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Esta revista é parte integrante

FICHA TÉCNICA  

Voz aos  
especialistas! 

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 saú-

de: 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, en-

trevistámos 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.  

Boas leituras!

Tiago Caeiro

>>
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FICHA TÉCNICA  

H
aja saúde, o resto 
arranjamos de-
pois. Sim, a saú-
de tem um valor 

inequívoco reconhecido por 
todas as pessoas, não apenas 
para si, mas também para 
os familiares e para os ami-
gos, colegas e companheiros.  
É uma prioridade para todas 
as pessoas.
A despesa em saúde aumen-
ta naturalmente ano após 
ano devido a vários fatores, 
mas principalmente por en-
velhecimento 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. 

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

>>

OPINIÃO | DR. RUI NOGUEIRA

 Dr. Rui Nogueira
Presidente da Associação Portuguesa 

de Medicina Geral e Familiar

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

No entanto, é adequado pen-
sarmos 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 investimen-
to 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 es-
tamos 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 mi-
lhões de euros. Mas atenção, 
em 2001 a despesa do SNS 
representava cerca de 70% 
do total do setor da saúde, 
enquanto a despesa das fa-
mílias 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 aumen-
tar 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 fi-
cou 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 ne-
cessário falarmos em cres-
cimento 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 investimen-
to? Que modelo de desenvol-
vimento 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 necessida-
des de saúde da população.  
É necessário investir nos Cui-
dados de Saúde Primários 
de modo a promovermos a 
saúde, prevenirmos a doença, 
vigiarmos e recuperarmos os 
doentes crónicos e disponi-
bilizarmos acessibilidade às 
pessoas que precisam do SNS. 
A prestação de cuidados de 
saúde de proximidade é a es-
tratégia 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 in-
verno demográfico, as tec-
nologias de informação e 
comunicação, as instalações 
e equipamentos são algumas 
áreas a incluir num plano 
de investimento plurianual. 
Contudo, a aposta estraté-
gica numa nova política de 
recursos humanos é a opção 
prioritária mais inteligente e 
urgente. Nenhum investimen-
to 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 in-
disponibilidade financeira.  
A opção política de investir 
no setor da saúde é inevi-
tável para repor o SNS no 
seu devido lugar ao serviço  
dos cidadãos. 
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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 mul-
tinacional, o nosso portefólio é muito 
diferenciado de região para região dada 
a capacidade de nos adaptarmos às 
necessidades locais. As áreas que consi-
deramos mais importantes são aquelas 
em que atuamos, diabetes, que é uma 
pandemia a nível mundial, doenças 
respiratórias e dor.
Enquanto grupo farmacêutico, a Mundi-
pharma 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 

no ano passado com um lançamento, 
são os biossimilares, surgindo da ne-
cessidade de promover a sustentabili-
dade 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 tera-
pêutica 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 trata-
mentos inovadores que marcam pela 
diferença é um privilégio. Com a deci-
são, 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, melho-
rem 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 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | ENTREVISTA

DR.ª SOFIA FERREIRA

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 farma-
cêutica 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

“Mais do que fornecedores 
de medicamentos,  

tentamos ser parceiros”

ausência de inovação como vem revo-
lucionar 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 consequên-
cias da evolução da doença renal diabé-
tica 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 
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 EM RELAÇÃO À PANDEMIA 
DE COVID-19, COMO ANALISA 
A RESPOSTA DA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA?
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 vaci-
na, observando-se, pela primeira vez, 
alianças e consórcios entre empresas 
para um bem comum. 
Em Portugal, a indústria tem sido exem-
plar. Desde o início, assumiu uma gran-
de responsabilidade de enfrentar esta 
situação, através de apoios ao combate 
à própria pandemia, como tem sido fei-
to internacionalmente, e assegurando 
que os doentes continuavam a receber  
os medicamentos. 
O setor de atividade nunca parou, pelo 
contrário, muitas companhias produ-
toras de medicamentos em Portugal 
reforçaram as suas horas de traba-
lho. Para além de produzir os medica-
mentos, para garantir efetivamente o  
acesso, a indústria desenvolveu algu-
mas 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 medi-
camentos – na farmácia de rua ou em 
casa – para os doentes que inicialmente 
precisavam de se deslocar ao hospital 
para os obterem. Nem sempre nos aper-
cebemos do impacto disto, mas com o 
acesso às unidades de saúde limitado 
durante este período é importante asse-
gurar o fornecimento de medicamentos 
a estes doentes. 
Para além desse programa, a Associa-
ção Dignitude, em conjunto com a API-
FARMA, criou o “Fundo de Emergência 
Abem COVID-19” para permitir o acesso 
a medicações aos doentes mais caren-
ciados. Tem recebido muitos donativos 
da indústria e da população em geral e, 
embora qualquer pessoa possa ajudar, 
a envolvência da indústria nestas ativi-
dades é imprescindível.

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 pes-
soas 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 segun-
dos 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.
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A Mundipharma sentiu dificuldades 
acrescidas devido à COVID-19? Como 
se adaptou?
A nível internacional, houve uma con-
gregação 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. 

Aumentámos a produção dos nossos me-
dicamentos, 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, 

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 dispo-

nibilidade total.
No geral, op-
támos por 
manter uma 
imagem mui-
to mais insti-
tucional, com 
programas de 
apoio, muito 
mais do que 
promover os 

nossos produtos. Temos tentado desem-
penhar um papel não apenas de dadores 
ou fornecedores de medicamentos, mas 
de parceiros.

Qual é a visão da empresa numa pers-
petiva de longo prazo?
Para além do alargamento das nossas 

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

FALÊNCIA RENAL

“ “
áreas de atuação, já referido, a Mun-
dipharma pretende dar continuidade 
ao seu propósito – “To move medi-
cine 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 siste-
mas 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 Mun-
dipharma. 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 Mundi-
pharma funcionam quase como uma 
família e são a nossa preocupação 
constante, principalmente neste pe-
ríodo de pandemia. Enquanto líder 
da companhia, o grande desafio foi 
manter este espírito de família e ga-
rantir que os colaboradores sentiam 
que continuavam a ser cuidados e a 
ter suporte emocional. 
Em teletrabalho, fizemos teleconferên-
cias e atividades que extrapolavam o 
nosso trabalho – como aulas de exer-
cício físico dadas pelos colaboradores 
– para envolver todas as pessoas e 
fazê-las sentirem-se úteis. Já fazíamos 
este tipo de ações presencialmen-
te, 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.
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Visite www.healthinessfortwo.pt, o novo website dedicado à sexualidade.
Todas as respostas de que necessita para viver aqueles momentos especiais e íntimos plenos de felicidade e saúde.
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Como proceder quando um 
doente chega ao consultório 
com disfunção erétil?
Quando um indivíduo se 
queixa de não conseguir ter 
uma ereção, é essencial pen-
sar 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 arté-
rias, nas veias e na tensão 
arterial, que são responsáveis 
pelo preenchimento vascu-
lar do pénis com pressão 
sanguínea suficiente para 
produzir e manter uma ere-
ção 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 integri-
dade dos nervos do pénis, 
os quais comunicam com 
o sistema nervoso central. 
Outro exemplo é quando a 
existência de um problema 

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 eré-
til consiste num problema 
de preenchimento vascular. 
Nem sempre é fácil identifi-
car a raiz do problema – se-
melhante à questão “quem 
nasceu primeiro, o ovo ou a 
galinha?”. Assim, a avaliação 
destes doentes deve ser fei-
ta através de uma conversa 
suficientemente prolongada, 
com eventual auxílio de exa-
mes para detetar problemas 
vasculares.
Está provado que indivíduos 
que possuem aterosclerose 
(deposição irregular de pla-
cas 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 mio-
cárdio, acidentes vasculares 
cerebrais ou isquémia dos 

DR. LUÍS ABRANCHES MONTEIRO

UROLOGIA | ENTREVISTA

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
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membros inferiores. Esta dis-
função geralmente configura 
um quadro em que a pessoa 
sente desejo, tem uma sensa-
ção 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 abor-
dar este tema?
Na consulta da Urologia, o 
tabu nota-se menos. Há mui-
tos anos era uma experiência 
frequente; porém, o tema tem 
sido discutido nos media e as 
pessoas sabem que é relativa-
mente 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 hor-
monais, na medida em que 
o aumento de “gordura” no 
corpo facilita a transforma-
ção 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 hormo-
nais, que podem provocar 
défice de desejo, são uma 
minoria, menos frequentes. 
Para além do potencial im-
pacto da obesidade, há uma 
perturbação hormonal que 
parece estar um pouco em 
crescendo e é autoinfligida, 
sem que o próprio indivíduo 
tenha noção, e completa-
mente evitável. 
Atualmente, há muitos jo-
vens que para terem uma 
maior performance no giná-
sio tomam certos compos-
tos que contêm andrógenos 
semelhantes à testosterona. 
Estes podem contribuir para 
o aumento do volume mus-
cular, mas, de forma secun-
dária, 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 testoste-
ronas exógenas tomadas 
para outro efeito, se gere 
uma disfunção erétil. São 
suplementos com alguma ati-
vidade 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 farmacológi-
ca. Atualmente, utilizam-se 
medicamentos mais sofis-
ticados 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 funcio-
nam, 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 te-
rapêutica 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 predo-
mínio psicológico podem 
beneficiar, em certos casos, 
destes tratamentos, dado que 
o medo de não conseguir ob-
ter uma ereção e consequente 
ansiedade podem ser ate-
nuados com a adição des-
tes 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 com-
pletamente mentira. 
Esta questão surge porque 
durante determinadas cirur-
gias, em particular do cancro 
da próstata, o cirurgião pode 
cortar alguns nervos que 
enervam o pénis. Esses ner-
vos 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 tenta-
mos efetuar uma profilaxia 
química – uma espécie de “fi-
sioterapia” – 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 pre-
venindo a nervosa (no caso  
das cirurgias).
Outro mito importante é a 
ideia de que os medicamen-
tos utilizados para tratar a 
disfunção erétil podem estar 
relacionados com doenças 
cardíacas. Esta conceção 
advém de casos esporá-
dicos 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. Quan-
do 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 cardía-
ca, pelo que não se deve ter 
medo. Pode, sim, existir uma 
interação medicamentosa, 
pelo que se deve evitar tomar 
os dois fármacos em simul-
tâneo – pode ser necessário 
abster-se da terapêutica para 
a disfunção erétil. Acima de 
tudo, os doentes com pato-
logia cardíaca devem avisar o 
médico quando estão a tomar 
outros medicamentos para 
evitar casos semelhantes.
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“ 
Em tempo de CO-
VID-19, há duas 
variáveis que inter-
ferem muito com a 

função erétil. O stress que o 
confinamento gerou e, resul-
tante desse stress, aspetos 
relacionais no caso dos ho-
mens que vivem em união 
de facto”, elucida a especia-
lista em sexologia. No que 
respeita a esse último fator, a  
Prof.ª Ana Carvalheira aponta 
para os pequenos ou grandes 
conflitos que surgem natu-
ralmente, 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, con-
forme assinala a psicóloga, a 
ansiedade é frequente e pode 
ser suscitada também pelas 
próprias dificuldades sexuais 
da(o) parceira(o), como a falta 

PSICOLOGIA| COVID-19 E SEXUALIDADE

>> >>           Stress e problemas 

A função erétil, sensível a uma série de variáveis, sofre a influência de múltiplos fatores – biológicos, psicológi-
cos, 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

de desejo. Por comportar o 
medo de falhar, a ansiedade 
desenvolve-se num círculo 
vicioso atuando como “um 
dos piores inimigos da ere-
ção”. “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 

relacionais durante confinamento  
perturbam a função erétil
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gera uma pressão considerá-
vel para os homens que, ante 
uma ocasião de perda erétil, 
podem deixar-se acometer 
pela vergonha. Neste âmbi-
to, 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, ori-
ginada, por exemplo, por can-
saço ou picos de ansiedade 
associados à performance, é 
comum e não constitui neces-
sariamente uma disfunção 

erétil”, ressalva a sexóloga. 
Quando esta perda erétil 
torna a manutenção global 
de uma vida sexual ativa im-
peditiva, pode haver uma 
disfunção, sendo necessária 
uma avaliação clínica. 
Independentemente da con-
dição, a sexóloga atenta para 
o facto de que “tanto as difi-
culdades como as disfunções 
devem ser atendidas por um 
profissional de saúde, seja o 
médico de família, seja um 
urologista ou um sexologis-
ta”. 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 Car-
valheira relembra que é im-
portante 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 sen-
tir que o problema é seu, 
que não é suficientemente 
atraente ou até a desconfiar 
da fidelidade e do interesse 
do companheiro. O senti-
mento de culpa e a dúvida 
resultam tendencialmente no 

silêncio entre o casal. “Isto é 
pior”, enfatiza. “Pior porque 
depois os membros do ca-
sal 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 con-
versarem um com o outro 
e pedirem ajuda juntos.  
“A saúde sexual é uma 
componente importante da 
saúde global. Cuidar da saú-
de sexual é cuidar do bem- 
-estar e da qualidade de  
vida”, conclui.

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

♂ Fonte: Estudo “Prevalence, severity, and risk 
factors for erectile dysfunction in a represen-
tative sample of 3,548 portuguese men aged 
40 to 69 years attending primary healthcare 
centers: Results of the Portuguese erectile dys-
function study”, publicado em 2008 na publi-
cação The Journal of Sexual Medicine. Autores: 
Alberto Galvão Teles, et al.

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
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A 
doença pulmo-
nar obstrutiva 
crónica (DPOC) é 
uma das doenças 

respiratórias crónicas mais 
prevalentes a nível mundial, 
englobando as situações de 
bronquite crónica e enfise-
ma pulmonar. Atualmente 
é a quarta causa de morte 
a nível mundial e tem cus-
tos elevados na sociedade. 
Muitas pessoas sofrem desta 
doença durante muitos anos 
e morrem prematuramen-
te pela DPOC ou pelas suas 
complicações.
A DPOC é uma doença res-
piratória crónica prevenível 
e tratável, caracterizada pela 
presença de sintomas respi-
ratórios persistentes e limita-
ção do débito aéreo, devido 

    DPOC:

MGF | DPOC - DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA

 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)

>>>>

40 anos com uma história 
tabágica atual ou passada 
ou exposição continuada a 
poluentes ambientais (como 
os combustíveis de biomas-
sa ou a poluição do ar), que 
apresente tosse crónica, ex-
petoração, dispneia, cansaço 
ou sibilância. A DPOC é uma 
doença sintomática ao lon-
go 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 clí-
nica, a realização de uma 
espirometria com prova 
de broncodilatação é obri-
gatória 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 tera-
pêutica, a qual é definida e 
orientada após avaliação dos 
sintomas e do risco de agu-
dizações no último ano.  As 

agudizações da DPOC são epi-
sódios em que há agravamen-
to dos sintomas respiratórios 
e devem ser evitadas a todo 
o custo porque contribuem 
para o aumento da incapa-
cidade e da mortalidade do 
doente com DPOC.
O tratamento assenta em tra-
tamento farmacológico e em 
medidas não farmacológicas 
e preventivas, como a cessa-
ção tabágica ou evicção dos 
fatores de risco, a realização 
de actividade física regular, 
a vacinação antigripal anual 
e antipneumocócica e a rea-
bilitação respiratória. Nos 
fumadores, deixar de fumar 
é a medida mais custo-efe-
tiva 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.

a alterações pulmonares que 
impactam significativamente 
a vida das pessoas afetadas 
por esta doença incapacitante.
A DPOC está associada a ou-
tras doenças crónicas fre-
quentes, tais como as doenças 
cardiovasculares – hiperten-
são arterial, doença coronária, 
insuficiência cardíaca, fibrila-
ção 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 diag-
nóstico correto da DPOC em 
doentes com sintomas res-
piratórios 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 exis-
tam 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 por-
que permite ajudar a melho-
rar o controlo sintomático e a 
atrasar o dano nos pulmões. O 
diagnóstico da DPOC assenta 
numa pessoa com mais de 

A quarta causa de morte  
a nível mundial

Com o apoio

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

>>
PEDIATRIA | HPV

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 – anoge-
nital, orofaríngea –”, pelo 
que a vacina passou a ser 
recomendada também aos 
rapazes.
Era novembro de 2018 e a 

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

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 comparticipa-
do da vacina contra o HPV 
no final do ano de 2019. 

Por este motivo, apesar de 
a inclusão no PNV se des-
tinar 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 com-
pletá-lo. “Provavelmente 
considerou-se que não se 
ria correto começar uma 
vacina com efeito posterior 
a essa data, uma vez que a 

“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 di-
ferentes países 
foi, numa pri-

meira fase, dirigida às ra-
parigas. 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 
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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 impor-
tante 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. To-
davia, o pediatra ressalva 
que é “uma decisão indivi-
dual”. Acentua que não é por 
se ter iniciado a atividade 
sexual que deixa de haver 
necessariamente interesse 
em vacinar, pois é possí-
vel que não tenha havido 
exposição ao vírus ou a al-
guns dos subtipos de HPV 
existentes que são abran-
gidos na vacina nonavalen-

PORQUÊ 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 ho-
mens, especialmente os que têm sexo com homens, e algumas populações, incluindo mu-
lheres, 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.

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 vaci-
nar preferencialmente aos 
dez anos relaciona-se com 

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 com-
pletos), vacinar os e as ado-
lescentes permite uma boa 

resposta imunitária usando 
apenas duas doses. Depois 
dos 14 anos, é necessário 
administrar três doses da va-
cina, o que fica obviamente 
mais caro para o Ministério  
da Saúde”, refere o Prof. 
Luís Varandas.
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E
m Portugal, as vaci-
nas contra o HPV fo-
ram comercializadas 
em 2006-2007 e em 

2008 foram introduzidas no 
Plano Nacional de Vacinação. 
A primeira vacina – G4 (te-
travalente) – foi substituída 
em janeiro de 2017 pela G9 
(nonavalente) e também o 
esquema vacinal protocolar 
mudou, passando de três do-
ses para duas em raparigas 
entre os 10-15 anos.
Por ser uma vacina profilá-
tica – 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-

    Relação direta entre  
a infeção por HPV e o  
cancro do colo do útero

>>
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | HPV

 Dr.ª Teresa Fraga
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e Obstetrícia. Assistente Hospitalar 

no Hospital Cuf/Descobertas  

- Coordenação/Chefia da Unidade  
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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.

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 mu-
lheres 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 con-
tra 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 hospe-
deiro a combater a infeção.
É sabido que a quantidade de 
anticorpos produzida pela 
administração da vacina va-
ria 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 mulhe-
res 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 infe-
rior, 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 suple-
mentar com G9 em mulheres 
que já tinham recebido a G4, 
a decisão deve ser feita caso a 
caso, ao avaliar o risco/bene-
fício, não havendo indicações 
nem contraindicações formais 
à sua repetição. De qualquer 
modo, deve aguardar-se um 
ano após a última toma da va-
cina anterior. Uma mulher que 
tenha começado a vacinação 
com G4 pode completar com 
G9, mas sem contar com o be-
nefício adicional de proteção 

contra mais tipos virais. Para 
isso, será necessário repetir 
o esquema completo com a 
nonavalente.
Existem ainda situações espe-
ciais, como sejam a infeção 
por HIV, as doenças autoimu-
nes ou as doenças que exigem 
tratamento imunossupressor 
(transplantados) ou biológico, 
que condicionam o sistema 
imunitário. Nestas pacientes, 
a vacinação está recomen-
dada, embora se considere 
sempre que a eficácia depen-
de do nível de capacidade de 
resposta individual.
Em suma, a vacinação em mu-
lheres com idades acima das 
recomendadas está atualmen-
te 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 pos-
terior, até à atual ausência de 
idade limite. 
Enquanto ginecologista dedi-
cada a diagnosticar e tratar 
lesões relacionadas com o 
HPV ao nível do trato geni-
tal 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.
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O 
vírus do papiloma 
humano (HPV) 
possui imensos 
genótipos, dos 

quais cerca de 40 infetam tan-
to a mucosa oral como a mu-
cosa genital. Destes, por volta 
de nove podem vir a provocar 
cancro, sendo os genótipos 16 
e 18 os de alto risco.

No contexto da orofaringe – 
zona da faringe/garganta que 
inclui as amígdalas palatinas, 
as amígdalas linguais e a base 

Cancro da orofaringe  
associado ao HPV

>>

OTORRINOLARINGOLOGIA| HPV
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do evento HPV Clinical Cases 2020

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 can-
cro 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 prog-
nóstico (incluindo todos/as 
os/as estádios/fases), com 
um panorama mais favorável 
quando esta neoplasia está 
associada ao HPV.

O HPV surge na orofaringe 
por transmissão vertical (par-
to), por contacto oro-genital 
ou oral ou ainda por contami-

nação pelas mãos (autoinocu-
lação) 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 con-
tato oro-genital ou oral com 
pacientes HPV+.
Apesar de ser a infeção se-
xualmente 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 orofarin-
ge”. O HPV é um dos fatores 
para este tipo de cancro, mas 
a sua presença não se tra-
duz obrigatoriamente nesta 
doença maligna. Embora não 
exista tratamento específico 
para a infeção por HPV, o 
sistema imunológico em 90% 
das pessoas elimina natural-
mente 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 apare-
cimento 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 va-
cina para o HPV tem especial 
interesse na idade pré-sexual 
em raparigas e rapazes e foi 
apoiada recentemente pela 
FDA americana, que super-
visiona os medicamentos, 
no contexto de cancro da 
orofaringe.
O diagnóstico precoce é o 
principal passo para um tra-
tamento 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 pro-
gressivo. No geral, um sintoma 
que persista por mais de três 
semanas deve-nos levar a uma 
consulta de Otorrinolaringolo-
gia/Cabeça e Pescoço.

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

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
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Em 2017, das crianças
nascidas na Europa, cerca de 

660,000 
não receberam a série completa de três 

doses de vacina contra a difteria,
a tosse convulsa e o tétano,

até completarem
1 ano de idade.4

VACINAS
SALVAM

2-3 milhões 
   de vidas por ano1 e ajudam a proteger

contra pelo menos
doenças infecciosas
em todo o mundo.230

O nosso compromisso
é �rme, trabalhamos 

para aumentar o acesso
às nossas vacinas

agora e no
futuro. 

O NOSSO VASTO PORTEFÓLIO
DE VACINAS PEDIÁTRICAS, PARA 

ADOLESCENTES E ADULTOS AJUDA A PROTEGER 
AS PESSOAS DURANTE A SUA VIDA CONTRA

ROTAVÍRUS
VARICELA
SARAMPO
PAPEIRA
RUBÉOLA

HEPATITE A
PAPILOMAVÍRUS HUMANO

HERPES ZOSTER
DOENÇA PNEUMOCÓCICA

INFELIZMENTE AS DOENÇAS
INFECCIOSAS AINDA

REPRESENTAM UMA AMEAÇA
SIGNIFICATIVA NA EUROPA.3

                        Em 2019

         104,248 
                casos de sarampo e 

    628  
               casos de rubéola

         foram reportados. 

MSD Vacinas
CONSTRUINDO SOBRE UM LEGADO DE PREVENÇÃO 

VACINAS 
são uma das maiores histórias
de sucesso  em saúde pública

e por mais de um século, a MSD
esteve no centro dessa história.

HÁ MAIS DE 100 ANOS QUE INVESTIGAMOS E DISTRIBUÍMOS VACINAS INOVADORAS, DANDO
RESPOSTA A NECESSIDADES EXISTENTES EM PAÍSES DESENVOLVIDOS E EM DESENVOLVIMENTO.

UM FUTURO MAIS SAUDÁVEL PARA AS PESSOAS EM TODO O MUNDO
1 World Health Organization. Immunization Coverage. 6 December 2019; https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage last accessed May 2020.
2 WHO, UNICEF, World Bank. State of the World’s Vaccines and Immunization, 3rd ed. Geneva, World Health Organization; 2009. http://who.int/immunization/sowvi/en/ last accessed November 2016
3 WHO EpiBrief. A report on the epidemiology of selected vaccine-preventable diseases in the European Region. Nº1/2020. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-preven-
tion/vaccines-and-immunization/publications/surveillance-and-data/who-epibrief last accessed: May 2020
4

 http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/news/news/2018/7/increased-coverage-in-who-european-region-leaves-fewer-children-vulnerable-to-
vaccine-preventable-diseases2 last accessed May 2020
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de mortalidade. É verdade 
que diminuiu imenso nas 
últimas duas décadas; porém, 
a curva epidemiológica pare-
ce 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 válvu-
las, as arritmias – com certeza. 
Contudo, o grande problema – o 
pior inimigo em Portugal – con-
tinua a ser o Acidente Vascular 
Cerebral (AVC)… O AVC e a sua 
principal causa, a hipertensão. 
No estudo Atlas da Cardiolo-
gia, de 2019, que compara a 
realidade cardiovascular de 51 
países, Portugal não aparecia 
bem posicionado em relação 
a esses dois problemas, es-
tando ainda pior quanto à 
mortalidade por AVC. Nestes 
últimos anos tem havido mui-
tos 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 neces-
sidades de forma razoável.

Os dados de 2019 do estudo 
“Custo e Carga da Ateroscle-
rose em Portugal”, do qual 
é coautor, vêm reforçar que 

a doença aterosclerótica é 
muito desgastante para o 
País.  Nas atuais circunstân-
cias que considerações tem 
a fazer quanto ao acompa-
nhamento desta doença?
A doença aterosclerótica, 
que engloba – com maior ex-
pressão – 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 to-
mado 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 ateroscle-
rose equivalem a 1% do 
PIB ou 10% do Orçamento 
para a Saúde.

Esta também tem de ser uma 
preocupação da tutela. Claro 

PROF. VICTOR GIL

CARDIOLOGIA | ENTREVISTA

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 cardiovascu-
lares continuam a ser a 
principal causa de morte 
no País. No panorama da 
Cardiologia portuguesa, que 
patologia destacaria como 

mais preocupante a médio 
prazo?
Enquanto médico, há mais de 
quarenta anos que a doença 
cardiovascular é apontada 
como a causa número um 

Com o apoio
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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 esti-
ver controlada mediamente – 
minimamente está –, se tenha 
a cabeça mais livre para se 
voltar a pensar nestes aspe-
tos 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 CO-
VID-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 compli-
cada, 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 particu-
lar aos doentes cardíacos.  
Espero que, na eventuali-
dade de novo confinamen-
to, 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 mortali-
dade 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 con-
tacto com os doentes, várias 
pessoas aumentaram de peso. 
Algumas que tinham hábitos 
regulares de exercício físico 
conseguiram encontrar alter-
nativas; no entanto, na fase 
aguda do confinamento, as 
pessoas não saíram pratica-
mente 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 fe-
chadas em casa desde março. 
Quanto a isto, temos procura-
do fazer alguma pedagogia no 
sentido de explicar às pessoas 
que ir à rua não é perigoso, 
desde que se respeitem as 
regras de segurança aquan-
do 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 quan-
tidade excessiva, e controlar 
os níveis de açúcar no sangue 
e os de colesterol. 
Num enorme estudo de-
senvolvido 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. Faze-
mos webinars e outros even-
tos, 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 obri-
gação de, de alguma forma, a 
descodificar. Não são apenas 
conselhos ou ideias inventa-
das, são factos baseados em 
estudos científicos. A ques-
tão 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 estrutu-
ras próximas às pessoas ao 
nível de pequenas cidades 
e concelhos, como as jun-
tas de freguesia e as paró-
quias, para ajudar a difundir  
bons conselhos. 
Quando se transmite uma 

mensagem também é neces-
sário pensar nesta rede mais 
alargada. Não nos podemos 
esquecer de que as doenças 
cardiovasculares afetam, so-
bretudo, pessoas a partir de 
determinada idade, pelo que 
devemos encorajar o acompa-
nhamento das pessoas idosas, 
difundindo determinado tipo 
de conselhos para os doen-
tes e cuidadores. Este fator é 
muito importante para que a 
mensagem passe. 

Enquanto cardiologista, que 
ideia gostaria de desmis-
tificar?
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 profissio-
nal. Com a sociedade de con-
sumo, pensa-se muito nisto 
como se fosse a compra de 
um produto ou serviço: “pago 
os meus impostos, tenho con-
sulta 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 terapêu-
tica e o doente não cumprir 
uma série de outros fatores, 
como a adoção de hábitos 
de vida saudáveis, que são 
da responsabilidade da pes-
soa, então não há eficácia. 
Temos de ser parceiros ou 
então um puxa para um lado 
e outro puxa para o outro. 
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“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.

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 Ga-
vina 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 por-
tuguesas”, adianta. 
Incidindo sobre o EAM, a 
cardiologista refere que, ape-
sar de ser mais frequente 
nos homens, a mortalidade 
associada é mais elevada nas 

Entre discrepâncias  
e desconhecimento,  
mulheres sofrem do coração

>>
CARDIOLOGIA| DOENÇA CARDIOVASCULAR NA MULHER

mulheres. A doença é mais 
grave neste grupo e, segundo 
o Registo Nacional de Sín-
dromes 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 sin-
tomas típicos, o diagnóstico 
já no hospital pode também 
não ser tão rápido. Quanto 
ao tratamento, os procedi-
mentos essenciais são mais 
demorados e há maior risco 
de complicações, comprome-
tendo o prognóstico. No fim 
de contas, “a mortalidade 
intra-hospitalar é duas ve-
zes 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 ape-
nas na mulher pós-menopáu-
sica 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 gra-
videz tenham desenvolvido 
hipertensão (pré-eclâmpsia) 
ou diabetes, mesmo recu-
perando após esse perío-
do, estão em maior risco 
de desenvolverem doenças 
cardiovasculares. “Não se 
percebe totalmente o fe-
nómeno, mas sabe-se que 
estas vão pagar uma fatura 
passados uns anos, pelo que 
devem ser seguidas atenta-
mente”, 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 emer-
gente nas mulheres jovens”. 
Vincando que a combinação 
de anticoncecionais orais 
com o tabagismo aumenta o 
risco em 20%, a Prof.ª Cristi-
na Gavina deixa o conselho 
para que “deixem de fumar”. 
Acrescenta que “muitas ve-
zes as mulheres são parti-
cularmente sensíveis a esta 
questão por terem a perceção 
errada de que fumar controla 
o peso. Continuam a fumar, 
pensando que por serem no-
vas nada lhes acontece, mas 
acontece e com repercussões 
muito graves”.
Outros são o sedentarismo e 
o excesso de peso, persisten-
tes na realidade portuguesa. 
“As mulheres, apesar de ser 
indiscutível que têm muito 
mais tendência para engordar 
a partir da menopausa, es-
tão 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 suficien-
te”. “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”.

POR: SÓNIA SUL
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E
m relação à asso-
ciação SARS-CoV-2 e 
coração, sabe-se que 
o vírus tem potencial 

de atingir as células que for-
mam o músculo cardíaco, os 
cardiomiócitos, através de 
um recetor celular específi-
co (recetor ACE2), podendo 
provocar dano miocárdico. 
Apesar deste “toque” no co-
ração, 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-

    Coronavírus 
atinge coração de forma  
direta e indireta

>>
CARDIOLOGIA  | COVID-19

 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

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.

mica (do organismo) ao ví-
rus, com produção de certos 
elementos – citocinas e anti-
corpos – com potencial para 
provocar lesões cardíacas.
O miocárdio pode também 
sofrer dano de forma secun-
dária à pneumonia e insu-
ficiência respiratória, que 
caracteriza o doente com 
doença grave por COVID-19. 
Para além disso, alguns doen-
tes com doença grave por 
COVID-19 desenvolvem um 
fenómeno de hipercoagula-
bilidade, que, aumentando o 
risco de formação excessiva 
de coágulos sanguíneos, é res-
ponsável 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 denomi-
nada 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 descompensa-
ção de uma condição cardíaca 
crónica como a insuficiência 

cardíaca. Para além do refe-
rido, os sintomas que indi-
ciam envolvimento cardíaco 
podem também passar des-
percebidos, dada a panóplia 
sintomática dos doentes com 
COVID-19.
O prognóstico da infeção 
por COVID-19 é imprevisí-

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 variá-
vel clínica que influencia o 
prognóstico, o que na prática 
significa que, quanto mais 
idoso o doente, maior a pro-
babilidade de uma doença 
grave por COVID-19 e de um 

desfecho fatal. Como exem-
plo, num registo clínico bri-
tânico 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.

Os estudos iniciais também 
assinalaram que a hiperten-
são arterial, a doença cardio-
vascular crónica, a diabetes, 
a doença pulmonar cróni-
ca obstrutiva e as doenças 
oncológicas se associaram 
a uma patologia mais gra-
ve 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 pre-
disposição genética, fatores 
sociais e demográficos e 
um sistema de saúde sobre-
carregado podem também 
influenciar negativamente o 
desfecho clínico. 

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.
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N
ão existe qualquer 
dúvida de que a 
magnitude e o 
impacto da pan-

demia 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 inúme-
ras, podendo os resultados da 
investigação ter implicações be-
néficas 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 explo-
são científica ocorreu frequen-
temente de forma descontro-
lada, 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 

A publicação científica  
na era da COVID-19: 

>>
CARDIOLOGIA| INVESTIGAÇÃO SOBRE COVID-19 

 Prof. Nuno Cardim
Cardiologista, Professor da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade 

Nova de Lisboa, Editor principal da 

Revista Portuguesa de Cardiologia

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 cer-
ca de um mês nos artigos con-
siderados 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 modi-
ficações ao manuscrito original, 
em todas as suas secções (in-
trodução, objetivos, metodo-
logia, estatística, resultados, 
discussão, conclusões, inclusão 
de conflitos de interesse dos 
autores, financiamento da in-
vestigação). 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 

peer-review.
Devido a motivações múlti-
plas e complexas, inúmeras 
revistas científicas médicas, 
incluindo algumas conside-
radas de referência e prestígio 
mundial, publicaram artigos 
desta forma. Perante cres-
centes críticas a este modo 
de publicação, levantadas a 
nível global por investigado-
res 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 modi-
ficações 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 re-
flexão 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 du-
rante 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 esque-
cidos, como o processo de 
peer-review, que  contribui de 
forma decisiva para melhorar 
substancialmente a qualida-
de e integridade científica  
dos artigos. 
É necessário evitar a todo o 
custo a transmissão de resul-
tados e conclusões erradas e 
não baseadas na evidência, 
com influência negativa no 
discurso público e científico, 
originando confusão, descré-
dito 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”.

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.

“Some science is often better  
than no science? 

No, some science can be worse  
than no science!” 

os Deuses devem estar loucos...
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GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | ENTREVISTA

orais – taxa de sucesso de qua-
se 50% – ou dos outros trata-
mentos hospitalares quando os 
primeiros falham, existem os 
seguintes: modificar os hábitos 
de micção, ou seja, treinar a 
bexiga a aguentar maior quan-
tidade de urina e não contrair 
face a pequenos estímulos; e 
controlar a quantidade de água 
ingerida, fazendo-o de forma 
regular e em pequenas quan-
tidades. Beber demais implica 
urinar com maior frequência 
e de menos pode provocar 
urina mais concentrada e irri-
tativa, desencadeando crises. 
O tratamento oral deve ser 
mantido ao longo do tempo 
e complementado com as me-
didas comportamentais ou 
perdem eficácia.

Pode ser prevenida? Como?
É importante prevenir a BH 
desde muito cedo. Primeiro, 
evitando a utilização de subs-
tâncias que possam aumentar 
as contrações da bexiga, como 
excesso de cafeína, stress e ali-
mentos 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 precoce-
mente ou evitar doenças que 
potenciam a BH, como obe-
sidade, diabetes e doenças 
neurológicas, levam a menos 
casos de BH.

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 Por-
tugal varia muito consoan-
te 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 al-
guns estudos de vários países 
europeus.
Um em cada três indivíduos, 
mulheres ou homens, pode 
ter sintomas de BH. Nor-
malmente, 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.

Que fatores de risco desta-
caria? 
O primeiro fator de risco está 
associado à idade. No caso das 
mulheres, outras condições 
que podem favorecer o apa-
recimento de BH são o estado 
menopáusico e a existência de 
cirurgias anteriores, de doen-
ças comuns como a diabetes 
e/ou de doenças relacionadas 
com a coluna lombar. Nos ho-
mens, 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 dis-
túrbio 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 comple-
xos. 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 reper-
cussões 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 pa-
drão de micção, a frequência 
urinária, os sintomas asso-
ciados 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 permi-
tam perceber as características 
da BH e ajudar a escolher o 
melhor tratamento.
Existem vários tratamentos 
consoante as causas da BH. 
Para além dos medicamentos 
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    Laser íntimo: 

 Drª Alexandra Osório
Médica dermatologista na Clínica 
DermAge

>>>>

E 
m Portugal, estima-se 
que 20% da popula-
ção com mais de 40 
anos sofra de incon-

tinência urinária, uma situa-
ção patológica que resulta da 
incapacidade em armazenar 
e controlar a saída de urina. 
Apesar de ocorrer mais fre-
quentemente à medida que 
se vai envelhecendo, a incon-
tinência urinária não é uma 
consequência inevitável da 
idade e é muitas vezes acom-
panhada por outras queixas 
como laxidão vaginal por en-
velhecimento 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 pos-
síveis soluções, que tantas 
vezes passam pela adoção de 
pequenas mudanças no estilo 
de vida ou simples tratamen-
tos sem dor.

AS CAUSAS
O aparecimento da inconti-
nência urinária não é exclu-
sivo de apenas uma causa; 
pode dever-se a hábitos do 
quotidiano, doenças prolon-
gadas que precisam de radio-
terapia, as cirurgias pélvicas 
anti-neoplásicas ou não, o 
parto vaginal, a tosse cróni-
ca, a obesidade, o facto de 

A Revolução da vida  
Intíma da mulher

PUBLIREPORTAGEM| INCONTINÊNCIA URINÁRIA

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 envelheci-
mento do colágeno, secura vaginal.

carregar pesos, a obstipação 
ou a menopausa. No entanto, 
há causas genéticas e neuroló-
gicas causadas por diabetes, 
esclerose múltipla, Parkinson, 
AVC, tumores cerebrais e le-
sões 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, an-
tidepressivos, diuréticos ou 
relaxantes musculares).
Há vários tipos com o mesmo 
nome. Havendo diferentes 
causas, as perdas de urina po-
dem ser um problema apenas 
temporário ou persistente, 
mas muito incomodativo. 
O diagnóstico é fácil e deve 

 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, aga-
chamentos, 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 incontinên-
cia 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 crian-
ças e adultos.

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 nú-
mero 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 

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 me-
lhorar progressivamente.
Há dois tipos laser no merca-
do adequado a cada tipo de 
mulher e seu estado clínico. 
Os dois, ao serem introdu-
zidos na vagina como uma 
sonda vaginal, vão estimular 
a formação progressiva de 
novas fibras de colagéneo e 
elastina, melhorando a susten-
tabilidade dos tecidos da vagi-
na e arredores e do pavimento 
pélvico... Diminuindo a laxidão 
vaginal e a secura vaginal, me-
lhorando 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 me-
lhorar a qualidade da vida 
sexual e conforto das mu-
lheres, bem como melhorar 
a estética corporal das zonas 
intímas dela.
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    Nutrição

 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 
COVID-19 teve 
um impacto a que 
nunca tínhamos 
assistido. Tive-

mos a sensação de que o 
mundo “fechou portas”! Pas-
sámos por uma fase onde 
apenas os supermercados e 
as farmácias estiveram aber-
tos, embora com restrições. 
Percebemos que os alimentos 
são bens preciosos e não 
devem ser desperdiçados.  
Tudo pode fechar, mas neces-
sitamos sempre de assegurar 
o abastecimento alimentar 
de forma a garantir a nossa 
sobrevivência. 
Rapidamente percebemos 
que o açambarcamento e o 
pânico inicial foi despropo-
sitado. Uma grande aliada 
nesta pandemia foi a indús-
tria 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 ha-
via dúvidas, neste tempo de 
confinamento, ficámos todos 
a perceber que a agricultura e 
a indústria agroalimentar de-
vem ser setores estratégicos.
A Federação das Indústrias 
Portuguesas Agro-Alimen-
tares (FIPA) criou uma Cam-
panha (#industriaalimentar-
porsi), que visa agradecer a 
todos os profissionais, que, 

Mudanças do comportamento  
alimentar nesta pandemia  

NUTRI SAÚDE| COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

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”.  

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 milagro-
sos com propostas para a 
prevenção da COVID-19. Sem 
dúvida que seria uma excelen-
te notícia, se algum alimento 
fosse um verdadeiro herói e 
combatesse este vírus. Neste 
ponto, a comunidade cientí-
fica 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 su-
porte alegações “milagrosas”. 
Não existe nenhum alimento 
específico ou suplemento ali-
mentar que possa prevenir ou 
tratar a COVID-19. Contudo, 
à luz da crise da COVID-19, a 
Organização Mundial da Saú-
de 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 consciên-
cia crescente para a esco-
lha de alimentos com perfis 
mais saudáveis, que possam  
ter um papel crucial na  
nossa saúde. 
Uma das boas lições desta 

pandemia foi em casa con-
seguirmos 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 dura-
bilidade. Esta aprendizagem 
é obviamente uma mais va-
lia que devemos continuar  
a seguir. 
Nessa nova lista de compras, 
nunca podem faltar os pro-
dutos frescos, ou seja, fruta e 
hortícolas. Comparativamen-
te 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 reple-
tas de sabores.  Aproveite o 
Verão para desfrutar desta 
variedade de frutas e poderá 
mesmo incluí-las em diversos  
pratos, desde saladas, pra-
tos salgados e sobremesas. 
Em paralelo, existe também 
um leque variado de produ-
tos hortícolas. Muitas vezes 
somos pouco aventureiros 
e disruptivos no seu uso. 
Procure receitas novas e ins-
pire-se, porque é pertinente 
incluir diariamente produtos 
hortícolas às refeições, quer 
misturados com outros ali-
mentos, quer isolados. 

A Organização Mundial da 
Saúde desenvolveu cam-
panhas 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 cardiovascula-
res e alguns tipos de cancro.   
A Organização Mundial da 
Saúde recomenda o consumo 
diário de, pelo menos, 400g 
de hortofrutícolas para, desta 
forma, conseguirmos usu-
fruir diariamente dos efeitos 
protetores destes alimentos.  
Os dados do último Inquérito 
Alimentar Nacional mostram 
que os Portugueses não cum-
prem esta recomendação. 
Vamos lá mudar a esta- 
tística! 
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N
um cenário pan-
démico de “ins-
tabilidade, desor-
ganização, receios 

e oportunismos”, vivido em 
diferentes setores, o domínio 
médico-veterinário conseguiu 
desempenhar o seu papel 
“bastante bem a nível na-
cional”. O ponto de partida 
é lançado pelo Dr. Luís Mon-

um exemplo a seguir? 

VET SAÚDE | EM TEMPOS DE PANDEMIA

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 desa-
fios futuros...

POR: SÓNIA SUL

tenegro, o qual garante, em 
relação à instituição onde é 
diretor clínico, que “os ani-
mais não sofreram por falta 
de cuidados ou atrasos neste 
contexto de pandemia”.
No início da pandemia, o 
setor da medicina veteriná-
ria, 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 re-
fere 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. Ti-
vesse a ordem sido no sentido 
contrário e o exercício da pro-
fissão estaria condicionado. 
Uma vez tomada a decisão 
de manter as portas aber-
tas, seguiram-se os desafios 
marcados pelas necessida-
des 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 urgen-
tes ou os casos que exigiam 
terapêutica adequada e no 
tempo certo, como o caso 
do diagnóstico oncológico, 
foram todos efetuados e aten-
didos sem atrasos. 
Depois, com alguma criativi-
dade e esforço dos membros 
da equipa, começaram a ser 

desenvolvidas novas formas 
de intervenção; exemplo dis-
so foi uma medida de apoio 
ao domicílio. Elucida como, 
no Hospital Referência Vete-
rinária Montenegro, a equipa 
atuou junto das pessoas per-
tencentes a grupos de risco 
ou com idades superiores a 
65 anos durante o confina-
mento. Recomendando que 
não se dirigissem à institui-
ção, 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 funcio-
nou 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 Hospi-
tal Referência Veterinária 
Montenegro. Cliente regu-
lar, obteve conhecimento 
deste serviço durante o 

confinamento através da 
página de Facebook da 

instituição. Conta como a 
equipa se deslocou a casa 

A experiência médico-veterinária  
durante a COVID-19: 

>>>>
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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 disponibili-

zou-se. “Entrou de más-
cara, mas só no quintal. 

Tinha tudo preparado na 
mala do carro”. “Seguran-

ça” e “carinho” são as pala-
vras utilizadas pela tutora 
ao recordar este serviço. 

A capacidade financeira de 
alguns tutores “é um pro-
blema sério”, afirma o espe-
cialista. Reconhecendo que 
os cuidados de um animal 
e os tratamentos são caros 
– “um bom tratamento médi-
co-veterinário é custoso” –, o  
Dr. Luís Montenegro acredita 
que a pandemia poderá ter 
um impacto negativo neste as-
peto, 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 co-
brar 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 me-
nor capacidade financeira 
–, os profissionais de saúde 
tentam gerir os recursos e os 
compromissos procurando 
alcançar um equilíbrio. “Aqui-
lo que os veterinários podem 
tentar fazer, de maneira geral, 
é adaptar as práticas às possi-
bilidades 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 qual-
quer 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, exempli-
ficando com a Câmara Mu-
nicipal de Matosinhos, que 

algumas Câmaras, como tem 
sido “cada vez mais exigido 
pelos munícipes”, têm desen-
volvido esforços no sentido 
de dispor recursos ao trata-
mento médico-veterinário 
e de ajudar os tutores mais 
carenciados para que esse tra-
tamento seja mais acessível.  

Dizer não ao pânico. Serie-
dade e serenidade como 
palavras de ordem.
Como sublinha o especialista, 
o atual panorama mundial 
não é um terreno completa-
mente desconhecido para a 
medicina veterinária. O co-
nhecimento epidemiológico 
proveniente de lidar com ví-
rus de transmissão animal, 
suas formas de propagação, 
transmissão, vacinação e imu-
nidade 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, bru-
celose, 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 pro-
blema 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 pe-
ríodo 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 Montene-
gro argumenta que a pande-
mia 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 po-
líticos 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 apelan-
do à reflexão sobre “a invasão 
do mundo selvagem e dos 
ecossistemas, associada ao 
egoísmo humano e consumo 
de recursos naturais”. Décadas 
de recomendações da Organi-
zação Mundial de Saúde rela-
cionadas 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 pen-
sarmos neste conceito no 
futuro, podem vir a surgir 
pandemias ainda piores”, 
conclui.
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