
    HDSInForma
Nº 24  |  Bimestral  |  Outubro 2008

Sempre consigo a cuidar de si

Com Seriedade,

Solidariedade e Segurança

Médicos Neurologistas do
Hospital de Santarém

Educação para a Saúde na Criança

Unidade de Neurologia
 em Destaque

Concurso de Pintura para Doentes e
Profissionais de Saúde

Vencedores do Concurso
de Fotografia



índice

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ficha Técnica:
Propriedade: Hospital Distr ital de Santarém, EPE, Avenida Bernardo
Santareno, 2005-177 Santarém | Direcção: Conselho de Administra-
ção | Edição: Ana Bento, Francisco Ribeiro de Carvalho, Helena Grais,
Joana Parente e Marta Bacelar Xavier | Contactos: Telef. 243 300 200
|E-mail: hdsinforma@hds.min-saude.pt | Site: www.hds.min-saude.pt
| Impressão: Nobre Brindes, Lda | Tiragem 1500 exemplares | Distri-
buição Gratuita

Dever cumprido...

Programa Novas
Oportunidades

3

4
5

EDITORIAL

6

2  HDSInForma

Educação para a Saúde
na Criança

Jornadas dos Médicos
Internos

Jornadas de Cardiologia

7

Concurso de Pintura

para Doentes e Profis-
sionais de Saúde do

H.D.S. e seus familiares

José Rianço Josué
Presidente do CA

Unidade de Neurologia

do Hospital Distrital de
Santarém

Sinal dos Tempos

Confesso que até há bem pouco tempo
o assunto da aposentação ou reforma
era matéria que não constava na minha
cogitação, nem me assaltava os
pensamentos mesmo quando as razões
de natureza orçamental e do estilo de
vida das pessoas, das famílias e do
Estado, traziam o assunto para as
páginas dos jornais, ecrãs de telejornais
ou campos de esgrima político-
partidária. Pode ser inconsciência
pessoal ou desapego pelas
preocupações do futuro breve que se
aproxima mas era um assunto dos
outros.
Subitamente, dou-me conta que no
limiar superior da minha geração fulano,
beltrano e sicrano, atingiram o estatuto
de Aposentados ou Reformados quando
me parecia estarem no pleno uso das
suas faculdades, fossem elas quais
fossem e todos com um ar feliz.
Sinal dos tempos ou de um tempo em
que cada um olha para trás e diz – dever
cumprido, o lugar aos mais novos.
Vem esta questão a propósito do número
de trabalhadores do Hospital
transversalmente a todos os grupos
profissionais, que se estão a aposentar
neste final de ano de 2008, numa onda
que se vai estender durante o ano 2009,
tornando este biénio no período em que
mais pessoas mudaram de vida
lembrando que, agora sim, vão dedicar-
-se aos prazeres do que foi sempre
deixado para fazer um dia…
A todos eles e a cada um, o Presidente
do Conselho de Administração deixa
uma palavra de agradecimento pelo
passado que hoje encerram e uma
palavra de estímulo para viverem no
futuro que agora começa, tudo o que
ficou por fazer, sendo que nunca será
tudo, mas pode ser melhor.
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Educação para a Saúde na Criança
O Projecto Educação para a Saúde
na criança nasceu do interesse em
aproximar o Serviço de Pediatria do
HDS aos utentes que vêm à Consulta
Externa, Internamento e Urgência
Pediátrica.
O Projecto consiste na realização de
acções de sensibilização sobre a “Ac-

tuação e prevenção de situações de
urgência comuns na idade pe-
diátrica”, dirigidas a crianças,
adolescen- tes, pais e cuidadores.
Desta forma, os profissionais do
Serviço de Pediatria pretendem
optimizar os cuidados de saúde

prestados aos utentes,
investindo na Educação para
a Saúde. Este Projecto foi
desenhado para  existir uma
parceria entre os médicos e
a educadora de infância do
Serviço de Pediatria. A
médica responsável é a Dr.ª

Liza Aguiar e a
Educadora de Infância
Liliana Gabriel.
No ano lectivo 2008/
2009, privilegiar-se-á a
actuação de “Primeiros Socorros” e em cada acção, que terá um tema
específico, será distribuído aos pais um panfleto informativo com
conceitos básicos sobre o tema abordado.

TEMAS A ABORDAR DURANTE OS PRÓXIMOS MESES:

Outubro - Febres e Exantemas
Novembro - Falta de ar

Dezembro - Corpos estranhos e asfixia

   2ª, 3ª e 4ª Feira            3ª Feira               5ª e 6ª Feira

        Consultas          Internamento      Urgência Pediátrica

             15h       11h30m/12h        (sala espera)10h/11h

O Serviço de Cardiologia do Hospital
de Santarém está a organizar as XIV
Jornadas de Cardiologia de
Santarém que se realizam este ano
em Óbidos no hotel Praia D’El Rey
Marriott Golf & Beach Resort nos
próximos dias 17 e 18 de Outubro.

O programa científico foi elaborado
por elementos do Serviço de
Cardiologia e médicos da Medicina
Geral e Familiar, tendo como objectivo
principal a actualização na área
cardiovascular.

Este ano os temas abordados foram:

    1 – Avanços em Hipertensão
          Arterial;
    2 – Insuficiência Cardíaca;
    3 – Hipertensão Pulmonar;
    4 – Diabetes e Beta-Bloque-
          antes;
    5 – Dor precordial.

As Jornadas envolveram o sector
médico e o grupo de enfermagem.

JORNADAS DOS MÉDICOS INTERNOS DO HDS

Como já é hábito, realizaram-se no Hospital, as Jornadas dos Médicos
Internos do HDS. O objectivo manteve-se: proporcionar um espaço de
reflexão e debate subordinado a um tema actual e abrangente.
Desta vez o tema escolhido foi a Obesidade, onde se pretendeu discutir,
nas várias mesas redondas que decorreram ao longo do dia, a sua
repercussão clínica e as possíveis armas de luta contra esta epidemia do
século XXI.
Este ano, as jornadas decorreram no dia 9 de Outubro, na Sala Polivalente
do Hospital, com início agendado para as 9 horas. Não obstante ser um
encontro organizado por Internos e a pensar nos Internos, obteve uma
grande afluência.

JORNADAS DE CARDIOLOGIA DO HOSPITAL DE SANTARÉM
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Breve Historial

Em Junho de 1994, iniciou-se a
actividade de Neurologia no Hospital
de Santarém, com a vinda do actual
Coordenador, Dr. Jorge Becho. No
final desse ano, juntou-se a Dr.ª
Adelaide Palos. Esta equipa dava
apoio a todo o Ribatejo, nas valências
de Internamento (4 camas),
Urgência, Consulta e Hospital de Dia
(Esclerose Múltipla, Miastenia Gravis,
Polineuropatias). Manteve-se em
funcionamento só com dois
elementos durante vários anos.
Posteriormente, a equipa alargou-se
com a chegada da Dr.ª Carla Bentes
em 2002, tendo-se posteriormente
iniciado a Consulta de Epilepsia. Com
a chegada da Dr.ª Marta Vieira Dias
também em 2002, passaram a
realizar-se Consultas e Tratamentos
de Distonias Focais, com aplicação
de toxina botulínica e Consultas de
Cefaleias. Entretanto em Dezembro
de 2007, a Dr.ª Carla Bentes deixa o
Hospital de Santarém.

Recursos Humanos

O corpo médico da Unidade de
Neurologia é constituído actualmente
por três elementos: dois Assistentes
Graduados (tendo um deles sido
nomeado Coordenador) e uma
Assistente Hospitalar.
A Enfermeira Chefe do Serviço de
Especialidades Médicas, onde está
inserida a Unidade de Neurologia,
também dá apoio individualizado aos
doentes neurológicos portadores de
Esclerose Múltipla. A Unidade de
Neurologia partilha os Enfermeiros,
Auxiliares de Acção Médica e os
Administrativos com as Espe-
cialidades Médicas, destacando-se a
colaboração das Enfermeiras Lídia
Colaço e Olga Carvalho na área do
Hospital de Dia.
A partir de Julho de 2006, iniciou-se
a colaboração com uma Psicóloga na
área de Neuropsicologia, para a
avaliação neuropsicológica dos
doentes do foro neurológico,
estendendo a colaboração à
avaliação dos doentes da consulta de
Desenvolvimento (Pediatria) e da
consulta de Psiquiatria.

Projectos desenvolvidos

Durante os anos de 1995 e 1996,
realizaram-se diversas palestras
sobre Cefaleias nos Centros de
Saúde da região.
Em 1999, os neurologistas organizam
as 1ªs Jornadas de Neurologia de
Santarém, orientadas para os
médicos de família, tendo realizado
nos anos subsequentes mais quatro
Jornadas, subordinadas a diferentes
temas:
 - 1ªs Jornadas, realizadas em 1999:
   “Doença Vascular Cerebral”
 - 2ªs Jornadas, realizadas em 2000:
   “Epilepsia”
 - 3ªs Jornadas, realizadas em 2001:
   “Cefaleias”
 - 4ªs Jornadas, realizadas em 2002:
   “Doenças do Movimento”
 - 5ªs Jornadas, realizadas em 2003:
   “Demências”
Foram posteriormente realizadas
outras Jornadas sobre Epilepsia,
especificamente direccionadas para
professores e educadores de
infância, tendo sido organizadas em
parceria com a Liga Portuguesa
contra a Epilepsia.
A Unidade de Neurologia participou
em dois estudos multicêntricos. A
Unidade participou no estudo BEST
– Betaferon in Early RR-MS
Surveillance Trial – observational
study, na área da Esclerose Múltipla.
Outro estudo realizado foi o IOSID –
International Outcomes Survey in
Dementia, que incidiu sobre a
evolução da doença com e sem

acompanhamento distinto não
medicamentoso.
A Unidade participou ainda num
projecto - Estudo observacional
multidisciplinar em doentes com
demência em fase inicial, em
colaboração com a Associação
Portuguesa de Familiares e Amigos
de Doentes de Alzheimer (APFADA)
e com a Fundação Calouste
Gulbenkian, que terminou este ano.
Neste âmbito das demências,
colaboraram em várias sessões de
esclarecimento para familiares e
clínicos, nomeadamente em
Almeirim, Santarém e Golegã.
Em 2006, os neurologistas do
Hospital de Santarém participaram
como palestrantes na 1ª Reunião
Luso-Espanhola sobre Doença de
Alzheimer, realizada em Almeirim.
Os neurologistas deram apoio, até
Dezembro de 2007, aos doentes com
patologia do sono, em articulação
com outros profissionais
nomeadamente Pneumologistas,
Psiquiatras, Otorrinolaringologistas,
etc.

“A Neurologia tem um
campo de acção muito
vasto. O cérebro é um
órgão que não está tão
bem estudado como os
outros devido à sua
complexidade”.

Dr. Jorge Becho
Director da Unidade de
Neurologia do HDS

Drª Adelaide Paulos                                                  Dr. Jorge Becho
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Unidade de Neurologia
Neuropsicologia

A Neuropsicologia é hoje uma das
áreas de intervenção no âmbito da
prática clínica da psicologia que mais
legitimidade tem apresentado junto
da comunidade científica e das
especialidades médicas a que
vulgarmente dá resposta, a saber, a
Neurologia, Neurocirurgia,
Psiquiatria, Pediatria, e
especialidades técnicas, como a
terapia da fala, terapia ocupacional
e fisioterapia. Do seu campo de
acção, destaca-se o clínico, o da
investigação e o forense (ou legal).
A implementação da Área de
Neuropsicologia neste Hospital em
regime de permanência e associada

Actividade da Unidade de Neurologia

                                           Ago-06    Ago-07    Ago-08     08/07    % 08/07

 Consulta                      2.034      2.040       2.195       155         7,6%

    Cefaleias                    128         196          212          16         8,2%

    Distonias Focais         149   147  189  42        28,6%

    Epilepsia                    157   134    0 -134      -100%

    Neurologia                 1600  1.563 1.794  231      14,8%

 Internamento        

    Doentes Saídos           78    71    70  -1          1,4%

    Dias Internamento       703   620   667  47         7,6%

    Taxa Ocupação        72,33% 63,79%    68,34%    4,55%

    Demora média            8,71   8,52  9,07 0,55

 Urgência        

    Atendimentos            1.278   1413     *    

 Hospital de Dia            214   162  185  23         14,2%

    Imunohemoterapia       59    67   89  22         32,8%

    Outros                       155   162  185  23         14,2%

* Informação indisponível

ao Núcleo de Neurologia é
relativamente recente, tendo-se
iniciado a sua actividade em Julho de
2006.
O principal objecto da intervenção da
Neuropsicologia consiste na
Avaliação das Funções Nervosas
Superiores – mais comummente
designada de Avaliação
Neuropsicológica. Pode também
fazer parte da intervenção na área
da Neuropsicologia, a Reabilitação
Cognitiva (nos casos em que a
mesma se justifique) e, em algumas
Patologias de foro Neurológico, o
Apoio Psicológico/Psicoterapêutico –
no contexto de um Protocolo de
Avaliação e Intervenção.

Actividade

A Unidade de Neurologia dá apoio
três vezes por semana ao Serviço de
Urgência, durante 12 horas.
Possui ainda uma unidade de
Hospital de Dia, em espaço partilhado
com a Pneumologia, para
administração em ambulatório de
fármacos do foro da Neurologia.
A Unidade de Neurologia tem vindo
a crescer ao longo dos últimos anos
ao nível do número de consultas
realizadas, tendo-se realizado mais
155 consultas de Janeiro a Agosto de
2008 comparativamente com 2007.
Relativamente às Sessões de Hospital
de Dia, realizaram-se mais 23 em
2008 quando comparado com 2007.
O número de internamentos tem sido
relativamente constante, sendo que
a demora média e o número de dias
de internamento aumentou no último
ano.

Perspectivas futuras

Para o futuro, o Coordenador da
Unidade de Neurologia, Dr. Jorge
Becho expressa-nos a sua aspiração
de “fazer crescer o Serviço de
Neurologia do Hospital de Santarém
de forma a dar resposta a todo o
Ribatejo, necessitando para isso de
aumentar o número de neuro-
logistas.” Este neurologista gostaria
de “ver o Serviço diferenciar-se,
possibilitando a especialização de
cada profissional em determinadas
áreas e o desenvolvimento de
técnicas. A diminuição do tempo de
espera resultante do aumento de
doentes” é também uma ambição
que o Coordenador da Unidade
gostaria de ver satisfeita.

CONSULTA DE DISTONIAS FOCAIS

Nesta consulta, são observados e tratados doentes
com Distonias Focais. As patologias mais frequentes
são os blefaroespasmos, espasmos da hemiface,
distonias cervicais, etc. A técnica utilizada nestes
tratamentos consiste na administração da toxina
botulínica, em pontos pré-determinados, de acordo
com protocolos clínicos internacionais. A Dr.ª Marta
Vieira Dias fez formação nesta área no Hospital dos
Capuchos, em Lisboa e posteriormente nos Hospitais
da Universidade de Coimbra, tendo iniciado esta
consulta no Hospital de Santarém a partir de 2005.

Blefaroespasmo

Distonia Cervical
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REGULAMENTO

Preâmbulo

O HDS, EPE (Hospital Distrital de
Santarém, EPE) organiza no ano de 2008
o 1º Concurso de Pintura  para Doentes
e Profissionais de Saúde do Hospital
Distrital de Santarém  e seus Familiares,
intitulado “é Natal!”.

Artigo 1º
(Âmbito)

“é Natal!”  é o título do  concurso de
pintura destinado a Doentes e
Profissionais de Saúde do HDS, no activo
ou reformados e seus familiares com
idade a partir dos 18 anos.
 O Natal é o tema prioritário dado estar
próxima a época festiva que a sociedade
celebra, no entanto admitem-se também
obras de tema livre.

Artigo 2º
(Objectivos)

1- São objectivos deste concurso:
a) Incentivar e premiar a criatividade e a
arte entre os Doentes e os Profissionais
de Saúde e os seus Familiares, sendo o
HDS nesta época natalícia, local
privilegiado da expressão dos seus
sentimentos;
b) Proporcionar um ambiente de
permuta de experiências através da arte
entre os Doentes e os Profissionais de
Saúde e seus Familiares;
c) Descobrir através dos conhecimentos
partilhados novas formas de Cuidar entre
pares na e pela Arte.

Artigo 3º
(Entidade Promotora)

A entidade promotora é o HDS, EPE
(Hospital Distrital de Santarém, EPE)

Artigo 4º
(Júri do Concurso)

1- O Júri será composto por 3
elementos da área da saúde e da cultura:
  a) Presidente: Dr. Ribeiro de Carvalho,
Director Clínico do HDS, EPE;
  b) 1º Vogal: Sr. João André;
  c) 2º Vogal: Sr. João Cegonho.
2- Caberá ao Júri definir os critérios a
adoptar na avaliação dos trabalhos, os
quais constarão em acta.

Artigo 5º
(Trabalhos a premiar)

1- De entre os trabalhos apresentados,
serão premiados os 3 melhores a
concurso.
2- No entanto, poderão não ser
atribuídos todos ou alguns dos prémios,
caso os trabalhos apresentados a
concurso não reúnam os requisitos
determinados para a avaliação dos
trabalhos, exigidos pelo júri.
3- Os  casos omissos e as dúvidas de
interpretação das normas orientadoras
serão resolvidas pelo Júri.
4- A decisão do Júri é soberana sendo
que, da mesma, não haverá recurso.

Artigo 6º
(Prémios)

1- Os prémios serão atribuídos em sessão
solene no dia 11 de Dezembro de 2008,
na Sala Polivalente, na Tarde Cultural de
Natal.
2- O Júri poderá, se assim o entender,
atribuir menções honrosas.
3-Os prémios serão de carácter
simbólico.
4- As obras apresentadas estarão
expostas durante três dias na Sala
Polivalente, no dia da Festa e
posteriormente na Galeria de Exposição
à entrada do HDS.
5- Os resultados serão também
divulgadas   no  “HDSInforma”.

Artigo 7º
 (Entrega e Identificação dos

Trabalhos)

1- Serão admitidos a concurso os
trabalhos de pintura utilizando quaisquer
técnica (aguarela, óleo, carvão, tinta da
china, guaches, acrílico, etc) e de
preferência com o  tema de Natal.
2- Cada autor poderá apresentar até
três obras, desde que:

a) Tenham uma dimensão máxima de
um metro, ou abaixo de 1 (um) metro
de largura;
b) Estejam em condições de serem
penduradas;
c) Estejam devidamente identificadas no

verso da obra (no canto superior direito)
com os seguintes dados: título da obra,
técnica utilizada e pseudónimo do autor.

1- Os trabalhos deverão ser entregues
no Departamento de Formação, Sala de
Reuniões, de 2 a 5 de Dezembro
inclusive, das 9 às 13 e das 14 às 17
horas acompanhado por um envelope
fechado com o pseudónimo no exterior
e  contendo os seguintes dados no seu
interior: nome do autor, com a indicação
do pseudónimo, título da obra, técnicas
utilizadas, profissão, idade, fotocópia do
bilhete de identidade, morada,
contactos telefónicos e e-mail.
2- Este procedimento será garantia da
confidencialidade dos autores a
concurso e o seu incumprimento será
motivo de exclusão.
3- Para qualquer esclarecimento
contactar: Enf.ª Supervisora Delgado
Fazenda, Gab. do Núcleo de Estudos e
Formação em Enfermagem e Saúde,
Piso 0, Ext. 1312. - d.fazenda@hds.min-
saude.pt.

Artigo 8º
(Não Aceitação dos Trabalhos)

Os Promotores do concurso reservam-
se o direito de não aceitar as obras a
concurso que não obedecem às regras
estabelecidas no presente regulamento.

Artigo 9º
(Comunicação dos Resultados)

1- Os resultados do concurso serão
divulgados no HDSInforma  e nas
instalações do HDS, EPE.
2- Todos os trabalhos serão devolvidos
aos seus Autores a partir do dia 12 de
Dezembro de 2008.

Artigo 10º
(Publicidade do Concurso)

A Publicidade a este concurso será feita
no HDSInForma, nos placards do 1º
andar e  enviada por correio electrónico
para todos os funcionários  e serviços do
HDS, EPE.

Artigo 11º
(Aceitação)

O simples facto de participar neste
concurso implica a aceitação de todas
as regras definidas no presente
regulamento.

Artigo 12º
(Entrada em Vigor)

O presente regulamento entra em vigor
no dia seguinte ao da sua homologação.

Unidade de Neurologia

Concurso de Pintura do HDS



Nome: Anabela Conceição Silva
Serviço: Patologia Clínica
Categoria Profissional: Técnico Diag. Terapêutica
Início de funções no HDS: Junho de 1976
Aposentação: Setembro de 2008

Nome: Antónia Pereira Martins Vitorino
Serviço: Rouparia
Categoria Profissional: Costureira
Início de funções no HDS: Junho de 1976
Aposentação: Setembro de 2008

Nome: Filipe Manuel Mendes Rosas
Serviço: Anestesiologia
Categoria Profissional: Médico (Chefe de Serviço
Hospitalar)
Início de funções no HDS: Agosto de 1983
Aposentação: Outubro de 2008

Nome: José Joaquim Martins Romão
Serviço: Otorrrinolaringologia
Categoria Profissional: Médico (Chefe de Serviço
Hospitalar)
Início de funções no HDS: Julho de 1987
Aposentação: Outubro de 2008

Nome: José Maria Xavier Barros
Serviço: Bloco Operatório
Categoria Profissional: Enfermeiro Graduado
Início de funções no HDS: Abril de 1980
Aposentação: Outubro de 2008

Nome: Mª do Carmo Jesus M. Nunes
Serviço: Farmácia
Categoria Profissional: Auxiliar de Acção Médica
Principal
Início de funções no HDS: Novembro de 1997
Aposentação: Setembro de 2008
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No decorrer dos meses de Setembro e Outubro, vários colaboradores
completaram o seu tempo de serviço, alguns com mais de 30 anos
dedicados a esta Instituição.
Aproveitamos para transmitir um sincero desejo de felicidades nesta
nova etapa das suas vidas e um MUITO OBRIGADO!

Companheiros desta viagem de

25 anos

Ao fim destes anos parto com a
sensação de termos feito um bom
trabalho…
O Hospital duma instituição
misericordiosa em 83 cresceu e é
hoje uma unidade de saúde
especializada em muitos sectores
e de excelência em alguns,
cumprindo no essencial a sua
missão: tratar condignamente os
cidadãos desta região.
Foram tempos duma esperança
que se foi construindo.
Mas também vos deixo com a
preocupação dum mundo em fim
de ciclo, dum país em crise, dum
S.N.S. em risco.
Cabe-vos reverter esta situação e
abrir novos caminhos

Outubro de 2008
Filipe Rosas

Iniciou-se no Hospital de Santarém,
a 2 de Setembro, o Programa Novas
Oportunidades. Este programa,
através do ISLA e em parceria com
o Ministério da Educação,
proporcionará a profissionais deste
hospital que não concluíram o
ensino básico ou secundário, a
possibil idade de verem
reconhecidas, validadas e
certificadas as suas competências
e conhecimentos em diferentes
áreas adquiridas ao longo da vida.
Para tal, foram criadas duas
turmas, uma do 9º e outra do 12º
ano que funcionarão em sessões
semanais, durante os próximos
meses.
A todos os elementos envolvidos,
desejamos sucessos para
alcançarem este objectivo meritório
de desenvolvimento das suas
qualificações.

PROGRAMA NOVAS
OPORTUNIDADES

Turma do 9º ano

Dever Cumprido...
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Este Boletim Informativo é de todos os profissionais e colaboradores do Hospital de Santarém. Por isso, para que
o seu conteúdo seja do interesse e agrado de todos, torna-se importante ouvir a sua opinião. Envie as suas
sugestões de notícias ou artigos que considere importantes para hdsinforma@hds.min-saude.pt e participe.

1º Lugar - Dr. Nuno Andrade Oliveira 2º Lugar - Enf. Paulo Matos

3º Lugar - Enf. António Simeão Mendes

No passado dia 26 de Setembro, foi
entregue pelo Presidente do Júri, Dr.
Francisco Ribeiro de Carvalho, o 1º
prémio e certificado ao Vencedor do
III Concurso de Fotografia do
Hospital de Santarém, Nuno Andrade
Oliveira. Este médico aprecia a arte
da fotografia, sendo este um dos
seus hobbies. A fotografia intitulada
“Branco sobre azul”, tirada em
Lanzarote, foi a vencedora.

Entrega do Prémio e
Certificado

Dia Mundial do Aleitamento Materno 
O Serviço de Alimentação e Dietética assinalou
no passado dia 1 de Agosto, a comemoração do
Dia Mundial do Aleitamento Materno, com a
realização de uma sessão de educação
alimentar, proferida pela Dra. Maria Duarte,
subordinada ao tema “Leite Materno – Alimento
único”. O evento foi dirigido às grávidas e
puérperas do Serviço de
Obstetrícia, tendo como
finalidade dar a conhecer
os benefícios do
aleitamento materno,
assim como promover a
troca de experiências
entre mulheres que estão
a amamentar e gestantes.

Concurso de Fotografia
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 A Percepção da Qualidade de Vida da Pessoa com Doença
Coronária referenciada à Consulta de Cardiologia do

Hospital Distrital de Santarém, EPE

1 Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico Cirúrgica na

mUnidade de Cuidados Intensivos
2 Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico Cirúrgica na

mUnidade Coronária do Serviço de Cardiologia

RESUMO
A doença coronária (DC) é a mais prevalente das
patologias cardiovasculares, sendo uma doença
progressiva e a principal causa de morte prematura,
surgindo associada à percepção pela pessoa de uma
diminuição da sua qualidade de vida (QV). A realização
desta pesquisa procurou dar resposta a um problema
emergente – a percepção da QV da pessoa com DC.
Assim, tivemos como objectivo Avaliar a percepção
da QV da pessoa com DC referenciada à consulta de
cardiologia do Hospital Distrital de Santarém, EPE, de
modo a promover a qualidade dos cuidados e a obter
ganhos em saúde para a pessoa com DC.
Considerando os resultados que emergiram desta
pesquisa, o perfil da pessoa com DC com melhor
percepção da QV, na população estudada será: uma
pessoa nova, não sedentária. Contudo, se for do género
masculino, com poucos ou nenhum factor de risco, não
obesa, poderá ter, ainda, uma melhor percepção de
qualidade de vida.

PALAVRAS CHAVE
Doença coronária; Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
Actualmente as pessoas que vivem na sociedade
ocidental têm como principal causa de mortalidade e
morbilidade as doenças cardiovasculares. Em Portugal
a DC, comparativamente a outros países da Europa,
apresenta uma taxa de mortalidade mais baixa (Alto
Comissariado da Saúde, 2007), no entanto, o seu
carácter multidimensional e as suas consequências para
a pessoa e para a sociedade, levaram a que a Direcção

Geral da Saúde (2006) a considere um dos problemas
mais importantes de saúde pública. O sofrimento e os
custos causados por estas doenças deram-lhe uma
marcada preponderância, de tal forma, que a Direcção
Geral da Saúde, através do Despacho nº164115/2003,
as considera como doenças sociais, com génese e com
repercussão social.
A DC é a mais prevalente das patologias cardiovasculares,
sendo uma doença progressiva e a principal causa de
morte prematura, provocando limitações físicas e perda
da qualidade de vida da pessoa, nos países mais
desenvolvidos (Quinn, Webster e Hatchett, 2006),
assumindo a partir da última metade do século passado,
proporções epidémicas nas sociedades desenvolvidas
(Albuquerque, 2003).
Os grandes progressos tecnológicos no diagnóstico e no
tratamento da DC contribuíram para o alívio da
sintomatologia e também para o prolongamento da vida
em anos e em qualidade. Contudo, segundo o Ministério
da Saúde (2002), a mudança de hábitos e
comportamentos relacionados com os factores de risco
para a DC na população com menos de 65 anos poderá
potenciar ganhos em saúde em relação a outros países
da Europa.

METODOLOGIA
Para operacionalizarmos esta pesquisa procedemos a
um estudo descritivo, analítico e transversal, inserido
no paradigma quantitativo. Optámos pelo formulário
como instrumento de colheita de dados para a
caracterização sociodemográfica e clínica da amostra e
a escala de avaliação da percepção da QV Medical
Outcomes Study Short-Form 36 (SF-36).
Na selecção da amostra recorremos a uma amostragem
não probabilística acidental que ficou constituída por 112
pessoas com DC referenciadas à consulta de cardiologia,
no período de 20 de Março a 31 de Outubro de 2007.

                                Ana Paula Chaves1 ; Carlos André2



APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A nossa amostra é constituída por 112 pessoas com
doença coronária, com uma média de idades de 65,03
anos (Tabela 1) e maioritariamente do género masculino
com 80,4% (Tabela 2).

Estes dados vão ao encontro dos resultados obtidos por
Gíria, Catarino e Rocha (2004), que realizaram um estudo
no nosso país, com o objectivo de caracterizar a
frequência e a distribuição da doença coronária como
causa de internamento hospitalar, nos hospitais do
Serviço Nacional de Saúde do continente, no período de
1997 a 2001, com uma amostra de 136.179 sujeitos, na
qual encontraram uma média de idade de 65,8 anos,
com predomínio do género masculino (67,4%).
Relativamente à caracterização clínica da nossa
amostra 43,8% dos sujeitos têm como diagnóstico
clínico angina de peito, 33,9% têm como diagnóstico
EAM com supra desnivelamento do segmento ST e 22,3%
EAM sem supra desnivelamento do segmento ST (Tabela
3).

Estes dados divergem um pouco dos apresentados na
investigação realizada por André (2005) com o objectivo
de avaliar o impacto da doença coronária na QV da
pessoa, uma vez que 40% dos participantes tinham como
diagnóstico clínico EAM com supra desnivelamento do
segmento ST, 34,3% EAM sem supra desnivelamento
do segmento ST e apenas 25,7% angina de peito.
Importa salientar que neste estudo o investigador tinha
como critério de inclusão na amostra pessoas com o
primeiro evento coronário.

Em relação à abordagem terapêutica (Tabela 4)
encontramos que 46,4% dos indivíduos foram
submetidos a Angioplastia Coronária Transluminal
Percutânea (PTCA), este achado vai ao encontro dos
dados apresentados pela Sociedade Portuguesa de
Cardiologia, referentes ao registo nacional de síndromes
coronários agudos (2007) com uma amostra de 8712
doentes dos quais 47,1% realizaram PTCA.

De acordo com o gráfico 1 constatamos que os factores

de risco mais frequentes, entre os inquiridos, são a
hipertensão arterial, presente em 88,4% dos indivíduos
e a hipercolesterolémia em 64,3%. O tabagismo está
presente em 11,6% da amostra com 13 sujeitos
fumadores.

Na avaliação da percepção da QV (Quadro 1) dos
sujeitos da nossa amostra encontramos valores que
variam entre 41,6 e 66,4 pontos nas várias dimensões
da SF-36, apresentando pontuações significativamente
inferiores aos valores normativos da população
portuguesa saudável (Venâncio, 2005).
Também, Torres et al (2004) realizaram um estudo onde
compararam a QV relacionada com a saúde de pessoas
com DC com os valores normativos para a população
espanhola, obtendo resultados similares ao nosso estudo,
havendo uma pior percepção da QV para a pessoa com

     Mínimo          Máximo           Média

     Idade         38              86               65,03

Tabela 1 – Distribuição da amostra segundo a idade
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            Género        n             %

       Masculino       90            80,4

       Feminino       22            19,6

         Total      112           100,0

Tabela 2 – Distribuição da amostra segundo o género

          Diagnóstico Clínico            n           %

         Angina de Peito              49          43,8

        EAM sem supra ST          25          22,3

        EAM com supra ST          38          33,9

                   Total                  112         100,0

   Tabela 3 – Distribuição da amostra segundo o diagnóstico
gghghghghghgclínico

      Abordagem Terapêutica       n         %

       Terapêutica médica          39        34,8

       Cirurgia Coronária            21        18,8

       PTCA                              52        46,4

                   Total                  112       100,0

    Tabela 4 – Distribuição da amostra segundo a abordagem

fgfffgfgfgfgfgfgterapêutica

Gráfico 1 – Distribuição da amostra segundo a presença de
dfdfdvfdfdfdffactores de risco



DC em todas as dimensões da SF-36, excepto para a

vitalidade. Brorsson et al (2001) estudaram a QV numa

amostra de 827 pessoas, quatro anos após o evento

coronário, encontrando também valores baixos da

percepção do estado de saúde em comparação com a

população da Suécia.

CONCLUSÕES
Com base no propósito inicial de Avaliar a percepção
da QV da pessoa com DC e considerando os resultados
que emergiram desta pesquisa são de realçar as
seguintes conclusões:
 cA percepção da QV dos sujeitos da nossa amostra
apresenta valores para as dimensões da SF-36 que
oscilam entre 41,6 e 66,4 pontos;
 cAs pontuações encontradas são significativamente
inferiores às da população portuguesa saudável em todas
as dimensões da SF-36;
 cOs inquiridos do género masculino com idade inferior
a 65 anos, empregados, com habilitações literárias mais
elevadas e submetidos a PTCA apresentam melhor
percepção da QV na maioria das dimensões da escala;
 cExiste diferença na percepção da QV da pessoa com
DC de acordo com os factores de risco;
 cAs variáveis sociodemográficas: idade e género são
preditoras da percepção da QV;
 cAs variáveis clínicas: abordagem terapêutica por
PTCA e mais tempo de evolução de doença surgem como
preditoras de melhor percepção da QV, a primeira na
dimensão função física e a segunda na dimensão dor
corporal;
 cEm relação aos factores de risco, a ausência de
sedentarismo e de obesidade são preditores de melhor
percepção da QV
 cO perfil da pessoa com DC com melhor percepção
da QV, no contexto deste estudo será: Uma pessoa nova,

não sedentária. Contudo, se for do género masculino,
com poucos ou nenhum factor de risco, não obesa,
poderá ter, ainda, uma melhor QV.
O enfermeiro pode beneficiar da utilização de
instrumentos de medição da QV que avaliem vários
domínios, mobilizando os resultados para enriquecer as
suas práticas, promovendo a centralidade da pessoa com
DC no processo de cuidados.
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