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FICHA TÉCNICA  

A 
consulta médica é um momento 
da máxima importância e valor 
e tem que ser bem aproveita-
da. No contexto da pandemia 

Covid temos um cenário novo nunca antes 
vivido: abdicamos de algumas consultas 
presencias para dar prioridade a outras. 
Estamos perante um custo de oportunidade.
Sem multiplicarmos atos e sem induzirmos 
a procura poderemos rentabilizar o tempo 
e o ato médico. Com organização e bom 
senso, adaptada a cada pessoa, em função 
das suas necessidades de saúde e tendo 
em conta o seu contexto sociofamiliar, 
esta abordagem global, acessível, em pro-
ximidade e com continuidade de cuidados 
de saúde dará maior segurança à opção e 
rentabilizará cada momento. Temos que 
olhar aos custos de oportunidade, agora 
mais do que nunca.
No contexto da pandemia que vivemos 
desde 11 de março de 2020 já aprendemos 
alguns aspetos básicos. Por um lado, apren-
demos que a nossa civilização é precária. 
Um vírus cruel, agressivo e atrevido põe 
o mundo inteiro em alerta, contingência 
e emergência. A verdade é que não temos 
tratamento para esta doença, não temos 
vacina, os testes de diagnóstico disponíveis 
são demorados e não temos ainda testes 
inequívocos de rastreio. Por outro lado, os 
países mais ricos são tão ou mais atingidos 
que os mais pobres e as comunidades mais 

OPINIÃO | DR. RUI NOGUEIRA

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

Em tempos difíceis são necessárias medidas mais assertivas. Aproveitar cada momento e não 
acrescentar atos desnecessários. Melhorar os ganhos em saúde com menos consultas presenci-

ais, mas melhores momentos, com critérios bem definidos, mais recursos e em segurança.

    Custo de oportunidade 
em saúde: agora mais do que 

nunca temos que  
ser assertivos
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atingidas na primeira vaga provavelmente 
vão ser menos atingidos na segunda e 
vice-versa. Aprendemos também que o 
distanciamento social parece ser a grande 
medida preventiva e o isolamento de casos 
evita a propagação do vírus. 
As empresas, os bancos e até os países 
parecem ser governados segundo modelos 
numéricos rigorosos com taxas, defici-

ts, variações, cativações, ou outros, mas 
pouco sensíveis às pessoas e aos valores 
humanistas. Todavia, no setor da saúde 
e provavelmente noutros setores sociais, 
a relação humana é um valor essencial e 
inalienável. Seja como for temos sempre 
que atender os doentes e resolver ou tentar 
resolver da melhor maneira os seus proble-

mas de saúde, tendo em conta o melhor 
conhecimento do momento. Estávamos 
habituados a fazê-lo em consulta presencial, 
com possibilidade de comunicação verbal 
e não verbal, com contacto, em relação de 
proximidade. Mas no contexto atual ficou 
tudo diferente. Temos muitos atos médicos 
não presenciais e usamos meios digitais, 
virtuais, indiretos. Chegam a ser contactos 

“secos” e difíceis!
Aproveitar cada momento 
e evitar atos desnecessários 
ou ainda adiar consultas 
são estratégias inteligentes 
para superar as dificulda-
des que encontramos hoje 
nos centros de saúde. Que 

atos médicos poderão ser adiados? O exame 
médico necessário para renovação de carta 
de condução! A consulta de vigilância de 
crianças de três anos! A simples emissão de 
atestados de incapacidade laboral temporária 
por quatro ou cinco dias poderia ser simplifi-
cado em contexto epidemiológico mais grave! 
Os custos de oportunidade deverão ser 

“APROVEITAR CADA MOMENTO E EVITAR ATOS 
DESNECESSÁRIOS OU AINDA ADIAR CON-

SULTAS SÃO ESTRATÉGIAS INTELIGENTES PARA 
SUPERAR AS DIFICULDADES QUE ENCONTRA-

MOS HOJE NOS CENTROS DE SAÚDE. ”

valorizados de modo a usarmos criterio-
samente todos os recursos disponíveis 
e dirigi-los para as pessoas que mais 
necessitam em cada momento. Temos 
que encarar a dura realidade de escassez 
de recursos que nos impõe limites nunca 
antes imagináveis. Ser médico, manter a 
relação com o doente e garantir a dignidade 
da abordagem médica, apesar de todas as 
dificuldades e novidades, é uma obrigação 
apesar dos custos de oportunidade que 
teremos que assumir com segurança e rigor. 
Os recursos humanos e a cultura solidária 
das nossas unidades de saúde são o mais 
importante património do Serviço Nacional 
de Saúde. A relação médico–doente em 
toda a sua plenitude é agora ainda mais 
oportuna, útil e reconhecida por nós e 
pelos doentes. No caso português faz toda a 
diferença termos mais de 90% da população 
com médico de família e uma equipa de 
saúde de ligação habitual e conhecida de 
cada pessoa. O Serviço Nacional de Saúde 
garantirá estabilidade e resposta adequada 
a todos os doentes.
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A Merck está em Portugal há mais de oito décadas, desde 1934. 
Qual tem sido o contributo desta empresa no país?
O crescimento da Merck global, desde a aquisição da empresa de 
biotecnologia Serono em 2006, tem sido fundamentalmente orgânico, 
baseado num conjunto de soluções que designamos core business, onde 
distinguiria a área cardiometabólica, o tratamento da infertilidade e a 
aposta em imuno-oncologia e em imunologia.
Sabendo que a diabetes e a doença cardíaca são os dois principais pilares 
de comorbilidade e mortalidade associada em Portugal, sermos uma 
empresa de referência na área cardiometabólica é já de si sintomático 
do papel que a Merck desempenha no nosso país.
Já na área do tratamento da infertilidade, sempre muito acarinhada e na 
qual somos líderes em Portugal, não nos cansamos de com muito orgu-
lho lembrar o papel da Merck, através de uma oferta abrangente desde 
opções terapêuticas a devices, no suporte ao processo de parentalidade, 
ajudando a criar vida que se traduz em cerca de 1.100 novos bebés por 
ano. Isto é absolutamente fantástico num país que tem uma das piores 
taxas de natalidade da União Europeia e reflete uma necessidade de 
milhares de indivíduos que querem abraçar o processo de parentalidade 
e vencer os obstáculos levantados por fatores que não dominam.
Dentro da área da inovação, temos apostado em lançamentos na área 
de imuno-oncologia e de imunologia. Associado ao aprofundamento 
da vertente de imuno-oncologia, dentro da área oncológica, em que 
estamos bem estabelecidos, a Merck está a apostar na determinação de 
biomarcadores, em linha com a medicina personalizada, para identificar 
que doentes podem beneficiar mais com determinadas terapêuticas, ma-
ximizando os benefícios do tratamento e evitando expor a efeitos adversos 
indesejáveis e custos desnecessários aqueles que por antecipação serão 
identificados como não respondedores à terapêutica. Quanto à área de 
imunologia, que abarca um conjunto de doenças degenerativas muito 
impactantes e que afetam pessoas muitas vezes em idades precoces, a 
Merck foca-se em trazer soluções na área da esclerose múltipla, onde 

DR. PEDRO MOURA

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  | ENTREVISTA

Merck. Tratamento de 
infertilidade permite mais 1.100 bebés 

por ano
A Merck, fundada em 1668, é a empresa farmacêutica mais antiga do mundo. Em entrevista, 
o diretor-geral da Merck Portugal afirma que o contributo da empresa no país na vertente de 

healthcare “tem sido assente em três pilares – criar vida, prolongar a vida e melhorar a qualidade 
de vida –, refletindo a estratégia e a ambição a nível global”.

POR: SÓNIA SUL
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temos um produto de referência há muitos anos e outro lançado recen-
temente que constitui um novo paradigma no tratamento desta doença.

O que diferencia a Merck? 
A Merck é uma empresa farmacêutica única em várias vertentes. Primeiro, 
é a mais antiga do mundo, com 352 anos. Em segundo lugar, continua a 
ser detida maioritariamente pela família que deu origem à companhia, a 
família Merck, já com elementos na 13ª geração. Como terceiro fator, a 
área de healthcare, embora represente a esmagadora maioria do negócio 
em Portugal, não é – em termos globais – o elemento único ou dominante, 
representando menos de 50% da faturação total do grupo. Isto porque 
temos ainda duas outras áreas, life sciences e performance materials, que 
desempenham um papel absolutamente determinante na performance 
da Merck enquanto organização.

O que motivou a expansão para outras áreas de negócio?
A visão da Merck passa por colocar a curiosidade ao serviço do bem 
comum, que não se esgota na saúde, mas num conjunto de soluções 
tecnológicas que aliadas ou não à saúde contribuem para um bem maior 
para a humanidade. Na área performance materials temos um sem número 
de ativos que muitos desconhecem, desde cristais de lítio em smartpho-
nes, tecnologia LED em ecrãs televisivos, até vernizes, cosméticos, tintas, 
materiais inteligentes, vidros que escurecem consoante a exposição solar. 
Através da área life sciences produzimos materiais – filtros, reagentes, 
etc. – com os quais a maioria das empresas farmacêuticas equipa os seus 
laboratórios de healthcare.

É fácil inovar em Portugal?
Eu diria que sim, que é fácil. Acredito que Portugal tem todas as condições 
para inovar e acho uma pena quando pessoas com responsabilidades 
referem só os constrangimentos e os desafios. Pelo contrário, vejo todas 
as condições criadas para que investidores e jovens talentosos possam 
desenvolver os seus projetos e as suas ambições em Portugal. Depende das 
pessoas e da curiosidade científica e tecnológica, que são determinantes. 
Tendo boas ideias, vontade e empreendedorismo, não vão faltar recursos.
Em Portugal, temos dos melhores cientistas e profissionais de saúde e de 
áreas tecnológicas e das melhores e mais reconhecidas escolas a nível de 
ensino técnico e científico do mundo. Tendo a componente de formação e 
a de skills adquiridas, incluindo indivíduos com experiências no exterior, 

 VALORES DA MERCK, NO GLOBAL, 
REFERENTES A 2019:

2.268   
milhões de euros 
gastos/investidos 

em I&D 

16.152  
milhões de euros 

faturados

temos condições para avançar.
A própria Merck global tem entregado à Merck Portugal um conjunto 
alargado muito significativo de projetos de investigação científica. Temos 
cada vez mais ensaios clínicos de fases mais iniciais no desenvolvimento 
de novas moléculas, novas substâncias ativas e novas opções terapêuticas 
e temos de nos regozijar com isso.

A Merck apoia o “Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais”.  
O que motiva este apoio?
Este apoio insere-se na parte de responsabilidade social da Merck. Apesar 
de já terem um estatuto – foi um bom primeiro passo –, os cuidadores 
informais continuam a ser muito incompreendidos, desacompanhados 
e a não ter o suporte necessário. E estes cuidadores nem sempre são os 
mais novos a tratar dos mais velhos; também temos pais e avós a tratar 
de filhos e netos com determinadas patologias e malformações. É brutal o 
impacto que isto tem na vida das pessoas, do ponto de vista psicológico, 
relacional e profissional.
Para a Merck é um privilégio apoiar este movimento. Como prova da 
materialização deste apoio, arrancámos oficialmente com um workshop 
online a 25 de junho, com mais de uma dezena de associações, para 
auscultar as necessidades dos doentes e cuidadores, no sentido de sen-
sibilizar numa fase seguinte os policemakers para a criação de condições 
de que todos, direta ou indiretamente, vamos poder um dia beneficiar.  
O feedback que recebemos foi muito bom e pretendemos contribuir para 
o avanço e a implementação de projetos concretos durante o ano corrente 
e 2021. Estamos muito orgulhosos disto porque não é uma bandeira ou 
um melhor desejo, mas algo concreto que estamos a ajudar a criar.
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Drª. Elza Tomaz 
Alergias. Vacinas “curativas” não têm compartici-

pação e estão inacessíveis a muitos doentes
As chamadas vacinas à medida, ou personalizadas, as únicas que constituem um tratamento 

curativo para as alergias (asma alérgica, rinite alérgica, picadas de insetos, pólens, ácaros), não 
estão ao alcance de todos os doentes devido ao preço: uma embalagem com doses para um ano 
de tratamento chega a atingir os 300 euros. Isto depois de o Infarmed ter deixado de compartici-

par estas vacinas durante a anterior crise económica, em 2011.

POR: TIAGO CAEIRO

humidade) e que lhe retiram qualidade de vida.
No entanto, Maria João Silva admite que o preço 
das vacinas personalizadas que o filho David vai 
começar a tomar é uma dificuldade acrescida. “Nos 
tempos que correm, é complicado despender 250 
euros”, admite.
Na opinião da Drª. Elza Tomaz, do Hospital de São 
Bernardo, em Setúbal, o fim da comparticipação 
de 50% dada pelo Estado foi “uma má opção” dos 
decisores, uma vez que a aposta nestas vacinas 
acaba por gerar benefícios tanto para os doentes 
como para o erário público. 
“Evitam situações como absentismo escolar, ab-
sentismo laboral, outras complicações clínicas, 
necessidade de outros fármacos”. Os números 
confirmam isso mesmo, ao apontarem para uma 
redução, para cerca de metade, nos custos do 
tratamento destes doentes quando tratados com 
as vacinas anti-alérgicas.
“As vacinas personalizadas são vacinas que contêm 
a substância a que cada doente é alérgico e são 
construídas a partir do padrão alérgico de cada 
doente”, explica Elza Tomaz. A taxa de eficácia 

é elevada, chegando a ultrapassar os 90%. “São, 
neste momento, o único tratamento curativo. 
Todos os outros tratamentos são medicamentos 
que atenuam os efeitos da inflamação alérgica mas 
o doente continua a ser alérgico”.
Estas vacinas podem ser administradas tanto a 
crianças (a partir dos quatros anos de idade) como 
a adultos, em todos os casos em que se considere 
que a alergia tem uma expressão significativa na 
vida do doente. Aliás, como explica Elza Tomaz, 
o aumento da longevidade tem levado a um 
aumento do número de idosos tratados desta 
forma, o que resulta num considerável aumento 
da qualidade de vida.
Apesar de o Infarmed ter retirado a comparticipa-
ção, há alguns hospitais que disponibilizam estas 
vacinas a custo zero (gastando verbas do próprio 
orçamento), por as considerarem essencial para os 
doentes. No Hospital de Setúbal, por exemplo, a 
vacina é administrada gratuitamente para situações 
de alergias a picadas de abelhas ou vespa (situações 
que representam, contudo, uma pequena parte dos 
casos em que a vacina está indicada).

“É vulgar as pessoas dizerem que não podem 
comprar”, assume a médica imunoalergologista 
Elza Tomaz. “Os doentes têm de disponibilizar 
200 a 300 euros de uma vez para comprarem uma 
caixa de vacinas”, e muitas vezes recusam o trata-
mento, adianta a especialista, que acrescenta que a 
terapêutica completa dura entre três e cinco anos.
O filho de Maria João Silva tem um histórico de 
crises de asma desde os nove anos. Aos 17, continua 
a tentar controlar as múltiplas substâncias às quais 
é alérgico (gramíneas, amendoins, pólens, ácaros, 

IMUNOALERGOLOGIA | VACINAS 

Consigo, 
seguramente
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DOSSIER
especial coração

> “Covid não deve obscurer  
outras pandemias”
> Exercício. Uma arma contra  
as doenças cardiovasculares
> Tabaco. Uma luta desigual
> Insuficiência cardíaca afeta  
5% dos portugueses
> Hipertensão. Metade dos  
doentes abandona terapêuticas

> PROF. DR. MANUEL 
CARRAGETA
Presidente da Fundação 
Portuguesa de Cardiologia
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fatores determinantes da síndrome de fragilidade. Os principais são a 
redução da atividade física, a malnutrição, a sarcopenia [perda de massa 
muscular esquelética], a polimedicação, a depressão, os défices cognitivos 
e a falta de suporte social. 
É sabido que a maior parte dos muito idosos morre de doenças cardio-
vasculares, cancro, demências e infeções respiratórias, mas o que limita 
a capacidade de se viver com independência até à morte é sobretudo a 
fadiga e a falta de força, características da síndrome de fragilidade.

Esta prevenção é ainda mais necessária em contexto de pandemia?
As doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de um terço da 
mortalidade total. Morrem, habitualmente, cerca de 100 pessoas por dia 
devido a patologia cardiovascular, número que tem sido ultrapassado 
nos últimos meses. 
Segundo os números oficiais, até ao fim de agosto morreram 1.822 pes-
soas de Covid-19 e observou-se um excesso de 4.445 mortes por outras 
doenças, acima da média do número de mortos dos últimos cinco anos. 
Uma grande parte destes óbitos foi causada por doenças com elevada 
letalidade, tais como o enfarte do miocárdio e o AVC, que são altamente 
evitáveis através do controlo dos fatores de risco. 
A inegável gravidade da pandemia Covid-19 não deve obscurecer outras 
pandemias, como as do enfarte do miocárdio, do AVC e da insuficiência 
cardíaca, que têm estado a agravar-se. Infelizmente continua a verificar-se 
uma baixa procura de apoio, não só preventivo como especializado.
Por isso, e sabendo que o coronavírus pode causar doença vascular e 
aumentar o risco de eventos cardiovasculares, a FPC está a desenvolver 
campanhas que esclareçam a população sobre a necessidade de continuar 
a prevenir e controlar as doenças cardiovasculares. 
A adoção de medidas de estilo de vida saudável e o controlo dos fatores 
de risco tem um efeito benéfico duplo, ao contribuir não só para reduzir 
as doenças cardiovasculares, mas também para ajudar na luta contra a 
Covid-19. 

PROF. DR. MANUEL 
CARRAGETA

ESPECIAL CORAÇÃO | ENTREVISTA ESPECIAL CORAÇÃO | O ROSTO INVISÍVEL DA DOENÇA CARDIOVASCULAR

“A Covid-19 não deve  
obscurecer outras pandemias”

No mês de setembro, em que se assinala a 29 o Dia Mundial do 
Coração, a Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) promoveu a 

adoção de estilos de vida saudáveis, cuja importância é reforçada em 
contexto de Covid-19, destaca o presidente da FPC.

POR: SÓNIA SUL

A substituição da dieta mediterrânea pela dieta baseada em fast 
food é referida pela FPC como um dos problemas. Como se poderá 
voltar a dar força à dieta mediterrânica? 
A dieta mediterrânica, associada a uma diminuição da doença cardio-
vascular e a uma esperança de vida mais longa, tem sido celebrada cada 
vez com maior entusiasmo nos Estados Unidos e nos países do Norte da 
Europa. Já nos países do Mediterrâneo nas últimas décadas tem entrado 
em declínio, o que é lamentável. 
Não só é uma opção mais inteligente e saudável – demonstrado por 
um grande número de trabalhos científicos –, como é um ato de res-
peito pelo nosso património cultural, dado o reconhecimento da dieta 
mediterrânica portuguesa como património mundial da humanidade 
pela UNESCO, para o qual os esforços desenvolvidos pela FPC foram 
um contributo essencial, desde a sensibilização inicial da comunidade 
e dos poderes públicos, até ao contributo para o desenvolvimento do 
processo de candidatura. 
Atualmente, a televisão, a rádio e os jornais já começam a recomendar 
com alguma frequência a adoção da dieta mediterrânica como uma 
medida saudável. É necessário continuar a apelar à adoção desta dieta 
enquanto modelo de referência, o que será parte integral dos nossos 
esforços para melhorar a saúde pública em Portugal.

A falta de estilos de vida saudáveis tem já manifestas consequências 
a nível de síndrome de fragilidade. Qual o impacto desta situação? 
Nas últimas décadas, a síndrome de fragilidade emergiu como uma enti-
dade clinica da maior relevância, tornando-se um dos mais importantes 
focos de atenção dos profissionais de saúde que prestam cuidados aos 
doentes idosos. 
A fragilidade é um estado de vulnerabilidade devido a perda das reservas 
biológicas, o que implica um risco aumentado de complicações, mesmo 
na sequência de uma doença ou stress ligeiros. Para otimizar as medidas 
de reversão desta patologia é fundamental identificarem-se os respetivos 



saúdeNotícias 11

ESPECIAL CORAÇÃO | O ROSTO INVISÍVEL DA DOENÇA CARDIOVASCULAR

POR: SÓNIA SUL

“ 
As doenças cardiovasculares não são 
entendidas como relevantes para a 
maioria das pessoas”, considera o 
Dr. Luís Negrão, que acrescenta que 

a “relevância da doença só surge quando a 
doença aparece”.
Por que é que isto acontece? Segundo o 
assessor médico, o perfil da doença é, em 
parte, responsável por esta desvalorização. 
Primeiro, “é uma doença que por norma se 
instala aos poucos e é muitas vezes assin-
tomática até ao primeiro evento”, pelo que 
até esse momento “as pessoas funcionam 
bem com ela” e não a detetam. Em segun-
do lugar, por ser uma doença evitável na 
maioria dos casos, “as pessoas tendem a 
adiar a prevenção”.   
“Quando a pessoa deixa de ‘funcionar’ por 
causa da doença cardiovascular, entra no 
esquecimento”, lamenta o responsável. 
Esta questão, acrescenta, contribui para 
uma “falta de visibilidade daquilo que é 
a doença”, levando a que as pessoas não 
a entendam como “grave e incapacitante”. 
Segundo o assessor médico, este cenário 
contrasta muito com o do cancro, em que 
o peso da doença “é maior” porque a po-
pulação vê o doente a ficar sem cabelo, a 

A forma como se encara uma doença depende da relevância 
atribuída e das representações construídas em seu torno.  
Segundo o Dr. Luís Negrão, assessor médico da Fundação  
Portuguesa de Cardiologia, a inexistência de um rosto e de uma 
história pessoal nas doenças cardiovasculares contribui para  
que sejam subvalorizadas.

“Não temos uma figura na  
primeira pessoa”

DR. LUÍS NEGRÃO

emagrecer e a sofrer outras consequências 
mais imediatas dos tratamentos. 
Nas doenças cardiovasculares, um indivíduo 
que sofra um enfarte “continua a tomar a 
medicação” e não demonstra “grandes sinais 
aparentes do que se passa”. A fatura, diz o 
Dr. Luís Negrão, “paga-se mais tarde”, sob 
a forma de insuficiência cardíaca. Nessa 
altura, “o indivíduo começa a deixar de 
aparecer, até ficar acamado, perdendo au-
tonomia e sem capacidade de se levantar e 
sair à rua”. No acidente vascular cerebral 
(AVC), a situação é semelhante – “o doente 
tende a deixar de ser visto”, dependendo 
do grau de afetação.
“Não temos a figura na primeira pessoa. 
Essa falta de uma presença física e de uma 
vivência para dar visibilidade às sequelas 
da doença cardíaca faz com que as pessoas 
não se preocupem”, realça. 
Na perspetiva do responsável, mudar esta 
perceção em relação à doença através de 
histórias de vida na primeira pessoa é uma 
das estratégias de sensibilização das pessoas 
para a prevenção. “Assim, são capazes de 
mudar de atitude face os fatores de risco e 
adotar algumas medidas – pôr menos sal 
na comida, andar mais a pé”, argumenta. 

“A PREVENÇÃO DEVE SER  
A GRANDE APOSTA”
“Um em cada oito indivíduos do sexo mas-
culino fumadores na faixa etária dos 55 anos 
com hipertensão arterial até 160mmHg da 
máxima e colesterol ligeiramente aumentado 
(250 mg/dL) terá um evento cardiovascular 
fatal nos próximos dez anos”, situação que o 
representante descreve como mais provável 
do que “acertar o euromilhões”, não obstante 
se “apostar mais no jogo do que na preven-
ção em saúde”. Por outro prisma, o Dr. Luís 
Negrão acrescenta que “80% dos indivíduos 
que têm um enfarte do miocárdio antes dos 
45 anos são fumadores”.
Além da atitude de não fumar, ser ativo também 
tem um peso relevante, reduzindo de forma 
substancial a probabilidade de mortalidade pre-
coce. Quer o tabagismo, que o sedentarismo, 
são “fatores de risco perfeitamente evitáveis”, 
reitera.Reforçando que “a prevenção deve ser 
a grande aposta para evitar o aparecimento 
precoce da doença cardíaca e melhorar a 
qualidade de vida”, o Dr. Luís Negrão declara 
que, mesmo após um evento cardiovascular, 
adotar um estilo de vida mais saudável, ainda 
que sem grandes melhorias de imediato, “muda 
completamente a história natural da doença”.
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PROF. DR. LUÍS 
HORTA

ESPECIAL CORAÇÃO | CORAÇÃO DE ATLETA E ESTILO DE VIDA ATIVO 

Atividade e exercício. Uma arma contra 
as doenças cardiovasculares

Partindo da descrição de um “coração de atleta”, o Prof. Dr. Luís Horta, especialista em Medicina 
Desportiva, Medicina Física e de Reabilitação, diferencia conceitos e traça objetivos no sentido de 

promover estilos de vida ativos e prevenir doenças cardiovasculares.

POR: SÓNIA SUL

ma maneira. O “coração de atleta”, típico dos 
atletas de alta competição, é mais pesado, tem 
paredes mais grossas e cavidades – aurículas e 
ventrículos – mais volumosas.

Em que é que isto se traduz? Segundo o Prof. 
Dr. Luís Horta, esta entidade representa um 
“coração com mais músculo e, portanto, 
mais potente”. Com o aumento da fração de 
ejeção, isto é, a quantidade de sangue que sai 
do ventrículo para a circulação geral em cada 
batimento cardíaco, a frequência cardíaca baixa. 
“Em cada batimento, o coração de atleta manda 
para a periferia – batendo menos vezes – a 
mesma quantidade de sangue em repouso e 
às vezes uma maior quantidade quando em 
atividade, em comparação com um indivíduo 
que não pratique desporto”, explica.
É por isso que um atleta tem por norma uma 
frequência cardíaca em repouso mais baixa do 
que a de um cidadão comum. “A frequência 
cardíaca de um cidadão comum varia entre 
60 a 100 batimentos por minuto em repouso. 
Eu tinha à volta de 40 e poucos quando era 
atleta [atletismo] de alta competição. O Eddy 
Merckx, um dos maiores ciclistas a nível 
mundial, tinha 28”, ilustra. 
Algumas destas modificações, sobretudo a 
diminuição da frequência cardíaca, podem 
ocorrer numa pessoa que pratica deporto 
ou até exercício físico, mesmo que não seja 
atleta de alta competição. “Tudo depende 
da dose. Quanto maior for a prática, maior 
será a possibilidade de se encontrarem estas 
alterações”, elucida.

Fundamental para bombear o sangue e transpor-
tar oxigénio e nutrientes para todas as partes do 
organismo, este músculo a que damos o nome 
de “coração” nem sempre se apresenta da mes-
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Definir concei-
tos para definir 
objetivos
Embora seja 
comum ouvir 
a utilização de 
“atividade física”, 
“exercício físico” 
e “atividade desportiva” como sinónimos, o 
médico explica que estas designações são dife-
rentes. A atividade física é qualquer atividade 
que ponha a pessoa em movimento – subir 
escadas, sair duas paragens antes do destino, 
jardinagem –; o exercício físico é uma atividade 
mais específica, bem definida, com mais regras 
e maior intensidade – marcha, corrida, nadar 
na praia –; já a atividade desportiva implica 
a prática de um desporto organizado, com 
regras, e exige filiação.
Para o especialista, destrinçar estes conceitos 
é importante porque a atividade física pode 
e deve ser incentivada por qualquer pessoa, 
enquanto o exercício físico já requer que 
se considerem condicionalismos de ordem 

clínica (patologias), condição física, idade, 
objetivo da pessoa (se é promover a saúde e/
ou melhorar a condição física) e motivações, 
para se definir o exercício mais indicado e 
se ajustar a duração, intensidade e regu-
laridade. 
Em qualquer caso, a iniciação ao exercício 
“deve ser feita de forma gradativa, respeitando 
a lei da progressividade, até se alcançar a receita 
para a prevenção das doenças cardiovascula-
res, que consiste na prática de exercício de 
intensidade moderada no mínimo cinco 
vezes por semana e com a duração de 30 
minutos em cada sessão”.
“A prática de atividade física ou de exercí-
cio físico tem uma importância acrescida 

por permitir controlar e influenciar não só 
um mas múltiplos fatores de risco de várias 
doenças”, realça. No caso das cardiovasculares 
em particular, esta prática ajuda a “combater 
o sedentarismo, a gerir melhor o stress, a 
controlar uma eventual hipertensão arterial, 
bem como o peso e o nível de açúcar no 
sangue, e eleva o nível de colesterol bom, 
o HDL”. O especialista constata ainda que 
“quem pratica atividade física geralmente não 
fuma”. Tudo somado, o médico argumenta que 
potencial para a diminuição do risco de doenças, 
incluindo cardiovasculares, é “muito grande”.
Enfatizando que a génese das doenças car-
diovasculares começa na primeira infância, 
apesar de os malefícios apenas se eviden-
ciarem muitos anos mais tarde, o Prof. Dr. 
Luís Horta reitera a importância de ter esti-
los de vida ativos desde cedo. “É essencial 
promover atividades lúdicas nas crianças e 
não sobrevalorizar atividades intelectuais ou 
privilegiar brinquedos que levem a atividades 
sedentárias, em detrimento da promoção de 
atividade ou exercício”, conclui.  

“...PARA A PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVAS-
CULARES, CONSISTE NA PRÁTICA DE EXERCÍCIO DE 

INTENSIDADE MODERADA NO MÍNIMO CINCO VEZES 
POR SEMANA E COM A DURAÇÃO DE 30 MINUTOS 

EM CADA SESSÃO”.
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as pessoas a começarem o hábito tabágico com uma sensação falsa de 
segurança”, sublinha.
O ato de fumar pode começar como um fenómeno associado a pressão so-
cial, stress ou mesmo solidão, mas também fruto de uma brincadeira ou até 
como forma de promoção social, especialmente entre os mais jovens, com a 
predisposição genética a desempenhar também um papel. “As pessoas tendem 
a pensar que mais tarde param; porém, depois de o hábito estar estabelecido, 
não é fácil deixar de fumar”, defende. O facto de a pessoa se tornar diferente, 
mais agressiva e irritável, sofrendo alterações de humor e dificuldades em 
dormir também não ajuda o processo de evicção tabágica, adverte.
Enquanto a mensagem da recompensa de fumar, associada ao prazer, 
bem-estar, sociabilidade e liberdade, é imediata, os efeitos sobre a saúde não 
são percetíveis no curto-prazo, daí a dificuldade em passar a mensagem de 
saúde e de prevenção. “A mensagem não ‘cola’ com a realidade”, lamenta, 
considerando que “dizer que o tabaco provoca cancro ou impotência não é 
percecionado como uma realidade pelos jovens, que durante uns anos até 
conseguem ser fumadores e praticar desporto. O problema de saúde é visto 
como muito longínquo”.
Especialmente entre os jovens, o problema é o de passar a mensagem da 
importância de não fumar de uma forma que não seja negativa ou proibitiva 
mas atrativa. Segundo o médico, “é importante que os jovens compreendam 
que “fumar não é ser livre. É exatamente o contrário. É sucessivamente e ao 
longo de muito tempo ser escravo de uma dependência”.
Ainda sobre o tema, o Dr. José Reis Ferreira lembra que, apesar de a lei 
europeia – incluindo a portuguesa – proibir amostras de cigarros, existem 
companhias tabaqueiras em festivais, onde “de uma maneira ou de outra 
passa a amostra ou as pequenas embalagens”. “É uma forma de começar 
a fumar”, vinca. 
“Se não somos capazes de aparecer perante os jovens com a mesma força 
que a indústria do tabaco, vamos perder a luta do futuro em termos de saú-
de. É bom veicular que o tabaco é atualmente a principal causa de doença 
cardiovascular, respiratória, oncológica, entre outras, que é evitável através 
da prevenção”, conclui.

DR. JOSÉ REIS 
FERREIRA

ESPECIAL CORAÇÃO | TABAGISMO 

Tabaco. Uma luta desigual 
pelo futuro dos jovens

“Fumar não é ser livre”, salienta o Dr. José Reis Ferreira, pneumologis-
ta e diretor clínico da Clínica de Doentes Pulmonares – Lisboa. Perante 
as alternativas ao tabaco cada vez mais apelativas, é necessária uma 

prevenção mais eficaz, advoga.

POR: SÓNIA SUL

Para quem é fumador, a ânsia pelo próximo cigarro não é fácil de controlar. 
Enquanto narcótico, o tabaco “impregna-se no sistema nervoso criando um 
estímulo sensorial muito grande após a dose, seguido de uma quebra de 
energia acentuada”. As palavras do Dr. José Reis Ferreira refletem o porquê 
de ser tão difícil parar de fumar – “isto leva a que se queira consumir mais 
e se entre num círculo vicioso”.
No panorama dos narcóticos, o mais semelhante ao tabaco é a cocaína. 
“O tabaco não é de todo das substâncias mais fracas como aditivo. Se não 
tivesse sido introduzido como uma moda no século XVI, de maneira 
nenhuma teria sido autorizado como substância legal no século XXI 
ou até no século XX”, sublinha.
Ainda que constitua uma dependência, no século anterior houve um 
marketing muito forte no sentido de “embelezar e estilizar” o tabaco como 
sendo a obtenção do “pleno prazer” e a expressão de um “livre pensador”.
Em 2003, quando a Organização Mundial da Saúde desenvolveu o tra-
tado contra os ambientes com tabaco e proibiu a sua publicidade, “a luta 
contra o tabagismo equilibrou-se temporariamente”, recorda o especialista.  
Não obstante, por volta dessa altura, começou também a surgir a investigação 
sobre o tabaco modificado e o tabaco eletrónico, e a luta para a prevenção 
passou a ser uma “luta desigual”.
“Estas novas formas de tabaco, com apresentações, cores, sabores, concen-
trações e funcionalidades muito diferentes, associadas à ideia de tecnologia, 
inovação, sustentabilidade, adaptam-se muito ao cliente”, vinca o Dr. José 
Reis Ferreira, que argumenta ainda que esta oferta “é uma segunda onda 
de marketing”.
Na sua perspetiva, este marketing tem sido “um êxito extraordinário nalguns 
países, em particular nos nórdicos, e um promotor de um segundo boom 
de promoção de tabaco no mundo, que tem como alvo principal os jovens, 
o grupo mais suscetível”, alerta.
Ao contrário do que se diz – que o tabaco eletrónico tem o propósito de 
ajudar quem quer deixar de fumar –, o pneumologista declara que estas 
novas formas “na realidade fomentam o começo do vício”. A expressão 
“tabaco limpo”, muito utilizada, “é um vazio; foi fabricada para convencer 
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DR.ª ELSA FELICIANO

ESPECIAL CORAÇÃO | NUTRIÇÃO 

Nutra o seu coração: leia os rótulos  
dos alimentos

São letras pequenas, mas uma “grande ferramenta” para quem quer fazer escolhas mais 
saudáveis na hora de ir às compras. Destacando a importância crescente da literacia em saúde,  

a Dr.ª Elsa Feliciano, nutricionista (nº 0233N) da Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC), 
ajuda a descodificar a informação presente nos rótulos.

POR: SÓNIA SUL

nutricional dos alimentos que se consome 
e procurar aqueles com quantidades mais 
reduzidas de açúcar, de gordura e de sal”.
Apesar de os rótulos terem de conter informa-
ções mistas sobre os produtos, a nutricionista 
destaca duas, a lista de ingredientes e a 
tabela nutricional. 
Na lista de ingredientes, para além dos aler-
génios destacados a negrito ou sublinhados, 
há uma informação “muito útil” – a listagem 
dos ingredientes por ordem decrescente, 
permitindo perceber quais são as substân-
cias que existem em maior quantidade. “Se 
tivermos alguma restrição, por exemplo, 
em termos de açúcar, devemos olhar para 
o lugar que esse ingrediente ocupa na lis-
ta, tendo em consideração que pode estar 
disfarçado sob uma infinidade de nomes 
(maltodextrina, lactose, etc.); se for logo 
dos primeiros, o produto poderá não ser a 
melhor escolha”, elucida. 
Já na tabela nutricional consta obrigatoriamente 
informação sobre a energia e alguns nutrien-
tes, nomeadamente os lípidos (gordura), os 
hidratos de carbono (glícidos), as proteínas, 
a fibra, o sal e, nalguns casos, o teor em 
vitaminas e sais minerais. Esta informação 
é apresentada por 100 g ou por 100 ml e, 
por vezes, por unidade ou proporção, o que 

possibilita ter uma “ideia mais correta daquilo 
que se consome”. 
“No âmbito dos lípidos, destaca-se a gordura 
saturada, que do ponto de vista cardiovascu-
lar é mais prejudicial por estar relacionado 
com o aumento do ‘mau’ colesterol, o LDL”, 
explica. Já no grupo dos hidratos de carbo-
no, salientam-se os açúcares, incluindo os 
“simples que estão contidos nas frutas, no 
leite ou mel”.
Não obstante esta preocupação com o açúcar, 
a gordura e o sal, a nutricionista refere que 
uma “alimentação saudável pode conter ali-
mentos menos equilibrados, desde que a sua 
frequência seja menor”. Como realça, “esta 
distinção entre a comida do dia a dia – mais 
saudável, mais equilibrada, mais frugal, em 
menores quantidades – e a comida dos dias 
de festa, em que se pode fazer uma asneira, 
é uma característica da dieta mediterrânica”, 
que é a recomendada pela FPC.
Se um indivíduo pode ser mais permissivo 
no que diz respeito a alimentos de consumo 
pontual, nos alimentos de consumo diário, 
como os iogurtes e os cereais, é crucial pro-
curar o teor destes componentes nos rótulos. 
“Muitos iogurtes têm um teor de açúcar muito 
exagerado”, exemplifica. “Os iogurtes para 
crianças chegam a ter cerca de 15 g de açúcar 

Segundo a Dr.ª Elsa Feliciano, também mem-
bro do conselho jurisdicional da Ordem dos 
Nutricionistas, fazer escolhas diárias mais 
saudáveis implica “perceber a composição 
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por 100 ml... uma criança que coma dois ou 
três iogurtes por dia está a consumir uma 
quantidade ridícula de açúcar”, sublinha. 
Outros exemplos, como os queijos e a co-
mida pré-confecionada, requerem algum 
cuidado – havendo alguns produtos mais 
desequilibrados do que outros, é “muito 

importante” considerar estas questões, “às 
vezes até mais do que as próprias calorias”. 
Mesmo produtos que se encontram na zona 
dos biológicos, percecionados como escolhas 
mais saudáveis, “podem ser desequilibrados”, 
alerta a Dr.ª Elsa Feliciano.
Sendo a “nutrição um fator determinante na 

saúde”, os bons hábitos alimentares devem 
ser incutidos desde a infância para que estes 
se tornem a “norma”, frisa. A alimentação não 
só é uma forma de prevenir doenças de vária 
ordem, como as cardiovasculares, como “tem 
um peso significativo nas doenças crónicas 
de forma transversal”.
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A  IC é um quadro clínico em que o 
coração não consegue bombear o 
sangue necessário a todos os outros 
órgãos, de forma a que o doente 

consiga assegurar as suas atividades diárias 
normais. Em Portugal, estima-se que a pre-
valência seja de cerca de 5,2%, ou seja, entre 
400 a 500 mil indivíduos, atualmente.
O cansaço, a falta de ar, a incapacidade de 
o doente se deitar sem ter dificuldade em 
respirar, o inchaço dos membros inferiores 
e a dificuldade em realizar tarefas diárias são 
alguns dos principais sinais de alarme. Estão 
relacionados sobretudo com a retenção de 
líquidos, e são devidos a uma anomalia no 
funcionamento do coração.
As consequências da IC podem ser muito gra-
ves. Em primeiro lugar, condiciona o dia-a-dia 
dos doentes, que podem ficar muito limitados 
nas suas atividades diárias e com muito má 
qualidade de vida. É ainda uma das principais 
causas de internamento, particularmente nas 
idades mais avançadas, nomeadamente após 
os 65 anos, internamentos esses que são mui-
tas vezes recorrentes, levando à deterioração 
progressiva do estado de saúde do indivíduo. 
A mortalidade é elevada podendo atingir os 
50% ao ano, nos casos mais graves.
É fundamental que a população conheça os 
sintomas e sinais da IC e que os doentes reco-
nheçam os sinais de alarme da descompensação, 
de forma a que possam viver mais e melhor 
com a sua doença. Para isso, a educação dos 
doentes e dos seus cuidadores é fundamental, 
sendo também essencial que lhes seja prescrito 
e que cumpram o tratamento mais adequado, 
que pode contribuir muito para aumentar a 
qualidade e o tempo de vida.

Por ser uma condição comum, responsável por muitos internamentos e potencialmente fatal, é 
urgente que os doentes com insuficiência cardíaca (IC) sejam acompanhados de forma regular e, 

muito importante neste tempo de pandemia, que continuem a tomar a medicação.

“A insuficiência cardíaca  
afeta cerca de 400 a 500 mil 

portugueses”

 Prof.ª Dr.ª Cândida Fonseca
médica especialista em Medicina 
Interna e Cardiologia, coordenadora 
da Clínica de Insuficiência Cardíaca do 
Hospital São Francisco Xavier

ESPECIAL CORAÇÃO | INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Há vários tipos de IC. Na maioria das situações, 
os doentes, quando estão descompensados, 
nas fases muito sintomáticas, precisam de 
diuréticos – medicamentos que aumentam o 
débito urinário – para remover o líquido em 
excesso, quer do pulmão, quer dos mem-
bros inferiores, o que melhora os sintomas 
e a qualidade de vida. Simultaneamente há 
medicamentos – ditos modificadores de doen-
ça – que, nalguns tipos de IC, promovem a 
regressão das anomalias cardíacas subjacentes 
e melhoram assim, não só os sintomas, mas 
também reduzem o risco de internamento e 
aumentam a sobrevida dos doentes. 
Os doentes com IC necessitam de um acom-
panhamento regular, sendo preciso ajustar 
a sua medicação com alguma frequência e 
promover a adesão rigorosa à mesma. O diag-
nóstico deve ser feito nas fases mais precoces da 
doença e, muitas vezes, nos cuidados de saúde 
primários. O médico de família tem aqui um 
papel muito importante, detetando os sinais 
e sintomas sugestivos de IC, confirmando o 
diagnóstico e instituindo a terapêutica preco-
cemente. Quando os doentes têm situações 
mais evoluídas, ou precisam de cuidados 
especiais, mais diferenciados, são referencia-
dos a equipas hospitalares multidisciplinares, 
especializadas em IC.
O ideal seria termos uma rede de cuidados 
nacional, que ainda não existe entre nós, de 
forma a que os doentes pudessem circular 
dos cuidados primários para os hospitais e 
vice-versa, sempre que necessário evitando 
assim as múltiplas descompensações e idas 
sucessivas aos serviços de urgência. 
Na atualidade, o impacto da pandemia de 
Covid-19 nas doenças crónicas é relativamente 

importante, uma vez que os doentes deixaram 
de ter acesso facilitado às consultas e aos 
hospitais. As consultas realizadas foram, na 
sua grande maioria, teleconsultas que ajudam 
muito e são excelentes em algumas situações. 
Contudo, noutros casos, é necessária a des-
locação dos doentes ao hospital ou ao centro 
de saúde para se proceder à observação e à 
otimização das terapêuticas. 
É muito importante, em contexto de pandemia, 
assegurar que os doentes com IC continuem a 
tomar os seus medicamentos; a interrupção da 
medicação pode provocar descompensações 
e levar à necessidade de internamentos, que 
podem e devem ser evitados.
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ESPECIAL CORAÇÃO | HIPERTENSÃO ARTERIAL

Cerca de metade dos doentes 
abandonam as terapêuticas

Em Portugal, a hipertensão arterial (HTA) é uma condição muito prevalente – situa-se nos 42,2%, 
ou seja, mais de três milhões e meio de portugueses são hipertensos – e o grau de controlo 

destes doentes continua a ser insuficiente. 

Por outro lado, sabendo que a complexidade do 
regime terapêutico é um dos fatores que contribui 
para a baixa adesão dos doentes hipertensos ao 
tratamento, é necessário atuar neste aspeto. Na 
verdade, a promoção da adesão deve ser realizada 
através de soluções multifacetadas, mas, após 
implementar as medidas gerais de tratamento, 
uma atitude muito útil será simplificar cada vez 
mais os regimes farmacológicos.
As combinações de fármacos anti-hipertensores em 
comprimido único são uma resposta primordial. 
Ao reforçaram a eficácia e reduzirem os efeitos 
adversos, aumentam significativamente o grau 
de adesão à terapêutica pelo que contribuem 
para uma melhoria do grau de controlo da HTA 
e, consequentemente, para a diminuição da 
morbi-mortalidade cardiovascular.
Em Portugal, a grande maioria dos indivíduos 
hipertensos deve ser tratada com associações 
de fármacos anti-hipertensores. A associação de 
duas ou três moléculas anti-hipertensoras no 
mesmo comprimido – as associações “fixas” – é 
clinicamente mais útil do que as associações 
livres, nomeadamente no aumento da adesão à 

terapêutica, no grau de controlo e no custo-be-
nefício, já que permitem, a médio prazo, poupar 
dinheiro ao erário público.
Isto é ainda mais importante quando a HTA é 
acompanhada por outras comorbilidades. Devido 
aos problemas de adesão, a abordagem terapêutica 
dos fatores de risco também se está a modificar. 
O conceito de polypill, ou seja, poder ter no 
mesmo comprimido a terapêutica para mais do 
que uma patologia, por exemplo a dislipidemia, 
que coexiste com a HTA em muitos doentes, pode 
ser um avanço muito importante na abordagem 
do risco cardiovascular global. 
Assim, no futuro imediato, as associações em 
comprimido único de dois fármacos anti-hiper-
tensores, de três fármacos anti-hipertensores, e 
de dois fármacos anti-hipertensores e de um 
medicamento para a dislipidemia, uma estatina, 
pelo facto de permitirem importantes reduções 
do risco de eventos, como o acidente vascular 
cerebral e o enfarte agudo do miocárdio, podem 
constituir-se como algumas das nossas armas 
principais para o desejado controlo da HTA e a 
consequente diminuição do risco cardiovascular.
Neste momento, as pessoas têm enormes difi-
culdades para serem vistas presencialmente nos 
centros de saúde e hospitais. Esta falta de acessi-
bilidade aumenta as desigualdades e, claramente, 
a não adesão. Isso é muito preocupante porque 
são resultados indiretos da pandemia que só se 
vão refletir daqui a uns anos. Por isso, também 
aqui, quanto mais simples for o tratamento, mais 
simples será para o doente e melhor será a adesão 
ao tratamento.
Tem havido algum esforço para sensibilizar os 
doentes a retomarem as consultas que perderam 
durante a pandemia. Mas é preciso continuar 
porque a HTA tem consequências devastadoras 
e continua a ser a maior causa de mortalidade 
cardiovascular em Portugal e no mundo. Como é 
óbvio, a pandemia não pode ser descurada, mas é 
muito importante que os doentes crónicos pensem 
que têm que continuar a tratar a sua hipertensão, 
dislipidemia, diabetes e todas as outras patologias 
crónicas, sobretudo as cardiovasculares.   

S
ão vários os motivos que contribuem para 
o controlo deficiente da pressão arterial 
(PA), mas a baixa adesão dos doentes ao 
tratamento é, sem margem para dúvida, 

o motivo principal. Só será possível modificar o 
panorama atual se encararmos decisivamente 
esta questão. 
Ao fim de um ano, cerca de 50% dos indivíduos 
ou abandonam ou tomam incorretamente as 
terapêuticas que lhe foram prescritas. É fun-
damental alterar esta situação. Os doentes não 
podem baixar a guarda nos níveis da sua PA. 
É essencial continuar a controlar a PA como é 
explicado pelo médico ou outros profissionais 
de saúde e cumprir a medicação tal qual como 
foi prescrita. Se necessário, o doente deve entrar 
em contacto com o seu médico assistente ou o 
seu centro de saúde. Por outro lado, só porque 
a PA está controlada, o doente não deve aliviar a 
medicação. Se deixar de tomar os medicamentos, 
a PA que está controlada vai deixar de estar e as 
consequências podem ser muito graves.
Para mudar esta realidade, a informação e a 
literacia dos doentes deve ser uma prioridade. 

 Prof. Dr. Luís Martins
cardiologista, diretor clínico do Hospital Fernando Pessoa
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O INMouraria é um 
centro de base co-
munitária de respos-
tas integradas diri-

gido a pessoas que usam drogas 
para o rastreio rápido, anónimo, 
confidencial e gratuito do VIH, 
hepatite B, hepatite C e sífilis, com 
a finalidade de reduzir os riscos 
e danos associados ao consumo 
de drogas.
O projeto de consulta descentra-
lizada de hepatite C conta com 
a participação ativa do Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa 
Central (CHULC), na pessoa do 
gastrenterologista Filipe Calinas: 
“Este é um projeto pioneiro, na 
medida em que existe uma ar-
ticulação bem realizada com o 
CHULC”, referiu o especialista.
A partir desta semana, e todas as 
quintas-feiras, médicos do Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa 
Central, irão deslocar-se até este 
espaço para tratar doentes infeta-
dos com o vírus da Hepatite C. A 
iniciativa, que conta com o apoio 
da Biofarmacêutica AbbVie, é 
essencial para aproximar uma po-
pulação vulnerável dos cuidados  
de saúde.
“Espera-se que, com esta consulta, 
se consiga realizar o tratamento 
na comunidade. [Esta iniciativa] 
vai fazer com que as pessoas que 
têm mais dificuldade em fazer o 

HEPATITE C | REPORTAGEM

Era um momento há muito esperado pelo Grupo de Ativistas em Tratamento (GAT). Depois de um 
longo processo, recheado de dificuldades burocráticas, foi finalmente inaugurada, esta quinta-feira 
(24 de setembro) a consulta descentralizada de Hepatite C no INMouraria, um espaço que foi cria-

do para apoiar utilizadores de drogas num dos bairros mais emblemáticos de Lisboa.

tratamento no SNS o possam fazer 
aqui”, diz Ricardo Fernandes, dire-
tor-executivo do GAT, que espera 
que sejam tratadas pelo menos 100 
pessoas naquele espaço.
Para além da consulta, também 
a recolha de sangue, o chama-
do Fibroscan (uma elastografia 
que permite avaliar a presença 
de fibrose no fígado) e a entre-
ga da medicação são feitos no 
espaço INMouraria, que garante 
um acompanhamento próximo 

de todo o processo. Já o CHULC 
assegura a consulta médica e o 
transporte das colheiras, dos exa-
mes e da medicação.  
A Hepatite C tem uma grande 
prevalência em utilizadores ou 
ex- utilizadores  de drogas, uma 
população com grandes dificul-
dades sociais e económicas, tradi-
cionalmente afastada do circuito 
convencional de cuidados de saú-
de, e que não atribui importância 
a uma doença que pode manter-se 

assintomática durante largos anos.
“Quando dizemos a um doente 
que ele pode vir a morrer dentro 
de 10 anos por causa da Hepatite 
C, o doente entende que é muito 
tempo, sobretudo quando não 
sabe onde vai dormir esta noite”, 
explicou Filipe Calinas. Na maior 
parte dos casos (cerca de 70%), 
os sintomas – febre, cansaço, ic-
terícia, perda de apetite, dores no 
fígado - só se manifestam em fases 
avançadas da doença, quando os 

Consulta descentralizada  
leva tratamento a população 

vulnerável

POR: TIAGO CAEIRO
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doentes já desenvolveram cirrose 
ou um cancro hepático.
Para além de constituir um grave 
problema de saúde pública, a He-
patite C tem custos económicos e 
sociais significativos. Pode dar ori-
gem a várias complicações, como a 
cirrose hepática, que pode evoluir 
para descompensação hepática ou 
carcinoma hepatocelular e levar 
à necessidade de transplante de 
fígado e mesmo à morte. Os custos 
médios diretamente associados 
aos estádios mais avançados da 
doença são, naturalmente, muito 
elevados.
Com a implementação da consulta 
descentralizada no InMouraria, 
apenas uma pequena percentagem 
das pessoas infetadas – aquelas que 

forem identificadas com graus de 
doença mais avançados - vão con-
tinuar a precisar de ser seguidas 
no hospital. “Temos um protocolo 
com o CHULC, para o qual todas 
as pessoas que necessitem são 
encaminhadas para tratamento”, 
diz Ricardo Fernandes.
O tratamento da Hepatite evoluiu 
muito com a introdução no mer-
cado dos novos antivirais de ação 
direta, que garantem taxas de cura 
acima dos 95% e permitem um 
tratamento num período de 8 ou 
12 semanas com poucos efeitos 
secundários.
No entanto, e até chegarem ao 
momento de tomar a medicação, 
os doentes têm de se deslocar 
quatro a cinco vezes até ao hos-

pital para consultas e exames. 
Um processo necessário mas que 
muitos abandonam a meio ou 
nem sequer chegam a iniciar, 
criando grandes problemas de 
adesão ao tratamento que lhes 
garante a cura. “O SNS não está 
adaptado às necessidades des-
tas pessoas”, sublinha o diretor 
executivo do GAT. “Isto leva a 
que muitas pessoas com infeção 
detetada não sejam tratadas e 
continuem a transmitir o vírus a 
outras”, acrescenta. “O problema 
é que as regras hospitalares são 
complicadas”, disse Luís Mendão, 
presidente do GAT.
“Poder adaptar os cuidados às 
pessoas, onde elas estão, é muito 
importante. É um passo em frente 
na capacidade de tratamento”, 
frisou o vereador da Câmara Muni-
cipal de Lisboa Manuel Grilo, que 
esteve presente na inauguração 
da consulta.
Os especialistas concordam que só 
a eliminação da infeção em grupos 
de risco, como os utilizadores de 
drogas, também designada de 
micro-eliminação, vai permitir 
a Portugal atingir os objetivos 
com que se comprometeu a nível 
internacional e que passam por 
eliminar a hepatite C enquan-
to problema de saúde pública  
até 2030.
“Não há outra forma [de chegar 
à eliminação em 2030] que não 
a descentralização e promoção de 

maior acessibilidade aos cuidados 
médicos e tratamentos”, garan-
tiu Diogo Bento, diretor médico 
da AbbVie, biofarmacêutica que 
apoiou a aquisição de equipa-
mentos para a concretização da 
consulta e que vai colaborar num 
estudo observacional, coordenado 
pelo GAT, que pretende estudar a 
retenção na cascata de tratamento 
da hepatite C em doentes que 
usam drogas quando estes são 
seguidos numa consulta descen-
tralizada, num centro de base 
comunitária como o INMouraria.
“Aquilo que queremos demonstrar 
é que, através desta estratégia 
de descentralização, é possível 
manter esta população particu-
lar de doentes no tratamento até 
à confirmação da cura”, refere 
Diogo Bento.
Tem-se assistido a uma “desprio-
rização do tema no contexto polí-
tico”, sublinhou o diretor-médico 
da AbbVie. Para Diogo Bento, o 
objetivo de eliminar a doença em 
Portugal até 2030 só será concre-
tizado se existir uma estratégia 
clara de combate à Hepatite C, que 
permita identificar as pessoas que 
ainda estão por tratar (estima-se 
que rondem as 40 mil), se for ga-
rantida a disponibilização imediata 
dos tratamentos nas farmácias 
hospitalares e se forem replicadas 
iniciativas que facilitem o acesso 
de populações mais vulneráveis 
aos cuidados de saúde.

Luís Mendão, presidente  
do Grupo de Ativistas  
em Tratamentos

Ricardo Fernandes, Diretor-Executivo 
do Grupo de Ativistas em Tratamentos

Dr. Diogo Bento, Diretor Médico  
da AbbVie Portugal

HEPATITE C | REPORTAGEM
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Qual a importância desta con-
sulta descentralizada?
É trazer os cuidados que dispensa-
mos no hospital até um local onde 
os doentes se sentem confortáveis. 
Conseguimos aqui fazer tudo 
o que se faz a nível hospitalar 
(temos médicos, equipamentos, 
técnicas) e os doentes deixam de 
ter de se deslocar ao hospital, que 
é um ambiente hostil para esta 
população vulnerável.
É uma população que tem mui-
tas dificuldades em aderir aos 
cuidados de saúde, por vários 
motivos: desapoio familiar, inte-
gração social, etc. Há uma série 
de barreiras burocráticas que são 
impostas (marcações de consultas, 

aguardar vez na sala de espera, 
aguardar pelos exames).

Até que ponto iniciativas como 
esta são fundamentais na elimi-
nação da doença?
É de todo impossível pensar em 
eliminar a Hepatite C sem medidas 
fora da caixa, que vão de encontro 
às necessidades da população. 
Sabendo nós que o grosso dos 
infetados está nas populações mais 
excluídas, temos de encontrar es-
tratégias de lhes fazer chegar os 
cuidados e a medicação. Não po-
demos ficar à espera que venham 
ter connosco.
[A eliminação] terá de ser feita com 
somatórios de micro-eliminações, 

com cuidados dirigidos à popula-
ção e rastreios.

Defende um rastreio generali-
zado em Portugal?
Não, porque não temos dados que 
nos indiquem que é economica-
mente viável. A relação custo-be-
nefício pode não suportar isso. 
Sabemos que a população infetada 
tem, maioritariamente, mais de 
50 anos e é do sexo masculino, 
o que está relacionado com o uso 
de droga nos 80 e 90. Poderemos 
limitarmo-nos ao rastreio nesta 
população e aí já encontraremos 
uma prevalência de infeção segu-
ramente maior e com boa relação 
custo-benefício.

Espera encontrar nesta consulta 
um grande número de pessoas 
já com doença avançada?
Espero encontrar, tal como os 
doentes que temos visto nos úl-
timos anos nos hospitais, 20 a 
25% dos casos com cirrose. Se 
tratarmos nessa fase, conseguimos 
travar a progressão da doença, 
reduzir o risco de tumor no fígado. 
É preferível tratar um doente com 
cirrose do que não tratar.
O tratamento de todos estes doen-
tes não é só bom para os próprios 
mas também para a sociedade. 
Numa perspetiva económica, 
temos bem calculados os custos 
que advêm da doença avançada. 
Por isso, este é um investimento 
para pouparmos recursos daqui 
a 10 ou 20 anos.

Acredita na eliminação da He-
patite em Portugal até 2030?
Acredito mas creio que estamos 
mais atrasados em relação a outros 
países europeus. Até 2030 penso 
que iremos conseguir mas há mode-
los que mostram que seria possível 
fazer a eliminação até 2025.
Tivemos um arranque muito 
rápido e tem havido um cansaço 
económico e não só. Há que 
retomar o esforço e isso não 
se faz com medidas avulsas. 
Precisamos de um plano. Falta 
um plano. Existem boas inten-
ções mas é necessário um plano 
concreto, com verbas atribuídas, 
com metas.

Eliminação da Hepatite C.  
“É preciso um plano concreto, 

com verbas atribuídas”

DR. FILIPE CALINAS

HEPATITE C | REPORTAGEM

POR: TIAGO CAEIRO
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Tendo em conta a posição 
de direção global na área da 
Hepatite C que teve antes de 
assumir a liderança da AbbVie 
em Portugal, como avalia o 
combate à doença em Portugal, 
bem como a estratégia para a 
eliminação em 2030?
Portugal tem sido um exemplo 
na luta contra a hepatite C e é, 
aliás, um caso paradigmático 
reconhecido pelos especialistas 
a nível internacional. Tem sido, 
por isso, um enorme privilégio 

trabalhar na AbbVie em Portugal. 
No entanto, é importante não per-
der o foco e encarar a realidade de 
frente. Falta apenas uma década 
para o objetivo da Organização 
Mundial de Saúde e há ainda 
muito por fazer. Preocupa-nos o 
facto de existirem ainda muitos 
doentes por diagnosticar e de 
persistirem numerosas barreiras 
ao tratamento. Hoje, infelizmente, 
a hepatite C deixou de ser uma 
prioridade política, ainda me-
nos nos últimos meses, devido 

à pandemia de Covid-19. Mas 
é importante que todos estejam 
cientes que para Portugal cumprir 
a meta até 2030, a hepatite C tem 
necessariamente que voltar a estar 
no centro das atenções. Da nossa 
parte, na AbbVie, tudo faremos 
para que a eliminação da hepatite 
C seja uma realidade em breve. 

Qual a importância de projetos 
de microeliminação junto de 
populações de risco, de modo 
a atingir o objetivo de eliminar 
a doença em Portugal?
Em todo o mundo, a AbbVie 
apoia mais de 300 projetos de 
microeliminação, muitos deles 
em Portugal, onde temos firmado 
parcerias verdadeiramente trans-
formadoras com profissionais 
de saúde e organizações de base 
comunitária, que conhecem as 
populações de risco como nin-
guém. Apoiamos projetos inova-
dores com o objetivo de chegar 
aos muitos doentes ainda por 
diagnosticar, remover barreiras e 
melhorar o acesso ao tratamento. 
Se quisermos efetivamente elimi-
nar a hepatite C, ninguém pode 
ficar para trás, é importante tratar 
todos os doentes, sem exceção. 
É impossível eliminar a hepatite 
C até 2030 sem os projetos de 
microeliminação, feitos à medida 
das diferentes populações.

Qual o papel que a AbbVie tem 
assumido e quer assumir no 
futuro no compromisso com os 
doentes e no que diz respeito 
ao objetivo da eliminação da 
doença em Portugal?
A AbbVie está profundamente 
empenhada em trabalhar com 
toda a comunidade de modo a 
encontrar soluções sustentáveis 
que permitam que mais doentes 
sejam rastreados, diagnosticados, 
ligados aos cuidados de saúde e 
tratados no menor espaço de tem-
po possível. Como parceiros do 
movimento global de eliminação 
da hepatite C, estamos a contri-
buir para remover barreiras que 
separam as pessoas dos cuidados 
de saúde. Encaramos como nosso 
desafio e responsabilidade acelerar 
os esforços para a simplificação 
da jornada do doente.
Gostaria ainda de destacar algo 
que me parece de extrema re-
levância e que é também prova 
do compromisso. Na AbbVie, 
temos uma pessoa exclusiva-
mente dedicada à relação com 
as associações de doentes, uma 
função que existe em poucas 
outras empresas farmacêuticas 
no nosso país, que tem sido 
fundamental no nosso trabalho 
contra a hepatite C e que diz 
muito sobre a nossa abordagem 
centrada no doente. 

Existem “muitos doentes por 
diagnosticar” e persistem  
“numerosas barreiras ao 

tratamento”

ANTONIO DELLA CROCE, DIRETOR-GERAL  
DA ABBVIE PORTUGAL

POR: TIAGO CAEIRO

HEPATITE C | REPORTAGEM
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DOSSIER
especial vacinas

> PNV: um aliado da saúde pública
> Vacinação e envelhecimento
> “Vacinação não é exclusiva das crianças”
> “Consulta do viajante
> Vacinar reduz complicações 
cardiovasculares
> Vacinação contra a pneumonia
> Os riscos de não se vacinar 
contra a gripe

> PROF.ª DR.ª FERNANDA 
RODRIGUES

Pediatra no Hospital Pediá-
trico-Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra; 
presidente da Sociedade de 
Infeciologia Pediátrica (SIP), 
da Sociedade Portuguesa de 
Pediatria (SPP); coordenado-
ra da Comissão de Vacinas  
da SIP-SPP.
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O  
PNV português é, desde o início, 
universal, não obrigatório e gra-
tuito. Com um calendário vacinal 
recomendado, o plano pretende 

atingir elevadas coberturas vacinais nas idades 
indicadas e sem assimetrias geográficas. 
Sendo um programa dinâmico, ao longo 
dos anos foram introduzidas novas vacinas, 
todas elas muito importantes. Atualmente, 
conta com 13 vacinas e a partir do dia 1 de 
outubro passará a contemplar 15.
Entre os programas de saúde portugueses, o 
PNV é o mais bem-sucedido e é reconhecido a 
nível internacional pelo seu bom funcionamen-
to e organização e pelas elevadas coberturas 
vacinais atingidas e mantidas.
Em Portugal, esta obtenção e manutenção 
de coberturas vacinais muito elevadas, das 
melhores do mundo, permitiu erradicar, 
eliminar e conseguir uma redução drástica da 
morbilidade e mortalidade de várias doenças, 
com extraordinários ganhos em saúde. 
Até hoje, apenas foi conseguida a erradicação 
da varíola. 
Mas a inclusão de determinadas vacinas 

PNV:
UM ALIADO DA  
SAÚDE PÚBLICA

DOSSIER VACINAS | PNV

O Programa Nacional de Vacinação (PNV) assinala a 4 de outubro de 2020 os 55 anos. Iniciado 
em 1965, o PNV tem contribuído para o controlo e para a eliminação de várias doenças, tendo 

sido essencial para a erradicação da varíola.

Eliminação   
de uma doença ocorre na 

ausência de casos endémi-
cos num determinado país 
ou área geográfica, na pre-
sença de um bom sistema 

de vigilância.

Erradicação   
de uma doença ocorre 

quando existe uma 
interrupção da sua trans-
missão a nível mundial, 
na presença de um bom 

sistema de vigilância.

 “Existem vacinas seguras e com boa  
capacidade de prevenir doenças que  
têm muito impacto na sociedade”

no PNV português conduziu à eliminação 
da poliomielite, tendo a OMS declarado a 
interrupção da sua transmissão em várias 
áreas do mundo. Em Portugal, 
não se verificam casos por vírus 
selvagem desde 1986, estando a 
doença oficialmente eliminada 
desde 2002. 
Para além da poliomielite, em 
Portugal estão também elimi-
nadas a difteria, a rubéola, o tétano neonatal 
e o sarampo.
O sarampo é uma doença com possibilidade 
de eliminação porque existe uma vacina efetiva 
e segura e tem transmissão exclusivamente 
interhumana. Na Europa, a OMS definiu o 
ano de 2007 como meta para a sua eliminação, 
mas esta data foi sendo sucessivamente adiada 
e a situação epidemiológica agravou-se nos 
últimos anos, com surtos em muitos países. 
Portugal mantém o estatuto de país com 
sarampo eliminado.
Existem ainda outras doenças que estão con-
troladas tais como tétano, N. meningitidis do 
grupo C, H. influenzae tipo b, hepatite B, pa-

rotidite epidémica, tosse convulsa, tuberculose.
A eliminação e controlo de doenças leva ao 
esquecimento e desvalorização das mesmas, 

o que, associado a mitos, poderá levar a 
uma menor adesão à vacinação. Quando 
esta quebra na adesão à vacinação ocorre, 
verifica-se o risco de ressurgimento de doen-
ças já controladas ou eliminadas, tal como 
aconteceu recentemente com o sarampo em 
vários países do mundo.

O PROCESSO DE INCLUSÃO DE UMA 
VACINA NO PNV É COMPLEXO

Existem vacinas seguras e efetivas na preven-
ção de doenças que têm muito impacto nas 
crianças, nas famílias e na sociedade, sejam elas 
raras, mas potencialmente muito graves, sejam 
elas menos graves, mas muito frequentes. São 
exemplos a vacina meningocócica conjugada 
contra os serotipos ACWY, a vacina contra o 
rotavírus, a vacina contra a varicela e a vacina 
contra a gripe.
Enquanto pediatra, gostaria de as ver incluídas 
no PNV. Contudo, a decisão de inclusão de 
uma vacina num programa nacional é um 
processo complexo, que depende de múltiplos 
fatores, nomeadamente do impacto em ter-
mos de saúde pública e do custo-efetividade. 
Certamente que todas estas vacinas, e outras 
que surjam, estão em avaliação constante para 
decisão de introdução em PNV.
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“A VACINAÇÃO É  
FUNDAMENTAL PARA UM  

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL”

DOSSIER VACINAS  | VACINAÇÃO AO LONGO DA VIDA

A propósito da importância da vacinação ao longo da vida, um grupo de cientistas reuniu-se,  
a 16 de setembro, num evento virtual promovido pela farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK) para 

alertar que a vacinação não pode parar no período de pandemia de Covid-19 sob o risco  
de ressurgirem outras ameaças à saúde pública.

POR: ALEXANDRA RIBEIRO

A “Vacinação no adulto e envelhecimento 
saudável no contexto atual da pandemia” 
foi o mote do evento virtual promovido 
pela GSK, que contou com a partici- 

pação do Dr. Francois Meurice, Director of Scientific 
Affairs & Public Health Vaccines, da Profª. Drª. 
Alberta Di Pasquale, Director of Global Medical 
Affairs Above Brands and Medical Education 
Lead da GSK Vaccines, e do Prof. Mark Doherty, 
Senior Manager, Global Medical Affairs.
Segundo a Profª. Drª. Alberta Di Pasquale, de uma 
forma geral, não se está a vacinar tanto como se 
devia. Isto é visível pelo ressurgimento de doenças 
infeciosas, como por exemplo o sarampo. De 
acordo com dados do Espaço Económico Europeu, 
entre 2015 e 2016, os casos anuais de sarampo 
nos países europeus eram cerca de 1.800. Nos 
dois anos seguintes, de 2017 a 2018, o aumento 
de casos foi 7 vezes maior (13.234).
Mas há outros exemplos, realçou o Prof. Mark 
Doherty, explicando que estas doenças infeciosas 
e o seu ressurgimento têm um impacto enorme 
a nível da saúde mundial e na qualidade de vida 
das pessoas. “Não só perdem qualidade de vida, 
mas perdem também a sua independência e há 
ainda um aumento de despesas que está associado 
a estas doenças”, sublinhou Doherty.
Contudo, a importância que se dá à vacinação nos 
adultos não se equipara à das crianças. Nestas, a 
vacinação é algo “bem conseguido” e, por norma, 
fácil de pôr em prática. Já no que toca à vacinação 
no adulto, o Prof. Mark Doherty referiu que “os 
números não são os desejáveis”.
Esta situação provoca lacunas de imunização. No 
caso da reemergência do sarampo, não se verifica-
ram casos apenas em crianças, mas também em 
adultos. Isto significa que “existem indivíduos que 
não tinham sido vacinados em primeiro lugar, 

provocando estas lacunas”, esclareceu a Profª. 
Drª. Alberta Di Pasquale.
Como consequência, não se atinge a taxa de co-
bertura necessária no grupo alvo a que se destina 
– 90% a 95% –, essencial para que a vacinação 
seja “bem-sucedida” na criação de “um efeito de 
imunidade”, de forma a evitar o ressurgimento 
destas doenças e “bloquear a circulação do vírus”. 
“Se há indicação para vacinar, não podemos baixar 
a guarda”, frisou a especialista.

IMPORTÂNCIA DE RETOMAR A VACI-
NAÇÃO NO CONTEXTO DA PANDEMIA

Numa altura em que a atual pandemia da Covid-19 
está a demonstrar o impacto que as doenças 
infeciosas podem ter na sociedade, economia e 
produtividade geral dos sistemas de saúde, “é 
importante que as pessoas percebam que a vaci-
nação atempada continua a ser essencial”, frisou 
o Prof. Mark Doherty.
O problema que se coloca, segundo o especialista, 
é que as outras doenças evitáveis por vacinação não 
desapareceram e as pessoas não se estão a vacinar 
devido à pandemia da Covid-19. “Arriscamo-nos 
a ver mais destas doenças este ano do que em 
qualquer outro ano”, acrescentou.
“Devemos continuar a vacinar, respeitando as 
leis e recomendações de vacinação respeitantes a 
cada país”, frisou a Profª. Drª. Alberta Di Pasquale. 
Havendo uma interrupção, como a causada pela 
Covid-19, é importante “retomar a vacinação o 
mais depressa possível para evitar o aumento 
de indivíduos suscetíveis na população e surtos 
preveníveis”.
O Prof. Mark Doherty destacou ainda a impor-
tância de garantir que, durante este período de 
pandemia, os indivíduos com comorbilidades 
associadas, condições crónicas e de idade mais 

avançada, considerados grupos de risco, estão a 
ter a proteção de que necessitam.
Quase 75% das mortes devido à influenza ou 
pneumonia invasiva ocorrem em indivíduos 
com mais de 65 anos, de acordo com dados do 
Centro Europeu Para o Controlo e Prevenção de 
Doenças. Neste ano, com a pandemia da Covid-19, 
a relação entre a idade avançada e estas doenças 
infeciosas, bem como comorbilidades associadas, 
está a verificar-se ainda mais, diz o especialista.
“Tudo isto se relaciona entre si”, acrescentou. 
O facto de um indivíduo ter 65 anos de idade 
ou mais é já um fator de risco. Quando soma-
dos outros fatores, “a suscetibilidade à infeção 
aumenta”, explicou. Algumas destas infeções, 
preveníveis pela vacinação, podem aumentar o 
risco de eventos cardiovasculares e cerebrovas-
culares nos doentes infetados. A solução é clara 
para todos os especialistas presentes no evento: 
vacinar, não só durante a idade pediátrica, mas 
também durante a vida adulta e sobretudo numa 
idade mais avançada, quando surgem ainda outros 
fatores de risco associados, é essencial. 

 PORQUE É QUE É IMPORTANTE 
VACINAR AO LONGO DA VIDA? 

O sistema imunitário não se encontra com-
pletamente desenvolvido à nascença, atin-
gindo apenas a maturidade máxima durante 
a adolescência. Por volta dos vinte anos de 
idade, o sistema imunitário começa a enve-
lhecer e é esse envelhecimento que dificulta 
a capacidade do ser humano de lutar contra 
certas infeções. Daí a importância da vaci-
nação ao longo da vida – proteger durante a 
infância contra doenças já conhecidas, mas 
também proteger mais tarde, contra infe-
ções que podem ainda vir a surgir.
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vacine-se para a vida.
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DR.ª ALBERTA DI 
PASQUALE

DOSSIER VACINAS  | ENTREVISTA

“A vacinação não é exclusiva 
das crianças”

A capacidade de resposta a infeções varia ao longo da vida e é necessário agir e sensibilizar  
a comunidade para a importância da vacinação do adulto para proteger a sociedade. Perante o 
envelhecimento da população, a Diretora de Assuntos Médicos Globais e Educação Médica da 

Área de Vacinas da GlaxoSmithKline (GSK) reitera a importância da vacinação ao longo da vida.

POR: ALEXANDRA RIBEIRO

Quais são os principais desafios da vacinação na população?
Os principais desafios da vacinação estão muito associados ao facto 
de o número atual de pessoas envelhecidas ser muito superior em 
comparação com a realidade de há 70 anos. 
Estima-se que em 2050 se tenha o dobro da população com mais de 60 
anos e muito poucas crianças. Será uma mudança drástica e sabemos 
que, quanto mais envelhecida, mais vulnerável será esta população.
Esta vulnerabilidade está associada à genética e à idade, mas também 
àquilo a que estamos expostos ao longo da nossa vida – o que co-
memos, os cuidados de higienização que temos e o que fazemos em 
termos de prevenção de doenças crónicas, como as cardiovasculares 
e oncológicas.
Outro fator importante, e que ainda não é muito abordado quando 
se pensa em medidas preventivas, é a forma como enfrentamos as 
doenças infeciosas, as que existem e as que irão surgir no futuro. 
Estas doenças têm um impacto enorme na nossa vida e, por isso, 
é importante que haja esta discussão, nomeadamente a nível da 
vacinação, em particular nos adultos, para preparar os anos futuros.

Quais são as três doenças infeciosas mais frequentes nos adultos?
Depende muito da área geográfica, mas as doenças às quais estamos mais 
expostos com maior frequência são a influenza, a infeção pneumocócica 
e a tosse convulsa, que é normalmente a menos conhecida no que toca 
à imunização dos adultos. 
A imunidade à tosse convulsa não dura para sempre e, como tal, é ne-
cessário haver reforço ao longo da vida; cada vez mais dados mostram 
que há uma grande probabilidade de um indivíduo poder vir a ter tosse 
convulsa em idade mais avançada. Há pessoas que têm uma tosse que 
perdura há semanas e não têm a noção de que pode ser tosse convulsa. 
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A nível do sistema imunitário, quais as maiores diferenças entre 
crianças e adultos?
Nas crianças, as células envolvidas na imunidade inata [não adquirida 
porque está presente desde o nascimento], que detetam a presença 
de um agente infecioso, existem em maior quantidade e são muito 
mais ativas. À medida que a pessoa envelhece, estas células também 
envelhecem e deixam de estar presentes em tanta quantidade e não 
são tão ativas. 
Além da imunidade inata, existe a imunidade adquirida, que é 
adaptativa, isto é, obtida através da criação da memória imunitária 
após a exposição a uma infeção. Os grupos de células envolvidas 
nesta imunidade adaptativa (células T e B) são finitas. Assim, de 
cada vez que são usadas para combater infeções, as células não são 
substituídas e o nosso corpo vai perdendo a capacidade de reação. É 
desta menor disponibilidade das células responsáveis pela imunidade 
adquirida que resulta a diminuição da imunidade associada à idade.

Em que se traduzem estas diferenças em termos de vacinação? 
Perante estas diferenças, há estudos a serem desenvolvidos no sentido 
de solucionar este problema. Sabe-se que existem mecanismos de 
superação e está a concluir-se que é necessário o indivíduo encon-
trar-se num estado de boa saúde física geral e garantir que o sistema 
imunitário é estimulado da forma mais apropriada – estimulado não 
pela infeção, mas pela vacinação.
O que acontece quando se administra a vacina? Depende da bactéria. 
Algumas vacinas produzem uma resposta imunitária mais baixa nas 
pessoas mais velhas, por isso, o que os profissionais tentam fazer é 
determinar se esta inferioridade é um problema. Se, de facto, houver 
uma diferença significativa em relação aos jovens, pode ajustar-se a 

vacina consoante as necessidades do indivíduo, por exemplo, dando 
mais antígenos para impulsionar uma resposta semelhante à dos 
jovens. Nunca será a mesma, mas é sempre melhor. 
Noutras situações, o adulto pode estar em vantagem em relação ao 
jovem se já tiver desenvolvido algumas defesas após exposição à infe-
ção. É o caso do vírus influenza – uma dose da vacina é suficiente nos 
adultos, mas nas crianças ou jovens menos expostos provavelmente 
serão necessárias duas. 

Qual é o impacto destas doenças evitáveis pela vacinação (DEV)?
O impacto sente-se em duas vertentes, na de saúde pública e na de 
saúde individual. As DEV estão a tornar-se nas patologias infeciosas 
mais prevalentes em adultos, uma vez que a população está cada vez 
mais envelhecida. Nos EUA, por exemplo, morrem 50 mil pessoas 
com mais de 60 anos todos os anos devido às DEV. Isto tem um 
custo, e é um custo que poderia ser evitado com mais campanhas 
de sensibilização à vacinação. Nas crianças, como a vacinação 
é bem conseguida, a maioria destas doenças não se manifesta.  
E não é só a questão da mortalidade. Como o sistema imunitário 
fica mais fragilizado ao longo do processo de envelhecimento e 
quanto mais vezes estiver exposto a infeções, o organismo de um 
indivíduo mais velho deixa de reagir tão bem e a recuperação 
torna-se mais difícil, sendo provável que não retorne ao estado 
de saúde prévio.
A vacinação existe e é cada vez mais acessível. É altura de agir e 
sensibilizar para a importância da vacinação do adulto para pro-
teger a sociedade. Não nos podemos esquecer de que vacinação é 
uma medida preventiva importante e não é exclusiva das crianças. 
É parte da promoção da saúde ao longo da vida.
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DOSSIER VACINAS | CONSULTA DO VIAJANTE

“Há viagens consideradas 
falsamente seguras”

A consulta do viajante tem como objetivo primordial assegurar a prevenção da doença e a ma-
nutenção de um bom estado de saúde durante a viagem. Em entrevista, a médica de Saúde Pública 

Sofia Ribeiro explica importância da consulta (agora também disponível online, à noite e 
 fins-de-semana) e enumera alguns tipos de viagem que são considerados falsamente seguros.

POR: TIAGO CAEIRO

Ainda subsistem alguns mitos relativamente 
a esta consulta?
O principal mito é que a consulta não é neces-
sária, porque os viajantes consideram não estão 
em risco de doenças. Outros consideram que 
por terem experiência em viajar, já conhecem 
todos os cuidados a ter durante as viagens. Por 
fim, ainda há muitos mitos em relação à profi-
laxia da malária, que tentamos desmistificar nas 
nossas consultas.

Que destinos são ´falsamente’ considerados 
seguros?
Na minha opinião, não há destinos considerados 
falsamente seguros, há tipos de viagem consi-
deradas falsamente seguras. Posso dar vários 
exemplos. A ida para resorts em países tropicais 
é muitas vezes considerada como viagem que não 
é de risco, mas uma viagem “de aventura” para 
o mesmo destino já é percecionada pelo viajante 
como mais arriscada. 
Claro que as viagens de aventura, pelas suas 
características próprias e pelas atividades que 
implicam, podem ser consideradas de maior 
risco à partida, mas mesmo em resorts muitos 
dos riscos de saúde são idênticos, ainda que do 
ponto de vista da segurança física se esteja mais 
protegido. 
Viagens em contexto de trabalho também são 
tradicionalmente consideradas de pouco risco, 
assim como as que são organizadas por agên-
cias de viagens. Acampar em vários países 
europeus considerados seguros pode expor os 
viajantes à febre da carraça, por exemplo. Em 
suma, o risco depende fundamentalmente das 
características do destino (doenças existentes, 
condições de segurança) e dos comportamentos 
do viajante, como alimentação e atividades. 
Importante referir que as ameaças à saúde 
estão em constante atualização, pelo que mesmo 

que a pessoa já tenha viajado para esse destino 
e o considere segura, deve procurar informação 
atual sobre o mesmo. 
Em viagem, qual é o principal sinal de alarme 
que pode indicar uma infeção?
As pessoas devem estar atentas a sintomas anor-
mais, como por exemplo febre, alterações na pele, 
alterações da consciência e alterações gastroin-
testinais que excedem as 48 horas de duração. 
Devem contactar um profissional de saúde se 
os sintomas agravarem ou são conseguirem 
ser resolvidos com o kit SOS que costumamos 
prescrever nestas situações.

Em Portugal, onde se podem realizar estas 
consultas?
Estas consultas podem realizar-se nos serviços 
do SNS, em alguns hospitais e centros de saúde 
específicos, bem como em serviços de saúde 
privados, de norte a sul do país, incluindo através 
de telemedicina.

Quais a vantagem da consulta do viajante à 
distância? Tem sentido um aumento da procura 
por esta consulta?
A consulta do viajante à distância tem inúmeras 
vantagens. Em primeiro lugar, os viajantes 
podem estar em qualquer lugar, uma vez que 
não necessitam de se deslocar a um consultório 
médico. Em segundo lugar, como é o exemplo 
da nossa Consulta do Viajante, permite horários 
mais flexíveis (incluindo noite e fim-de-semana), 
o que é extremamente vantajoso. Em terceiro 
lugar, permite a marcação de consultas urgentes 
com maior facilidade, particularmente nos 
casos em que os viajantes têm dificuldade em 
se deslocar a um serviço presencial.
A procura da consulta do viajante à distância 
tem aumentado, com uma diminuição expectável 
devido às recentes restrições de mobilidade.

Quanto tempo antes da viagem deve ser rea-
lizada a consulta?
O período que recomendamos é pelo menos 
um mês, por várias razões. Em primeiro lugar, 
porque muitas vezes é necessário fazer vacinas 
ou outras medicações que têm de ser iniciadas 
com várias semanas de antecedência, sob pena 
de não terem o efeito protetor desejado. 
Em segundo lugar, porque a obtenção das vacinas 
e de alguns dos fármacos pode ser mais demorada 
em algumas áreas geográficas, ou em períodos de 
maior afluência. E em terceiro lugar, porque nos 
permite esclarecer qualquer dúvida que os viajantes 
tenham antes da viagem ou propor alterações de 
roteiro, evitando “problemas de última hora” que 
podemos já não conseguir resolver.

Quais as vacinas indispensáveis para quem 
quer viajar?
Há vacinas recomendadas para alguns destinos, 
sendo que alguns países requerem prova de 
administração de determinadas vacinas para 
entrada no país, como por exemplo a vacina da 
febre amarela, e até mesmo para a obtenção do 
próprio visto de entrada. 

DRª. SOFIA RIBEIRO

Em 2017, das crianças
nascidas na Europa, cerca de 

660,000 
não receberam a série completa de três 

doses de vacina contra a difteria,
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1 ano de idade.4
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VACINAS 
são uma das maiores histórias
de sucesso  em saúde pública

e por mais de um século, a MSD
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“Não existe só Covid, outros  
microrganismos vão continuar  

a fazer o seu trabalho”
Em contexto de pandemia, a vacinação “ganha ainda mais relevância”, sublinha  

o Dr. Filipe Froes, médico pneumologista.

POR: TIAGO CAEIRO

Com a aproximação do inverno, e 
prevendo-se o aumento da pressão 
sobre os serviços de saúde num 
ano em que a pandemia de Co-

vid-19 deverá trazer dificuldades acrescidas, 
a Direção-Geral de Saúde decidiu já antecipar 
o início da vacinação contra a gripe para o dia 

28 de setembro. 
Os primeiros dados indicam que a procura da 
vacina nas farmácias mais do que quintuplicou 
em relação a anos anteriores. Este aumento da 
procura é um sinal positivo. Quanto maior for 
a taxa de vacinação, menor será o número de 
afluência às urgências hospitalares (e centros 

de saúde) e o número de hospitalizações, e 
menos pressão sofrerá o SNS durante os meses 
de dezembro e janeiro – que é tradicionalmente 
o período mais crítico.
Para além da infeção pelo vírus influenza, 
que provoca a gripe, também o Streptococcus 
pneumoniae, que desencadeia pneumonias, 
tem uma maior circulação no inverno. Por 
isso, é aconselhada a toma da vacina antip-
neumocócica a alguns grupos de risco: pessoas 
com mais de 65 anos, pessoas com doenças 
crónicas como diabetes, asma, DPOC e outras 
doenças respiratórias crónicas, doença cardíaca, 
doença hepática crónica, doentes oncológicos, 
portadores de VIH e doentes renais.
“Numa altura de pandemia de Covid-19, a 
vacinação antipneumocócica ganha ainda mais 
relevância”, sublinha o Dr. Filipe Froes. “Não 
existe só Covid-19; todos os outros microrga-
nismos continuam a fazer o seu trabalho. Vão 
continuar a existir pneumonias numa altura em 
que a resposta do SNS pode ficar diminuída. 
Isso é um fator extra para tudo fazermos para 
diminuirmos os episódios de pneumonia 
pneumocócica”, acrescenta o também coor-
denador da Unidade de Cuidados Intensivos 
Médico-Cirúrgicos do Hospital Pulido Valente.
Por isso, “devemos promover a vacinação 
contra a gripe e a vacinação antipneumocó-
cica”. Existem até alguns dados preliminares 
observacionais que indicam uma relação entre 
a vacinação contra a pneumonia a incidência 
de Covid-19. “Nos países onde a taxa de vaci-
nação antipneumocócica é maior regista-se um 
menor número de casos de Covid-19 e uma 
menor mortalidade”, adianta o Dr. Filipe Froes.
O Dr. Filipe Froes ainda critica os médicos que 
não recomendam a vacinação. “Devem consultar 
a norma da DGS e cumprir essa norma”.

DR. FILIPE FROES
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 Dr.ª Regina Ribeiras
cardiologista no Hospital Lusíadas 
de Lisboa; vice-presidente da So-
ciedade Portuguesa de Cardiologia

DOSSIER VACINAS | DOENTES CRÓNICOS

Dados publicados revelam uma 
incidência anual de cerca de 
295 mil internamentos por 
pneumonia, durante o perío-

do de inverno. Nestes internamentos, a 
pneumonia é responsável por cerca de 20% 
de mortalidade, o que é bastante elevado 
quando comparado, por exemplo, com a 
mortalidade global da Covid-19 de 4% a 
11% nos doentes cardíacos vulneráveis.
Efetivamente nos últimos anos foi demons-
trado que a pneumonia é um fator de risco 
cardiovascular a curto e longo prazo. Em 
estudos publicados em 2015 e 2017 in-

Nestes doentes crónicos, a presença de infeção grave destabiliza a condição clínica, aumentan-
do a probabilidade de complicações potencialmente fatais. Vacinar é um ato que permite anteci-
par e impedir que se gere um círculo vicioso. 

Vacinar doentes cardíacos  
reduz complicações e 

 mortalidade cardiovasculares

vestigadores identificaram que indivíduos 
com mais de 65 anos sem história prévia 
de doença cardíaca apresentavam cerca de 
seis vezes mais risco de desenvolver doença 
cardiovascular nos primeiros 30 dias após 
infeção respiratória grave e que esse risco, 
apesar de baixar com o tempo, permanecia 
elevado até cerca de cinco anos depois.
Esta relação causal entre infeção respiratória 
grave, viral ou bacteriana e complicações car-
diovasculares resulta do facto de a exposição 
ao microrganismo infetante desencadear um 
processo modificador da parede de revestimen-
to das artérias (o endotélio) e simultaneamente 
induzir um quadro pró-trombótico. 
A exposição ao vírus da influenza, sobretudo 
se complicada de pneumonia, por um lado, 
torna instáveis as placas de aterosclerose que 
já existam nas artérias, tornando-as suscetíveis 
à formação de coágulos à sua superfície. Por 
outro, ao promover a libertação de proteínas 
inflamatórias, determina um verdadeiro 
estado pró-trombótico. Juntam-se assim 
dois fatores que, combinados, podem levar 
à oclusão das artérias do coração (coroná-
rias) ou cerebrais que se manifestam como 
graves complicações cardiovasculares como 
o enfarte do miocárdio e o acidente vascular 
cerebral (AVC). 
Acresce a estes dois mecanismos a utilização 
muito frequente no decurso da gripe de 
comprimidos anti-inflamatórios não-este-
roides, que também são pró-trombóticos. 

Finalmente, a ocorrência muito frequente de 
uma arritmia cardíaca designada de fibrilha-
ção auricular, sobretudo nos doentes com 
pneumonia, está associada à formação de 
coágulos no interior das cavidades cardíacas 
que podem levar a embolia pulmonar ou 
cerebral, como complicações mais graves.   
Estes são os chamados mecanismos fi-
siopatológicos, que são promotores do 
acréscimo de mortalidade cardiovascular 
e cerebrovascular, durante os períodos de 
pico de infeção, quer pelo vírus da gripe 
(influenza), quer pela bactéria Streptococus 
Pneumonia. A pneumonia bacteriana pode 
surgir também como complicação no decurso 
de infeção viral por gripe. Para qualquer um 
destes dois microrganismos existe vacina.
Portanto, é de vital importância identificar os 
doentes em risco, a fim de evitar as infeções 
respiratórias graves e estabelecer um tratamento 
personalizado caso ocorram. Efetivamente, o 
impacto da vacinação, quer para o vírus da 
gripe, quer para a pneumonia bacteriana, na 
redução das complicações e da mortalidade 
cardiovascular é enorme. 
A mensagem principal a passar é que as pessoas 
se vacinem, sobretudo os mais idosos, bem 
como os doentes com insuficiência cardíaca 
crónica, com doença cardíaca isquémica (por 
exemplo, quem já teve enfarte do miocárdio) 
e ainda com hipertensão arterial pulmonar, 
tal como previsto nas normas da Direção-
-Geral da Saúde.
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Gripe. 
Risco de enfarte e de AVC é seis  

vezes maior em pessoas não vacinadas
A vacinação contra a gripe tem um impacto positivo na prevenção de eventos cardiovas-
culares, diz o cardiologista Dr. Carlos Rabaçal, que apela à vacinação dos doentes com 

patologias cardíacas e das pessoas com 65 ou mais anos.

POR: ALEXANDRA RIBEIRO & TIAGO CAEIRO

As infeções virais desencadeiam uma série de reações no orga-
nismo que podem desestabilizar doenças cardiovasculares já 
estabelecidas. No caso da infeção pelo vírus da influenza, que 
provoca a gripe sazonal, está bem documentado o aumento 

do risco de eventos cardíacos graves em pessoas que não se vacinam.
“Há dados que mostram que, no decurso de uma síndrome gripal, 
aumenta a probabilidade de enfarte do miocárdio e acidente vascular 
cerebral. Este risco é maior nos primeiros três dias de infeção, e é seis 
vezes maior num doente que não se vacinou”, frisa o cardiologista  
Dr. Carlos Rabaçal, do Hospital Vila Franca de Xira. Sabe-se também 
que a redução da taxa de complicações nas quatro semanas seguintes 
à vacinação é na ordem dos 15 a 20% e de 30% a médio-longo prazo.
Assim, o especialista sublinha que a vacina contra a gripe não deve ser 
só administrada a indivíduos com ou maiores de 65 anos, mas sim a 
todos os doentes com patologia cardiovascular crónica, particularmen-
te se considerada grave. “Um doente com 50 anos de idade e com 
uma patologia cardiovascular grave deve vacinar-se”, enfatiza, uma 
vez que “os mecanismos da gripe encontram, no doente cardíaco, 
terreno propício para desencadearem complicações”. 
Por isso, devem ser vacinados todos os indivíduos com doença 
cardíaca crónica, independentemente da idade, “mesmo aqueles que 
tenham a doença bem controlada”. Lembrar que mesmo indivíduos 
saudáveis podem ter complicações na sequência de uma gripe, que 
podem passar, por exemplo, pelo “desenvolvimento de infeções 
oportunistas como a pneumonia – que pode levar à morte”.
O Dr. Carlos Rabaçal frisa a importância acrescida da vacinação 
dos idosos, embora admita que a eficácia da vacina contra a gripe 
é menor nesta população. “Nas pessoas idosas, que são o grupo 
com maior prevalência de doenças cardiovasculares e que mais 
beneficiam com a vacina, a taxa de eficácia é menor - está entre 
os 40 e os 50%”, sendo ainda mais baixa nas pessoas com mais 
de 80 anos. “Isto deve-se ao efeito natural que o avançar da idade 
tem nos mecanismos imunológicos que nos protegem ao longo da 
vida”, explica o médico.

DR. CARLOS RABAÇAL
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Em Portugal, todos os dias morrem 16 pessoas 
vítimas de pneumonia, o que equivale a 5% de to-
das as mortes do país, refere o Prof. Dr. José Alves, 
médico pneumologista e presidente da Fundação 
Portuguesa do Pulmão. De modo a sensibilizar a 
população, o Movimento dos Doentes pela Vaci-
nação (MOVA) lançou a campanha “Leva-me a 
Sério”, que tem como protagonista o humorista 
Herman José. 

POR: ALEXANDRA RIBEIRO

Para o MOVA, é tempo de levar a pneu-
monia a sério e apostar, de uma vez 
por todas, na prevenção. A campanha 
“Leva-me a Sério” tem como objetivo 

sensibilizar a população para a importância da 
vacinação antipneumocócica, em particular, em 
quem pertence aos grupos de risco. É o caso dos 
idosos e de pessoas com doenças crónicas como 
diabetes, asma, doença pulmonar obstrutiva 
crónica, outras doenças respiratórias crónicas, 
doença cardíaca, doença hepática crónica, bem 
como doentes oncológicos, portadores de VIH 
e doentes renais. Com Herman José a dar a cara 
pela campanha, durante dois meses, a população 
será sensibilizada através de mensagens gerais, 
transversais a todos, e através de mensagens 
especiais, dedicadas a diferentes grupos de risco.
A vacinação antipneumocócica é recomendada a 
todos os adultos pertencentes a grupos de risco, 
pela Direção-Geral da Saúde, desde 2015. Para 
estes, a vacinação é indispensável, uma vez que 
“a pneumonia é mais frequente, mais grave e 

potencialmente fatal”, explica o Prof. Dr. José 
Alves, médico pneumologista e presidente da 
Fundação Portuguesa do Pulmão.
“Convém lembrar que, em Portugal, todos os 
dias morrem 16 pessoas com pneumonia, o que 
equivale a cerca de 5% de todas as mortes do 
nosso país”, frisa o pneumologista.
Para além da mortalidade, “há que ter em conta 
também a morbilidade e o agravamento de 
patologias anteriores”, sublinha, dando como 
exemplo os doentes com doença pulmonar obs-
trutiva crónica. Como a função respiratória destes 
doentes se vai deteriorando, podendo “levar à 
insuficiência respiratória, com necessidade de 
oxigénio suplementar de forma aguda e crónica”, 
a vacinação tem um papel muito importante. 
“Não fazer a vacina significa correr estes riscos 
voluntariamente e, diga-se, desnecessariamente”, 
afirma o especialista.
De acordo com dados disponíveis no site do 
MOVA, nove em cada 10 adultos com mais de 
50 anos não estão vacinados contra a pneumonia 

e por isso é imperativo sensibilizar a população. 
“Efetuar a vacinação significa diminuir a mortali-
dade e o risco de morte, diminuir a morbilidade 
e diminuir os custos pessoais e de saúde pública”, 
diz o Prof. Dr. José Alves.
Para o pneumologista, não vacinar os adultos, 
em especial quem pertence aos grupos de risco, 
“significa aumentar o risco de morte a nível in-
dividual e a mortalidade a nível coletivo. Dizer 
não significa aumentar o sofrimento individual 
e os custos relacionados com a morbilidade, 
a nível coletivo”.
Não vacinar, nos dias que correm, significa 
também “ajudar o SARS-CoV-2”. Como alerta 
o médico, este ato pode levar ao aumento da 
procura de cuidados médicos “dificultando a 
resposta dos nossos serviços de saúde”. 
Nesse sentido, o Prof. Dr. José Alves dei-
xa o apelo, que resume a essência da 
campanha deste ano do MOVA – se per-
tence aos grupos de risco ou tem mais  
de 65 anos vacine-se.

DOSSIER VACINAS | VACINA ANTIPNEUMOCÓCICA

“A Pneumonia mata.  
Leve-a a sério e vacine-se”

PROF. DR. JOSÉ
 ALVES
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A importância de vacinar  
os doentes com diabetes

A Federação Portuguesa das Associações de Pessoas com Diabetes (FPAD) faz parte do 
MOVA e congratula-se com as iniciativas que promovam a vacinação nas pessoas com 

diabetes, um grupo de risco.

 Drª. Emiliana Querido
presidente da Federação Portuguesa de 
Associações de Pessoas com Diabetes

Para as pessoas com diabetes, sendo 
um grupo de risco, a vacinação é 
ainda mais importante! 
Sendo uma doença autoimune, a 

diabetes, por si só, já diminui as defesas e 

aumenta a probabilidade de contrair infeções 
graves, duas vezes mais que para as demais 
pessoas. Estas infeções – como a meningite, 
a sépsis ou a pneumonia – podem ser fatais. 
A vacinação é muito importante para as 

prevenir! É urgente vacinar! 
Quando em internamento, a pessoa com 
diabetes e pneumonia tende a permanecer 
no hospital mais um dia que as pessoas sem 
esta combinação de doenças, com risco de 
contrair outro tipo de infeções hospitalares 
e, por isso também, com o risco de morte 
aumentado, devido a complicações que 
podem ocorrer nestes pacientes. Um estu-
do revelou isso mesmo: a mortalidade de 
13,5% registada nas pessoas sem diabetes 
passava para 15,2% nas que tinham as duas 
morbilidades.
A FPAD recomenda vivamente a vacinação 
como prevenção da pneumonia e de outras 
doenças graves! A pessoa com diabetes é 
sempre um hospedeiro frágil e suscetível de 
contrair várias infeções. A vacinação é segura e 
eficaz! Vacine-se! 
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POR: TIAGO CAEIRO

Esta questão gerou polémica, em 2018, 
quando a Assembleia da República 
aprovou, antes de receber qualquer 
parecer técnico, a inclusão destas 

vacinas no PNV. Na altura, o bastonário da 
Ordem dos Médicos considerou um erro 
que o parlamento tenha aprovado as três 
vacinas no PNV quando a DGS ainda estava 

O Programa Nacional de Vacinação (PNV), criado há 55 anos, recebeu, este ano, um reforço im-
portante: mais 10,9 milhões de euros, vindos do Orçamento de Estado, que serão usados para 
garantir a aquisição de três novas vacinas: contra a Meningite B, contra o Rotavírus e contra o 
HPV (esta última destinada agora também a rapazes).

Gastos com vacinação não  
param de crescer. O investimento 

compensa?

a estudar o assunto.
Chamada a pronunciar-se, a DGS confirmou 
a inclusão das três vacinas no PNV depois do 
aval da comissão técnica de vacinação daquele 
organismo. Mas, afinal, de que a forma se 
avalia o custo-efetividade de cada vacina?
“Quando um medicamento ou uma vacina 
entra no mercado, tem sempre de ter por trás 
um estudo fármaco-económico”, explica o 
médico António Vaz Carneiro. Para elaborarem 
o estudo, os técnicos (que podem pertencer 
a universidades, centros de investigação, ou 
outras entidades) analisam a incidência da 
doença que se quer tratar ou evitar, o custo 
e a eficácia da vacina, assim como a sua se-
gurança, de modo a perceberam se esta é ou 
não custo-efetiva. 
Ou seja, depois de se confirmar a eficácia tera-
pêutica, é analisada a vertente económica. Os 
técnicos comparam a vacina em análise com 
alternativas e analisam o impacto económico 
da doença no sistema de saúde. “Mesmo que 
a vacina tenha melhores resultados, o custo 
pode impedir a sua aquisição”, admite Antó-
nio Vaz Carneiro, professor da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa.
A avaliação económica tem como objetivo, 
por exemplo, determinar se o custo incorrido 
pela sociedade para ganhar, por exemplo, um 
ano de vida para os doentes, é semelhante a 

alternativas de cuidados prestados atualmente. 
No entanto, a lista de fatores em análise é 
mais extensa: pode incluir infeções e mortes 
evitadas, custos, os chamados QALYs (anos de 
vida ajustados pela qualidade) ou o ICER, que 
mede o custo-efectividade. “A vacina pode ser 
magnífica mas, se só existirem 100 doentes 
em Portugal, dificilmente será custo-eficaz”, 
diz Vaz Carneiro.
Os dados sobre o impacto da vacinação pre-
ventiva em Portugal são escassos mas, no caso 
da vacinação antipneumocócica, por exemplo, 
um estudo publicado por investigadores por-
tugueses, no The Pediatric Infectious Disease 
Journal, concluiu que a administração da vacina 
a crianças permitiu evitar 130 mortes e gerar uma 
poupança de cerca de 400 mil euros. 
Já um estudo conduzido a nível europeu con-
cluiu que a implementação de um programa 
de vacinação contra a gripe em todos os grupos 
de risco levaria a uma redução de mais de 7 
milhões de casos de infeção pelo vírus influenza, 
com menos cerca de 800 mil internamentos e 
menos 68 mil mortes. Só em França, Alemanha, 
Itália, Espanha e Reino Unido, o estudo aponta 
para uma poupança de, pelo menos, 1,59 mil 
milhões de euros, sendo que o custo estimado 
da vacinação dos grupos de risco ascenderia 
a 1,52 mil milhões. Este é um caso em que 
a vacinação é custo-efetiva.

PROF. DR. ANTÓNIO 
VAZ CARNEIRO
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Cancro da Tiroide é o terceiro mais 
comum nas mulheres

“Nas mulheres, o cancro da tiroide representa já o terceiro cancro mais comum, tendo à frente 
apenas o cancro da mama e o do cólon”, elucida a médica endocrinologista e coordenadora de 
Endocrinologia da CUF Descobertas.

POR: ALEXANDRA RIBEIRO

DRª. INÊS SAPINHO

Qual a prevalência de cancro da tiroide em 
Portugal?
Em termos globais, o cancro da tiroide é pouco 
frequente, estimando-se que sejam diagnosticados 
cerca de 400 a 500 carcinomas da tiroide por 
ano. No entanto, nas mulheres, representa já 
o terceiro cancro mais comum, tendo à frente 
apenas o cancro da mama e o do cólon. Apesar 
de o diagnóstico de novos casos de carcinoma 
por ano ter vindo a aumentar, a mortalidade 
mantém-se baixa. Este aumento associa-se 
ao desenvolvimento tecnológico que permite 
a identificação de carcinomas em fases mais 
precoces do que no passado.

Quais os grupos e faixas etárias mais afetados?
Há pessoas com fatores de risco para o apa-
recimento de cancro da tiroide, como por 
exemplo terem antecedentes de exposição a 
radiação na cabeça e no pescoço, exposição 
ambiental à radiação resultante de acidentes 

nucleares e terem história familiar de cancro 
da tiroide. Este cancro atinge sobretudo as 
mulheres, apenas porque são elas que muito 
mais frequentemente têm nódulos da tiroide.  
A incidência de novos casos é três vezes mais 
elevada nas mulheres do que nos homens. 
Quanto às faixas etárias, o cancro da tiroide 
pode ocorrer em qualquer idade, sendo que 
nas mulheres o pico é entre os 40-50 anos e, 
nos homens, surge geralmente aos 60-70 anos.

Como é que este cancro se manifesta?
A maioria das pessoas com cancro da tiroide não 
têm quaisquer sinais ou sintomas específicos.
É frequente os doentes descobrirem acidental-
mente um nódulo no pescoço ou em exames 
realizados por outros motivos não relacionados 
com a tiroide.
Por vezes, com o crescimento do nódulo ma-
ligno, podem surgir alguns sintomas, como por 
exemplo, rouquidão, dificuldade em comer ou 
em respirar, engasgar, dores no pescoço ou na 
garganta e nódulos dispersos no pescoço.

É importante haver um diagnóstico precoce 
do cancro da tiroide? Porquê?
Como este tipo de cancro não se acompanha, 
na maioria dos casos, de sinais ou sintomas 
específicos, a sua identificação ou exclusão deve 
ser realizada em todos os doentes a quem sejam 
detetados nódulos na tiroide. 
Um diagnóstico o mais precoce possível é es-
sencial para se conseguir um tratamento eficaz 
e com elevada taxa de sucesso, reduzindo ao 
máximo a possibilidade de recorrência.
Apesar do tratamento, como em alguns casos, 
a doença pode reaparecer a muito longo prazo. 
Também aí é necessária uma apertada vigilância 
com o endocrinologista, pois a identificação 

precoce de uma recidiva deste cancro permite 
o seu tratamento!

Que tratamentos existem atualmente para 
estes doentes?
O tratamento depende do tipo de cancro e 
do seu potencial de disseminação. Deverá ser 
realizado num centro especializado, com uma 
equipa multidisciplinar, que discuta os casos 
clínicos e defina a melhor estratégia a adotar.
A cirurgia é a primeira opção terapêutica para 
a grande maioria dos carcinomas da tiroide, 
podendo ser curativa e o único tratamento 
necessário nas fases iniciais. Existe também 
o tratamento com hormona tiroideia após a 
cirurgia e que tem dois benefícios: substituir a 
hormona que a tiroide normalmente produziria e 
suprimir a produção de TSH que pode estimular 
o crescimento de alguma célula cancerígena que 
tenha permanecido após a cirurgia. O tratamento 
com iodo radioativo, a radioterapia externa e a 
quimioterapia são tratamentos menos utilizados, 
mas também benéficos para alguns doentes.

Que recomendações quer deixar à população 
em geral?
Há que ter uma alimentação diversificada e 
contendo suficientes fontes de iodo, pois o 
seu défice está na base do aparecimento de 
nódulos tiroideus.
Sempre que surgir um nódulo no pescoço, 
seja detetado pelo próprio ou em qualquer 
exame de imagem, deve procurar observação 
médica para ser avaliada qual a probabilida-
de de poder tratar-se de patologia tiroideia 
maligna. Apenas a avaliação e identificação 
precoce do cancro da tiroide está associada 
a uma grande melhoria das taxas de cura e 
prognóstico da doença.



saúdeNotícias 43

ESPECIAL TIROIDE | HIPOTIROIDISMO

uma condição predominantemente feminina
É uma doença fácil de diagnosticar e considerada fácil de tratar, mas o que é certo é que o hiper-
tiroidismo está subdiagnosticado. Muitos são os doentes, na grande maioria mulheres em idade fér-
til, que passam meses, e às vezes mesmo anos, até receberem o diagnóstico e o tratamento correto. 
O Dr. João Jácome de Castro dá-nos a conhecer esta doença do espetro das disfunções da tiroide. 

POR: RITA VASSAL

HIPOTIROIDISMO:

“As doenças da tiroide são muito frequentes, é 
preciso conhecê-las para as diagnosticar, mas, 
na generalidade dos casos, são doenças fáceis 
de tratar”, assim começa o Dr. João Jácome de 
Castro, endocrinologista do Hospital das Forças 
Armadas, por abordar o hipotiroidismo.
As patologias do espetro da tiroide dividem-se 
em dois grupos: as que decorrem de alterações 
anatómicas desta glândula endócrina situada 
na base do pescoço – como os nódulos da 
tiroide – e as que resultam das alterações da 
função da tiroide. É neste último grupo que se 
inserem o hipertiroidismo, caracterizado pela 
produção em excesso das hormonas da tiroide, 
e o hipotiroidismo que, por oposição, resulta 
da baixa circulação dessas mesmas hormonas, 
a tri-iodotironina (T3) e a tiroxina (T4).
Segundo explicou o Dr. João Jácome de Castro, 
apesar de não haver dados muito concretos 
para a população portuguesa, “estima-se que o 
hipotiroidismo atinja 2% da população adulta, 
sendo que pode estar presente em mais de 10% 
das pessoas com mais de 50 anos, em formas 
subclínicas”, podendo esta ser considerada uma 
condição predominantemente feminina, afetando 
sobretudo mulheres em idade fértil. 

Na base desta doença podem estar várias situações, 
contudo “a causa mais frequente em Portugal 
para o hipotiroidismo é a doença autoimune 
da tiroide, a chamada tiroidite de Hashimoto”, 
refere o endocrinologista, explicando que este 
quadro clínico acontece quando as células do 
sistema imunitário, que defendem o organismo 
das agressões externas e internas, deixam de 
reconhecer a tiroide e passam a atacá-la. 
Menos frequentes são as situações em que as 
hormonas deixam de ser produzidas porque 
o doente necessitou de retirar cirurgicamente a 
tiroide, ou a função da glândula foi afetada por 
causa da radiação usada para tratar algumas situa-
ções clínicas, como é o caso do hipertiroidismo. 
Alguns fármacos para tratar patologias cardíacas 
ou patologias do foro psiquiátrico também podem 
comprometer a função da tiroide.
Menos frequente em Portugal é o hipotiroidismo 
decorrente da carência de iodo, que noutras partes 
do Mundo “é motivo de grande preocupação e 
leva mesmo à instituição em alguns países de 
programas de suplementação de iodo”, explicou 
o especialista.

ESTAR ATENTO AOS SINTOMAS
Uma das maiores dificuldades no diagnóstico 
do hipotiroidismo está relacionada com o leque 
de sintomas que provoca. Como abrange uma 
sintomatologia variada, não são raros os casos em 
que os doentes passam por vários especialistas 
até chegarem a um endocrinologista que faz o 
diagnóstico. 
As queixas mais frequentes passam por um can-
saço persistente, pela presença de obstipação, de 
pele seca, de queda de cabelo, dores musculares, 
aumento de peso e de sensibilidade ao frio, 
rouquidão, alterações de humor, nomeadamente 
quadros depressivos, ou alterações na regulari-
dade menstrual. “Nos casos de hipotiroidismo 
severo, o doente depara-se com muitas, se não 
mesmo todas estas queixas”, reconhece o Dr. 
João Jácome de Castro, situação que leva, então, 

o doente - como já referido, na maioria dos casos 
mulher - a procurar diferentes especialistas para 
tratar cada sintoma. Vai ao ginecologista para 
tratar as alterações menstruais, ao dermatologista 
à procura de solução para a pele seca e para a 
queda de cabelo, ao gastrenterologista queixar-se 
da obstipação e até ao psiquiatra à procura de 
tratamento para o estado depressivo e a sonolên-
cia “que são muito frequentes e incapacitantes” 
nestes doentes.
Este é o motivo por que esta doença “fácil de 
diagnosticar” por um endocrinologista tem, 
em muitos casos, um diagnóstico tardio. Nesse 
sentido, o Dr. João Jácome de Castro considera 
importante alertar a população para o conjunto 
de sintomas no seu todo, para que o doente pro-
cure a ajuda especializada nesta condição o mais 
rapidamente possível o diagnóstico é simples e, 
após a suspeita clínica, pode ser confirmado por 
uma simples análise laboratorial de fácil acesso, 
resposta rápida e barata.
Até porque, como sublinhou, esta é uma patologia 
“fácil de tratar”, com a prescrição de fármacos 
(hormona tiroideia) que compensam a falta 
das hormonas da tiroide. “Com a prescrição da 
dose adequada conseguimos evitar os efeitos 
secundários” tanto do hipotiroidismo, como da 
terapêutica e acrescenta: “Coisa rara, trata-se de 
uma terapêutica altamente eficaz e de baixo custo”.
E sendo esta uma patologia que afeta em grande 
medida o sexo feminino em idade reprodutiva, 
o Dr. João Jácome de Castro descansa as mu-
lheres garantindo que, se tratada corretamente, 
não compromete a fertilidade, nem a gestação.  
É apenas necessário um ajuste da dose terapêu-
tica para compensar as necessidades acrescidas 
da grávida.
Em suma, reconhece o endocrinologista, o 
fundamental é estar atento, “não desvalorizar os 
sintomas” e procurar um especialista que faça o 
diagnóstico e prescreva o tratamento sem deixar 
arrastar o sofrimento e a penosidade do doente 
por muito tempo.
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    Chegou o Outono!

 Dr.ª Helena Cid 
Nutricionista C.P. O329N
Vogal do Conselho Jurisdicional  
da Ordem dos Nutricionistas Membro 
do Conselho Geral da Fundação  
Portuguesa de Cardiologia

CASTANHAS 
Quentes e boas, as castanhas são, sem dúvida, 
um dos símbolos do Outono. 
Sabia que 10 castanhas fornecem metade da 
dose diária recomendada de vitamina C? Todos 
conhecemos os benefícios desta vitamina no 
fortalecimento do sistema imunitário e no seu 
contributo para o  bom funcionamento do 
sistema nervoso. As castanhas são ainda ricas 
em fibras, que dão uma sensação de sacieda-
de e, além disso, as substâncias indigeríveis 
das fibras estimulam a presença de bactérias 
probióticas, benéficas à nossa saúde. 
Este fruto outonal fornece uma boa dose de 
energia, uma vez que são muito ricas em 
amido e contêm uma quantidade apreciável 
de minerais como cálcio, ferro, magnésio, 
potássio, fósforo, zinco, cobre, manganésio 
e selénio; contudo, são pobres em gordura e 
em sódio. Os alimentos pobres em sódio e 

ricos em potássio são recomendados a quem 
tenha problemas de hipertensão.                                                                                                          
As castanhas são muito versáteis. Podem 
ser adicionadas a sopas, a legumes, a pratos 
de carne, no forno ou no tacho, e ainda a 
sobremesas.   

ROMÃS 
São pequenos os bagos desta fruta, mas, 
na verdade, são de uma enorme riqueza 
nutricional. 
As romãs  são riquíssimas em vários polife-
nóis, dos quais se destacam as antocianinas, a 
quercetina e os taninos, proporcionando um 
potencial antioxidante quase três vezes supe-
rior ao do vinho tinto. Estas substâncias podem 
ter um papel ativo na proteção da oxidação do 
colesterol LDL (mau colesterol), contribuindo 
para a prevenção do desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares. Segundo alguns 

estudos, estes bagos parecem ter benefícios 
na prevenção de doenças degenerativas, como 
a doença de Alzheimer.
As romãs contêm uma elevada percentagem 
de água e 100g destes bagos contêm apenas 
50 kcal,  o que as torna muito interessantes 
para serem incluídas no dia a dia e nas dietas 
para redução do peso. Se tem dificuldade em 
retirar os bagos da casca existem vários truques, 
basta fazer uma pesquisa na internet e voilà! 

FIGOS 
As figueiras vieram para a península ibérica 
com os árabes e por cá ficaram, porque o seu 
fruto é muito apreciado, quer fresco, quer 
seco. Os figos são ricos em vários minerais, 
como o  ferro, o cálcio, o fósforo e o potássio. 
Destaco este último mineral porque é essencial 
para a transmissão dos impulsos nervosos e 
contribui para o bom desempenho muscular. 

NUTRI SAÚDE| ALIMENTOS DA ÉPOCA 

Sabia que as frutas desta época do ano fornecem nutrientes capazes de dar um reforço extra ao 
nosso sistema imunitário, preparando-o para enfrentar os dias mais frios? A natureza é sábia!  
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NUTRI SAÚDE| ALIMENTOS DA ÉPOCA 

Assim, este fruto é adequado para quem 
pratica desporto. Cerca de 80% deste fruto 
é água, mas contém quantidades apreciá-
veis de vitaminas, como a vitamina A, 
C, B6 e o ácido fólico.  A vitamina B6 
contribui para a redução do cansaço e 
da fadiga, tendo um papel importante 
na formação de glóbulos vermelhos e 
contribui para o funcionamento normal 
do sistema imunológico. Pelo seu teor em 
fibras, são verdadeiros laxantes naturais, 
contribuindo, assim, para o bom funcio-
namento do sistema digestivo. Os figos 
secos podem ser uma boa opção para 
snacks durante todo o ano.

UVAS 
Com a chegada do Outono, entramos na 
época das vindimas. Um trabalho árduo, 
mas feito com muita alegria e mestria. 
As vindimas têm cada vez mais adeptos 
e são muitos os turistas que procuram o 
nosso país para viverem esta experiência. 
As uvas estão intimamente ligadas aos 
povos do Mediterrâneo, sendo por isso 
presença obrigatória na célebre “Dieta 
Mediterrânea”, cujos benefícios para a 
saúde são mundialmente reconhecidos.                                                                                                                        
Em termos nutricionais, as uvas são ricas 
em açúcar, possuem fibras alimentares, 
vitamina C e muita água. Podemos também 
encontrar cálcio e ferro, em quantidades 
apreciáveis. Muito poderosos são os an-
tioxidantes nelas presentes, dos quais se 

destaca o resveratrol, existindo numa maior 
concentração nas uvas mais escuras. Sabemos 
que têm propriedades anti-inflamatórias, 
cardio-protetoras e muitas outras proprie-
dades que estão a ser estudadas, como o 
efeito em células tumorais.  O resveratrol 
e outras substâncias presentes nas uvas 
protegem a pele contra o envelhecimento 
precoce, sendo por isso usados na indústria 
da cosmética. 

DIÓSPIROS 
Uns têm um tom mais alaranjado e são mais 
duros, os outros têm um tom mais averme-
lhado, são mais moles e habitualmente 
comem-se à colher, os dióspiros têm 
grandes adeptos entre nós. Há muitas 
pessoas que os rejeitam devido ao seu 
sabor ser um pouco adstringente. Este 
sabor é mais notório nos dióspiros de 
polpa mais mole quando não estão bem 
maduros e esse travo deve-se à presença 
de grandes quantidades de taninos. Os ta-
ninos destacam-se pelo seu elevado poder 
antioxidante que quando em contacto com 
algumas substâncias nefastas ao nosso or-
ganismo conseguem neutralizá-las. Assim, 
conseguem ter um poder anti-inflamatório 
e ajudam na proteção cardiovascular. São 
também ricos em vitamina A, tendo um 
papel essencial para a visão e para manter 
a pele saudável.  Os dióspiros contêm uma 
boa dose de açúcar, por isso, é necessária 
alguma moderação no seu consumo. 

MARMELOS 
Este fruto tem uma polpa muito rija e 
amarga, por isso não é consumido cru. 
Como somos um povo muito hábil na 
cozinha, ao longo do tempo conseguimos 
contornar esta situação e trazer os mar-
melos para a nossa culinária. Passaram 
a entrar como ingredientes em assados, 
estufados, cozidos ou em compotas e 
doces, como a marmelada. O marmelo é 
baixo em calorias e rico em fibras alimen-
tares, destacando-se a pectina. Esta fibra é 
solúvel, consegue retardar o esvaziamento 
gástrico, aumentando a sensação de sa-
ciedade. Pode contribuir também para o 
controlo do colesterol no sangue. Contêm 
uma quantidade apreciável de taninos e de 
flavonoides, que atuam como antioxidantes. 
Os marmelos são fontes de vitamina C e de 
carotenos, que têm um papel importante 
na prevenção de infeções, especialmente 
as do foro respiratório, tão típicas nesta 
época do ano. 
Neste outono considere experimentar 
receitas onde os possa incluir, como, por 
exemplo, adicioná-los à carne assada, aos 
legumes estufados, ou use a sua imaginação 
e descubra outras combinações. Quanto 
ao seu consumo em doces ou geleias te-
nha alguma precaução; muitas delas contêm 
grandes quantidades de açúcar. Para reduzir 
a quantidade de açúcar, experimente juntar 
maçã, cenoura, abóbora ou curgete, neutra-
lizando, assim, o seu sabor amargo. 
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A raiva é uma zoonose, ou seja, 
trata-se de uma doença que afeta 
muitos mamíferos, nomeadamente o 
morcego e o cão, que a transmitem 

ao Homem. 
O vírus está presente na saliva de animais infe-
tados – daí que a transmissão ocorra através da 
mordedura – e tem uma grande afinidade com 
o tecido nervoso, sobretudo o sistema nervoso 
central, o qual é alcançado através dos nervos 
periféricos. Quando o vírus se instala no cérebro, 
provoca inflamação – uma encefalite –, que 
se traduz em alterações do comportamento e 
posteriormente em paralisia. O animal acaba 
por morrer em consequência dessa parali-
sia, que leva a paragem cardiorrespiratória.  
A doença é sempre fatal nos animais e quase 
sempre no Homem. 

“Se já não há raiva em Portugal, 
porque sou obrigado a vacinar 

o meu cão?”

VETONLINE.PT  | 28 SETEMBRO: DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A RAIVA

 Dr.ª Sara Coelho
médica veterinária no Hospital 
Referência Veterinária Montenegro

À medida que os anos passam, tendemos a esquecer a importância de certas questões, tal como 
quem nascer pós-pandemia Covid-19 poderá vir a desvalorizar o nosso esforço atual. Numa fase 
em que estamos mais conscientes para os vírus e para as vias de transmissão entre animais e 
humanos, é pertinente abordarmos o vírus da Raiva. 

o médico veterinário municipal, que faz 
a avaliação clínica e verifica a imunidade 
para o vírus (isto é, se o cão está vacinado). 
Contudo, é de ressalvar que o diagnóstico 
inequívoco da Raiva é estabelecido apenas 
após a morte.
Qualquer caso de mordedura contra pessoas 
deve ser reportado às entidades competentes 
para se prosseguir com o protocolo legal, 
nos termos do Decreto de Lei n.º 290/2003, 
de 15 de Novembro. 
Certamente haverá quem considere que as 
exigências legais são fruto de exagero legisla-
tivo, mas esta é uma questão de saúde pública. 
Imagine que, ao passear na rua com o seu cão 
pela trela, surge outro cão que ataca o seu. 
Como pode saber se o cão agressor é vacinado 
contra a raiva? Como pode saber se não foi 
ilegalmente importado de um país em que a 
doença está presente? Agora imagine se, em 
vez do seu cão, for o seu filho a ser mordido. 
Portugal demorou 36 anos a eliminar este 
vírus. Haverá alguma razão para facilitarmos 
e para arriscarmos colocar em risco a nossa 
saúde e bem-estar familiar? 
Neste momento, a vacina da raiva é a úni-
ca vacina obrigatória para cães. Pode ser 
administrada a partir dos três meses, mas 
requer a identificação eletrónica prévia. Em 
idade adulta, o reforço vacinal constitui por 
norma a razão primordial para a visita anual 
do cão ao médico veterinário – momento 
que deve ser aproveitado para avaliar o es-
tado de saúde do animal. A vigilância anual 
permite praticar uma medicina preventiva, 
favorecendo o sucesso do tratamento de 
eventuais problemas de saúde.

O período de incubação da doença é bastante 
variável, desde dias a semanas, dependendo 
da proximidade do local da mordedura 
ao sistema nervoso central e da estirpe do 
vírus. Devido à alteração comportamental, 
alguns animais silvestres perdem o medo de 
se aproximarem de zonas urbanas. Daqui 
resultam interações com o Homem ou com 
animais domésticos, que habitualmente ter-
minam em confrontos com a concretização 
de mordedura. 
Portugal está oficialmente livre do vírus da 
Raiva desde 1961. Tal foi conseguido graças 
à implementação da melhor medida de pre-
venção conhecida, a vacinação antirrábica, 
obrigatória nos cães desde 1925, em Portugal. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
todos os anos morrem 70 mil pessoas devido 
à doença, a maior parte em idades pediátricas, 
provavelmente devido à sua maior proxi-
midade a cães doentes. Ao protegermos os 
nossos cães, através da vacinação, estamos 
a proteger-nos a nós. 
Para além da obrigatoriedade de vacinação 
no país, é necessária a aplicação no espaço 
europeu aquando do trânsito e importação 
animal, sobretudo quando os animais são 
oriundos de países onde a doença ainda 
está presente. 
Qualquer cão que tenha um comportamento 
agressivo, que morda, mesmo que em virtude 
de outros fatores do foro comportamental, 
passa a ser considerado perigoso, inde-
pendentemente da raça. Assim, o cão com 
comportamento sugestivo de Raiva deve ser 
encaminhado para o médico veterinário que 
o acompanha ou, preferencialmente, para 
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Com o apoio:

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE MEDICINA GERAL

 SITE DE INFORMAÇÃO SOBRE VACINAS,  
O SEU NOVO PORTAL COM INFORMAÇÃO  

CREDÍVEL E CONSCIENTE

www.evacinas.pt



saúdeNotícias48

EM PARCERIA COM: 

PARA PREVENIRUSE O 
Pense em si. Pense nos seus. 

wwww.fpcardiologia.pt    www.facebook.com/FPCardiologia

COL ABORAÇÃO:

#UseHeart #WorldHeartDay

DIA
MUNDIAL
DO CORAÇÃO
29 SET


