varia muito consoante os estudos realizados. O
Hospital de Santa Maria, em
conjunto com um grupo de
farmácias, fez um estudo que
apontava para quase 30% de
sintomas associados à BH
na população em geral. Este
número é semelhante a alguns estudos de vários países
europeus.
Um em cada três indivíduos,
mulheres ou homens, pode
ter sintomas de BH. Normalmente, em idades mais
jovens, afeta mais mulheres
do que homens, mas quando
chegamos a idades superiores
a 70 anos, começa a haver
também muitos homens com
sintomas de BH.
24
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Que fatores de risco destacaria?
O primeiro fator de risco está
associado à idade. No caso das
mulheres, outras condições
que podem favorecer o aparecimento de BH são o estado
menopáusico e a existência de
cirurgias anteriores, de doenças comuns como a diabetes
e/ou de doenças relacionadas
com a coluna lombar. Nos homens, as alterações prostáticas,
a hiperplasia ou o tumor da
próstata, bem como algumas
cirurgias, estão relacionados
com o aparecimento da BH.
De que forma é que este distúrbio impacta a vida das
pessoas?
A BH é muito disruptiva para a
qualidade de vida das pessoas.
Uma pessoa que acorda oito
vezes por noite para ir à casa

de banho, por exemplo, vai ter
distúrbios do sono complexos. Se não consegue aguentar
mais do que uma hora sem ir
à casa de banho, imagine-se o
que será uma viagem de carro
ou de comboio de Lisboa até
ao Porto.
A maior parte destas pessoas
com BH sentem grandes repercussões na qualidade de vida e
normalmente usam múltiplas
medidas para minimizar o
impacto. Pode chegar ao ponto
de uma pessoa ter de recorrer
ao uso de fraldas permanente
ou outras proteções da roupa
interior para não perderem
urina em momentos que não
são apropriados.
Como se pode diagnosticar e
tratar este problema?
O diagnóstico é muito clínico,
sendo que 90% é feito ouvindo
o doente para perceber o padrão de micção, a frequência
urinária, os sintomas associados e a (in)capacidade de
aguentar a micção. Depois,
recorremos a análises para
descartar outros problemas
– infeções urinárias, tumores
da bexiga, pedras no sistema
urinário – e/ou a outros exames
complementares, que permitam perceber as características
da BH e ajudar a escolher o
melhor tratamento.
Existem vários tratamentos
consoante as causas da BH.
Para além dos medicamentos

orais – taxa de sucesso de quase 50% – ou dos outros tratamentos hospitalares quando os
primeiros falham, existem os
seguintes: modificar os hábitos
de micção, ou seja, treinar a
bexiga a aguentar maior quantidade de urina e não contrair
face a pequenos estímulos; e
controlar a quantidade de água
ingerida, fazendo-o de forma
regular e em pequenas quantidades. Beber demais implica
urinar com maior frequência
e de menos pode provocar
urina mais concentrada e irritativa, desencadeando crises.
O tratamento oral deve ser
mantido ao longo do tempo
e complementado com as medidas comportamentais ou
perdem eficácia.
Pode ser prevenida? Como?
É importante prevenir a BH
desde muito cedo. Primeiro,
evitando a utilização de substâncias que possam aumentar
as contrações da bexiga, como
excesso de cafeína, stress e alimentos muito condimentados.
Segundo, é importante evitar
longos períodos sem urinar,
pelo que se deve ir quatro a
cinco vezes à casa de banho,
evitando que a bexiga encha
demasiado. Tratar precocemente ou evitar doenças que
potenciam a BH, como obesidade, diabetes e doenças
neurológicas, levam a menos
casos de BH.
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PUBLIREPORTAGEM| INCONTINÊNCIA URINÁRIA

>> Laser íntimo:

A Revolução da vida
Intíma da mulher

 Drª Alexandra Osório
Médica dermatologista na Clínica
DermAge

Em Portugal, estima-se que 20% da população com mais de 40 anos sofra de incontinência urinária, uma
situação patológica que resulta da incapacidade em armazenar e controlar a saída de urina. Apesar de ocorrer
mais frequentemente à medida que se vai envelhecendo, a incontinência urinária não é uma consequência
inevitável da idade e é muitas vezes acompanhada por outras queixas como laxidão vaginal por envelhecimento do colágeno, secura vaginal.

E

m Portugal, estima-se
que 20% da população com mais de 40
anos sofra de incontinência urinária, uma situação patológica que resulta da
incapacidade em armazenar
e controlar a saída de urina.
Apesar de ocorrer mais frequentemente à medida que
se vai envelhecendo, a incontinência urinária não é uma
consequência inevitável da
idade e é muitas vezes acompanhada por outras queixas
como laxidão vaginal por envelhecimento do colágeno,
secura vaginal.
Este tema, que tanto interfere
na vida social da mulher, é
um assunto tabu e não sendo
muito falado perpetua-se o
desconhecimento sobre possíveis soluções, que tantas
vezes passam pela adoção de
pequenas mudanças no estilo
de vida ou simples tratamentos sem dor.
AS CAUSAS
O aparecimento da incontinência urinária não é exclusivo de apenas uma causa;
pode dever-se a hábitos do
quotidiano, doenças prolongadas que precisam de radioterapia, as cirurgias pélvicas
anti-neoplásicas ou não, o
parto vaginal, a tosse crónica, a obesidade, o facto de
26
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carregar pesos, a obstipação
ou a menopausa. No entanto,
há causas genéticas e neurológicas causadas por diabetes,
esclerose múltipla, Parkinson,
AVC, tumores cerebrais e lesões na coluna.
Se o problema é temporário, a
origem pode estar na ingestão
de álcool e cafeína, consumo
excessivo de líquidos, infeções
urinárias ou mesmo a toma de
determinados medicamentos
(como os da tensão arterial,
constipação, sedativos, antidepressivos, diuréticos ou
relaxantes musculares).
Há vários tipos com o mesmo
nome. Havendo diferentes
causas, as perdas de urina podem ser um problema apenas
temporário ou persistente,
mas muito incomodativo.
O diagnóstico é fácil e deve

ser feito corretamente para
se escolher a melhor técnica.
Existe solução?
Sim, a incontinência pode ser
tratada na maioria dos casos.
Atualmente não se sabe o número exato de incontinência
por esforço porque para a
mulher é assunto tabu. Até
aqui, a incontinência urinária
de esforço não tinha grande
resposta efetiva – a não ser
exercícios pélvicos e técnicas
de reabilitação e fisioterapia.
Com a evolução dos tempos,
a mulher tornou-se muito
ativa na sociedade e quer
soluções. Contudo, para a
incontinência por esforço,
só havia uma solução que
me parece radical: retirar
tudo – útero e ovários – e
reposicionar a vagina. Poucas

 INCONTINÊNCIA POR ESFORÇO: a mais frequente, ocorre
quando os músculos do pavimento pélvico e o colágeno dos
tecidos estão enfraquecidos e existe uma pressão sobre a
bexiga. Sucede-se quando existem pequenas perdas de urina
decorrentes do riso, tosse, espirros, prática de exercício, agachamentos, ou de se pegar em algo pesado.
 INCONTINÊNCIA POR URGÊNCIA OU IMPERIOSIDADE: a
bexiga tem súbitas contrações dando vontade de urinar de
repente. Pode ocorrer até em idades jovens.
 INCONTINÊNCIA MISTA: é uma combinação da incontinência de esforço com a de urgência.
 INCONTINÊNCIA POR EXTRAVASAMENTO: a bexiga suporta
volumes grandes e a urina sai porque ultrapassa a resistência
da uretra.
 INCONTINÊNCIA FUNCIONAL: deve-se a doenças neurológicas.
 ENURESE NOCTURNA: perdas durante o sono – em crianças e adultos.

são as mulheres que aceitam
esta solução aos 40-45 anos,
idade em que aparecem estas
queixas. Com alguns anos
de experiência, a revolução
íntima chegou. É possível,
sem dor, sem internamento,
sem cortes e sem ausências
ao trabalho, realizar quatro
sessões de laser vaginal, em
cerca de 20 minutos, e melhorar progressivamente.
Há dois tipos laser no mercado adequado a cada tipo de
mulher e seu estado clínico.
Os dois, ao serem introduzidos na vagina como uma
sonda vaginal, vão estimular
a formação progressiva de
novas fibras de colagéneo e
elastina, melhorando a sustentabilidade dos tecidos da vagina e arredores e do pavimento
pélvico... Diminuindo a laxidão
vaginal e a secura vaginal, melhorando a incontinência por
esforço e aumentando a libido
ao mesmo tempo. Após o laser,
o alívio dos sintomas faz-se
sentir ao fim de um mês e
meio. O único cuidado é não
ter relações sexuais durante
três dias, mas sempre fazendo
a sua vida normal.
O laser íntimo permite melhorar a qualidade da vida
sexual e conforto das mulheres, bem como melhorar
a estética corporal das zonas
intímas dela.

saúdeNotícias

27

NUTRI SAÚDE| COMPORTAMENTO ALIMENTAR

>> Nutrição
Mudanças do comportamento
alimentar nesta pandemia
Sim, é verdade, não houve tempo de nos preparamos para a chegada deste
novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Agora, estamos a aprender a viver
um “novo normal”.

A

COVID-19 teve
um impacto a que
nunca tínhamos
assistido. Tivemos a sensação de que o
mundo “fechou portas”! Passámos por uma fase onde
apenas os supermercados e
as farmácias estiveram abertos, embora com restrições.
Percebemos que os alimentos
são bens preciosos e não
devem ser desperdiçados.
Tudo pode fechar, mas necessitamos sempre de assegurar
o abastecimento alimentar
de forma a garantir a nossa
sobrevivência.
Rapidamente percebemos
que o açambarcamento e o
pânico inicial foi despropositado. Uma grande aliada
nesta pandemia foi a indústria alimentar, que nunca
parou e esteve lá sempre para
assegurar o fornecimento de
alimentos, respeitando todas
as regras de qualidade e de
segurança alimentar. Se havia dúvidas, neste tempo de
confinamento, ficámos todos
a perceber que a agricultura e
a indústria agroalimentar devem ser setores estratégicos.
A Federação das Indústrias
Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA) criou uma Campanha (#industriaalimentarporsi), que visa agradecer a
todos os profissionais, que,
28
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no tempo de confinamento,
estiveram na linha da frente,
todos os dias, a produzir
alimentos para abastecer os
supermercados.
Nesta pandemia apareceram
dietas e alimentos milagrosos com propostas para a
prevenção da COVID-19. Sem
dúvida que seria uma excelente notícia, se algum alimento
fosse um verdadeiro herói e
combatesse este vírus. Neste
ponto, a comunidade científica é consensual; de facto,
até à data, nenhum herói foi
encontrado. A Ordem dos
Nutricionistas alerta para
o facto de que não existe
evidência científica que suporte alegações “milagrosas”.
Não existe nenhum alimento
específico ou suplemento alimentar que possa prevenir ou
tratar a COVID-19. Contudo,
à luz da crise da COVID-19, a
Organização Mundial da Saúde relembra que as pessoas
que seguem uma alimentação
equilibrada e variada tendem
a ser mais saudáveis, com
sistemas imunológicos mais
fortes e eficientes. Assim,
deverá existir uma consciência crescente para a escolha de alimentos com perfis
mais saudáveis, que possam
ter um papel crucial na
nossa saúde.
Uma das boas lições desta

pandemia foi em casa conseguirmos fazer a gestão
dos stocks dos alimentos.
Na lista das compras passou
a haver um equilíbrio entre
os alimentos mais perecíveis
e alimentos com maior durabilidade. Esta aprendizagem
é obviamente uma mais valia que devemos continuar
a seguir.
Nessa nova lista de compras,
nunca podem faltar os produtos frescos, ou seja, fruta e
hortícolas. Comparativamente com os países mais a norte,
nós somos claramente uns
privilegiados porque temos
uma grande variedade de
frutas e produtos hortícolas.
Com horas e horas de sol, as
nossas frutas e hortícolas
são mais suculentas e repletas de sabores. Aproveite o
Verão para desfrutar desta
variedade de frutas e poderá
mesmo incluí-las em diversos
pratos, desde saladas, pratos salgados e sobremesas.
Em paralelo, existe também
um leque variado de produtos hortícolas. Muitas vezes
somos pouco aventureiros
e disruptivos no seu uso.
Procure receitas novas e inspire-se, porque é pertinente
incluir diariamente produtos
hortícolas às refeições, quer
misturados com outros alimentos, quer isolados.

 Dr.ª Helena Cid
Nutricionista da Becel Portugal
Vogal do Conselho Jurisdicional da
Ordem dos Nutricionistas
Membro do Conselho Geral da
Fundação Portuguesa de Cardiologia

A Organização Mundial da
Saúde desenvolveu campanhas estratégicas para
promover o consumo de
frutas e hortícolas. Sabia
que o consumo inadequado
destes alimentos está entre
os dez maiores fatores de
risco que contribuem para
a mortalidade, no mundo?
Um baixo consumo destes
alimentos é considerado um
dos principais determinantes
nas doenças crónicas, como
as doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro.
A Organização Mundial da
Saúde recomenda o consumo
diário de, pelo menos, 400g
de hortofrutícolas para, desta
forma, conseguirmos usufruir diariamente dos efeitos
protetores destes alimentos.
Os dados do último Inquérito
Alimentar Nacional mostram
que os Portugueses não cumprem esta recomendação.
Vamos lá mudar a estatística!

TUDO O QUE PRECISA
NA NOSSA LOJA ONLINE EM

WWW.CELEIRO.PT

# Alimentação Saudável e Biológica
# Produtos de Limpeza
# Cosmética Natural e Biológica
# Suplementos Alimentares
Descubra tudo o que temos para si numa loja Celeiro ou em celeiro.pt
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VET SAÚDE | EM TEMPOS DE PANDEMIA

>> A experiência médico-veterinária
durante a COVID-19:

um exemplo a seguir?

Em tempos de pandemia, o Dr. Luís Montenegro, diretor clínico do Hospital Referência Veterinária Montenegro,
considera que a experiência médico-veterinária pode ser um exemplo a seguir. Traçando um balanço positivo, o
especialista aponta razões para o sucesso neste setor. Ainda assim, reflete sobre alguns dos que serão os desafios futuros...
POR: SÓNIA SUL

N

um cenário pandémico de “instabilidade, desorganização, receios
e oportunismos”, vivido em
diferentes setores, o domínio
médico-veterinário conseguiu
desempenhar o seu papel
“bastante bem a nível nacional”. O ponto de partida
é lançado pelo Dr. Luís Mon30
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tenegro, o qual garante, em
relação à instituição onde é
diretor clínico, que “os animais não sofreram por falta
de cuidados ou atrasos neste
contexto de pandemia”.
No início da pandemia, o
setor da medicina veterinária, à semelhança de outros,
correu o risco de ver as suas
portas fechar temporaria-

mente, situação que neste
campo acabou por não se
verificar. Para explicar este
desfecho, o responsável refere ter sido fundamental a
“primeira grande decisão”
das autoridades sanitárias e
do Governo de não fechar o
setor. “Deram-nos diretrizes
para que pudéssemos fazer
um atendimento seguro, mas
não nos recomendaram ou
obrigaram a fechar”, realça,
congratulando a medida. Tivesse a ordem sido no sentido
contrário e o exercício da profissão estaria condicionado.
Uma vez tomada a decisão
de manter as portas abertas, seguiram-se os desafios
marcados pelas necessidades de adaptação. Segundo
o especialista, o hospital e
a clínica organizaram-se da
seguinte forma: para cirurgias
programadas e tratamentos
profiláticos não estabilizados
e tratamentos não urgentes
recomendou-se o adiamento;
já os procedimentos urgentes ou os casos que exigiam
terapêutica adequada e no
tempo certo, como o caso
do diagnóstico oncológico,
foram todos efetuados e atendidos sem atrasos.
Depois, com alguma criatividade e esforço dos membros
da equipa, começaram a ser

desenvolvidas novas formas
de intervenção; exemplo disso foi uma medida de apoio
ao domicílio. Elucida como,
no Hospital Referência Veterinária Montenegro, a equipa
atuou junto das pessoas pertencentes a grupos de risco
ou com idades superiores a
65 anos durante o confinamento. Recomendando que
não se dirigissem à instituição, as equipas iam até casa
desses tutores com todo o
material de proteção e, sem
contacto físico, recolhiam os
animais e transportavam-nos
até ao hospital para tratá-los. No final, iam entregá-los.
“Fizemo-lo de forma gratuita
para esta população e funcionou muito bem, mas claro
que nos deu muito trabalho”,
afirma.

Quando um dos seus três
cães, o Matias, mostrou um
comportamento estranho,
a Senhora Dona Judite Maia
Moura, de 78 anos, entrou
em contacto com o Hospital Referência Veterinária
Montenegro. Cliente regular, obteve conhecimento
deste serviço durante o
confinamento através da
página de Facebook da
instituição. Conta como a
equipa se deslocou a casa

dela e “não entrou em casa,
nem no jardim”. Levando
o Matias ao hospital, os
funcionários mantiveram
contacto telefónico durante
os dois dias em que esteve
separada do Matias. Mais
tarde, quando precisou de
vacinar os seus cães, o
Dr. Montenegro disponibilizou-se. “Entrou de máscara, mas só no quintal.
Tinha tudo preparado na
mala do carro”. “Segurança” e “carinho” são as palavras utilizadas pela tutora
ao recordar este serviço.
A capacidade financeira de
alguns tutores “é um problema sério”, afirma o especialista. Reconhecendo que
os cuidados de um animal
e os tratamentos são caros
– “um bom tratamento médico-veterinário é custoso” –, o
Dr. Luís Montenegro acredita
que a pandemia poderá ter
um impacto negativo neste aspeto, exacerbando ou criando
carências. E como a medicina
veterinária é taxada a 23% de
IVA, o diretor clínico considera
que “os veterinários acabam
por não ter apoio do Estado,
de maneira que têm de cobrar pelos seus serviços para

garantir o funcionamento das
suas estruturas”.
Neste cenário – veterinários
que precisam de cuidar dos
animais e de cobrar pelos
serviços e tutores com menor capacidade financeira
–, os profissionais de saúde
tentam gerir os recursos e os
compromissos procurando
alcançar um equilíbrio. “Aquilo que os veterinários podem
tentar fazer, de maneira geral,
é adaptar as práticas às possibilidades do tutor, sem deixar
animais sem tratamento”.
Porém, isto significa, como
refere o Dr. Luís Montenegro,
que técnicas mais avançadas
e caras ou tratamentos mais
dispendiosos muitas vezes
são postos de lado.
Ainda assim, admite que haja
casos de pessoas que não
conseguem suportar qualquer tipo de tratamento.
Nessas circunstâncias, ou
há algum tipo de ajuda ou
é muito difícil contornar a
situação. “Vai havendo boa
vontade dos veterinários, que
vão tentando colmatar pelo
menos aspetos relacionados
com o tratamento básico”.
Acrescenta ainda, exemplificando com a Câmara Municipal de Matosinhos, que

algumas Câmaras, como tem
sido “cada vez mais exigido
pelos munícipes”, têm desenvolvido esforços no sentido
de dispor recursos ao tratamento médico-veterinário
e de ajudar os tutores mais
carenciados para que esse tratamento seja mais acessível.
Dizer não ao pânico. Seriedade e serenidade como
palavras de ordem.
Como sublinha o especialista,
o atual panorama mundial
não é um terreno completamente desconhecido para a
medicina veterinária. O conhecimento epidemiológico
proveniente de lidar com vírus de transmissão animal,
suas formas de propagação,
transmissão, vacinação e imunidade foi uma “ferramenta
preciosa” para lidar com a
presente pandemia.
Nas palavras do Dr. Luís
Montenegro, esta classe
profissional, para além de
formação em epidemiologia
– incluindo conhecimentos
em áreas como peste suína
africana, peste aviária, brucelose, tuberculose –, “está
muito habituada a lidar com
infeções víricas em animais
no dia a dia, sendo que por

vezes algumas se tornam
endémicas nas pessoas”. Este
aporte permitiu aos médicos-veterinários, perante o surto
de COVID-19, “perceber o problema e as medidas internas
certas a tomar para proteger
as equipas e os clientes sem
deixar de tratar os animais”,
relata o responsável.
Na perspetiva do especialista,
o balanço da experiência de
adaptação até ao momento é
positivo, tendo sido possível
arranjar estratégias eficazes
para garantir que os animais
não sofressem durante o período de confinamento por
falta de cuidados médicos
veterinários. “Todos os que
tinham de ser tratados, foram
tratados”, enfatiza.
Ao debruçar-se sobre o atual
contexto, o Dr. Luís Montenegro argumenta que a pandemia deve ser encarada com a
maior seriedade, mas também
com serenidade, pois “o resto
da saúde humana não pode
parar”. Ademais, considera
que esta conjuntura engloba
“muita gestão de interesses políticos e económicos”, pelo que
se não for superada irá pagar-se uma fatura extremamente
elevada. “Só vamos conseguir
ultrapassar esta calamidade
se tivermos serenidade e não
gerarmos o pânico”, declara.
O especialista finaliza apelando à reflexão sobre “a invasão
do mundo selvagem e dos
ecossistemas, associada ao
egoísmo humano e consumo
de recursos naturais”. Décadas
de recomendações da Organização Mundial de Saúde relacionadas com o projeto “Uma
só saúde” revelam os riscos de
estes vírus se virem a tornar
cada vez mais frequentes,
surgindo no mundo animal
e afetando posteriormente a
saúde humana. “Se não pensarmos neste conceito no
futuro, podem vir a surgir
pandemias ainda piores”,
conclui.
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