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A Saúde, a Razão e a Troika

O nosso Hospital foi visitado pela
Troika. Mais do que o nosso Hospital,
foi um Hospital público Português
porque toda a temática abordada na
visita é comum a todos os Hospitais
Portugueses: a dívida, a gestão da dívida
e assegurar cuidados de saúde, mesmo
com dívidas. A questão não é nova, não é

deste século e remonta ao fim dos orçamentos suplementares ou
rectificativos, habituais nos anos noventa. Viver com orçamentos
desequilibrados, diga-se deficitários, tornou-se a ciência da
“multiplicação dos pães”, só que, feita por comuns mortais, o
resultado não é o mesmo, embora o esforço de todos mereça
algum reconhecimento. Mas voltemos à visita da Troika.
Depois dos habituais cumprimentos de boas vindas, falou-se
sobre as dívidas do Hospital e passou-se ao modelo de controlo
interno, função que foi fácil de demonstrar e, aparentemente, de
convencer, concluindo-se que esgotado o orçamento, mais não
resta ao Hospital do que suportar a sua actividade inadiável,
contraindo d vida. E foi este o momento de espanto da Troika.
Como é possível o Hospital esgotar o orçamento de despesa e
continuar a fazer mais despesa?! E aqui, o C.A. evitando mostrar
espanto sobre o espanto, explicou que a saúde das pessoas tem
razões que a razão não pode esquecer, nunca, mesmo quando o
orçamento se esgota. Se o orçamento para a aquisição de pace-
makers se esgota e se o médico identifica uma necessidade,
recomenda o bom senso que se priveligie o doente e não o
orçamento porque caso contrário, quando houver orçamento
poderá já não haver doente. Se o orçamento para a aquisição de
antivíricos se esgota e permanecerem cidadãos em tratamento,
recomenda o bom senso que se priviligie o cidadão e não o
orçamento porque, caso contrário, o cidadão voltará a ser doente
e todo o investimento já realizado nele, se transformará em puro
desperdício.
É por estes dois exemplos, de entre muitos que poderíamos
enunciar, que a saúde tem razões que demos a conhecer à Troika.
O bom senso orçamental, em saúde, tem o limite do clinicamente
inadiável, da dor, do direito à vida com qualidade. Mais do que o
nosso posicionamento como um “bom pai de família”, revejamo-
nos no outro como se de nós próprios se tratasse. Mais do que
nunca reafirmamos, a Missão do nosso Hospital e prestar
cuidados de saúde de qualidade, acessíveis em tempo oportuno,
num quadro de desenvolvimento económico e financeiro
sustentável. A sustentabilidade caracteriza-se pela adequação
dos recursos e o orçamento equilibrado é a verdadeira dimensão
dessa adequação, permitindo o cumprimento dos objectivos
assistenciais e os resultados orçamentais.

Dr. José Rianço Josué

í

Presidente do C.A.
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Objectivos 2012

RCA

No dia 26 de Novembro, realizou-se no Hospital de
Santarém o evento "Um Dia, Um Tema”, cujo tema escolhido
pela equipa cirúrgica do Hospital de Santarém foi o
“Tratamento Cirúrgico de Hemorróidas”.
Na sessão inaugural, estiveram presentes a Directora
Clínica, Dr.ª Maria Lopes e o Director do Serviço de Cirurgia,
Dr. José Barbosa que receberam os participantes e os
cirurgiões convidados, Dr. Sílvio Alves, do Hospital de São
Francisco Xavier e Dr. Paulo Alves, do Hospital de Leiria.
Durante a manhã foram transmitidas duas cirurgias em
directo a partir do Bloco Operatório para a Sala Polivalente.
A primeira foi uma intervenção de Milligan Morgan, com a

“UM DIA, UM TEMA”
Tratamento Cirúrgico de Hemorróidas

Texto FotoPedro Mesquita Vasconcelos Marta Bacelar

utilização de Ligasure e a segunda, uma hemorroidopexia,
realizada pela Técnica de Longo, utilizando um PPH, tendo
ambas decorrido sem intercorrências. Depois do almoço de
trabalho no refeitório do Hospital, foi transmitida mais uma
cirurgia em directo, uma desarterialização hemorroidária,
HALRAR, usando um doppler. Proporcionou-se depois, um
espaço de discussão das técnicas utilizadas, com a presença
dos cirurgiões intervenientes, que apresentaram as
vantagens e limitações de cada uma.
Foi um dia de aprendizagem para todos os que tiveram a
oportunidade de estar presente e ficou mais uma vez
demonstrada a capacidade de organização do Serviço de
Cirurgia do Hospital de Santarém, bem como o
reconhecimento dos cuidados cirúrgicos que se prestam aos
doentes nesta Instituição.
Participaram cerca de sessenta médicos, internos,
especialistas e alguns enfermeiros, provenientes de diversos
Hospitais, tendo o evento apenas sido possível graças ao
apoio da Sociedade Portuguesa de Cirurgia e dos diversos
patrocinadores.

Dr. Sílvio Alves Dr. Paulo Alves Dr. Nuno Vilela

O Hospital de Santarém, a ACSS e a ARSLVT estão a ultimar
os trabalhos conducentes à definição das metas que
orientarão a actividade para o ano de 2012. Este processo
iniciou-se em Agosto de 2011 com reuniões com todos os
Departamentos do Hospital, tendo como pano de fundo o
cenário de contenção de custos definido para as Instituições
de saúde.
Apesar do panorama actual recomendar níveis de produção
que não incrementem os custos, o Hospital de Santarém
procurou que a sua actividade assistencial não decrescesse,
mesmo em áreas onde há maior dificuldade em assegurar
uma resposta efectiva apenas devida à falta de profissionais.
À excepção do Bloco de Partos e das Intervenções Cirúrgicas,
em todas as linhas de produção se prevêem crescimentos. No
caso do Bloco de Partos, os números propostos traduzem a
tendência quase generalizada do país de uma diminuição
significativa da taxa de natalidade. Embora a procura destes
cuidados dependa de factores exógenos ao Hospital, a
remodelação do Bloco de Partos com o apoio das verbas do
QREN em 2012, permitirá exercer uma atracção de utentes
favorável ao reforço do número de partos. Em relação aos
doentes a necessitarem de intervenção cirúrgica, as
previsões resultaram de abordagens baseadas na capacidade
instalada prejudicada pela falta de profissionais médicos em
áreas cruciais.
Todo este esforço de resposta aos nossos utentes deve ser
conjugado com uma forte retracção dos custos em 11%

determinada superiormente pela Troika, tornando o
Hospital de Santarém num exemplo paradigmático da falta
de lógica e de consistência do modelo de financiamento da
actividade produzida e de subfinanciamento crónico.
O ano de 2012 constitui assim um desafio de enorme
responsabilidade e de grande alcance, incluindo numa
perspectiva nacional de Estado que o Hospital aceitou e com
ele envolveu e comprometeu todos e cada um dos
trabalhadores do Hospital, certos que só a procura
incessante dos melhores níveis de eficiência pode trazer a
sustentabilidade ao projecto empresarial do Hospital e, em
última instância, a sustentabilidade do Serviço Nacional de
Saúde.

Texto Conselho de Administração
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Formação no Controlo da Via Aérea
Saber manusear a via aérea é uma necessidade de todos os profissionais que
prestam cuidados directos.
Existe uma grande vontade de aprender. Os pedidos de formação surgem de
todos os lados. O Serviço de Anestesiologia e a Associação para o estudo da Via
Aérea de Santarémtêm procurado dar resposta aos pedidos nesta região do
p ís.
Aqui ficam alguns momentos de 6 acções de
formação realizadas nos últimos 6 meses,
em locais distintos. Há mais pedidos por
satisfazer. O plano para o próximo ano está
em discussão.

a

Texto Fo sReinaldo Cabanita A.E.V.A.S.to

Mestrado em Ciências do Sono

Estão de parabéns as Técnicas de Cardiopneumologia, Eva Rodrigues e Joana Alexandre que concluíram
recentemente o Mestrado em Ciências do Sono, na Faculdade de Medicina de Lisboa.
O tema das teses foi a “Microestrutura do sono na Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono”, recaindo a

investigação sob a “Análise de Fusos do Sono NREM e
Complexos K e sua relação com a apresentação clínica da SAOS “
e a “Análise de REM e Micro-Alertas e sua relação com a
apresentação clínica da SAOS“, respectivamente. Ambas as teses
de mestrado, avaliadas com 19 valores, foram orientadas pela
Profª Doutora Teresa Paiva tendo recebido, por parte do ilustre
júri, honrosos elogios científicos.
Está de parabéns também o Serviço de Pneumologia,
nomeadamente o Laboratório da Patologia do Sono, onde já
trabalha um Técnico com mestrado na área de
Gestão da Saúde, e que fica agora mais enriquecido
cientificamente. É de louvar o mérito dos que investem no saber
para melhor fazer.

( Helder Simão),

Semana Mundial do Aleitamento Materno

O Serviço de Alimentação e Dietética assinalou no passado dia 6 de outubro, a comemoração da
que este ano se comemorou de 3 a 9 de Outubro, com a realização de

uma sessão de educação alimentar, proferida pela Dra. Maria Duarte, subordinada
ao tema O evento foi dirigido às puérperas do Serviço de
Obstetrícia, tendo como finalidade dar a conhecer os benefícios do aleitamento
materno, promover a adesão desta prática pelo menos até aos 6 meses de idade do
bebé e assim contribuir para aumentar a prevalência do aleitamento materno
exclusivo até aquela idade,

Semana

Mundial do Aleitamento Materno 2011,

“Amamentar é preciso!”.

complementado com outros alimentos até aos 2 anos
de idade.

Texto Maria Duarte

Texto Fotoe Cristina Reis
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Texto Carlos Henriques

apontados os seguintes resultados:
Há uma taxa de incidência de eventos adversos de

11,1% em episódios de internamento;
Destes, 53,2% são evitáveis;
Para os eventos identificados estimou-se 10,7 dias de

prolongamento, em média, dos episódios de
internamento.

Extrapolando para um hospital com 17.000
internamentos por ano, como o nosso, poderíamos
contar com cerca de 944 eventos adversos
EVITÁVEIS por ano a que corresponderiam mais de
10.000 dias de internamento EVITÁVEIS acrescidos.

A Direcção-Geral de Saúde encontra-se a desenvolver
o Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e
Eventos Adversos (SNNIEA).
O desenho do processo de notificação e melhoria pode
resumir aos seguintes quadros:

Esperamos poder disponibilizar a todos os
colaboradores o acesso ao SNNIEA no decurso de
2012.

-

-

-

-

-se

Um Sistema de Notificação português

Com a publicação do relatório 'To err is human' no
ano 2000, o Institute of Medicine lançou para a
comunidade internacional a questão da segurança dos
doentes. Este relatório apontava pela primeira vez
para dois factos. Primeiro, a dimensão humana e
financeira dos eventos adversos em saúde. Segundo,
que uma parte significativa dos eventos podia ser
prevenida.
Em 2002 a Assembleia Mundial de Saúde da OMS

reconhece a neces
sidade de promover a segurança do doente como um
princípio fundamental de todos os sistemas de saúde.
Mais próximo de nós, em Junho de 2009, o Conselho
Europeu emite a recomendação 2009/C151/01 sobre
segurança do doente, prevenção de Infecções
associadas aos cuidados de saúde. Neste documento o
CE reconhece:

A necessidade de promover a segurança do doente
como um princípio fundamental dos sistemas de
saúde;

Que os mesmos princípios de Segurança do Doente
se aplicam aos cuidados primários, secundários e
terciários;

A necessidade de promover uma coordenação aberta
dos regulamentos sobre Segurança do Doente a nível
nacional e internacional.
É recomendado aos Estados-Membros que promo
vam o desenvolvimento de sistemas de notificação de
incidentes em Segurança do Doente para promover a
segurança e a aprendizagem. Estes sistemas deveriam
possuir as seguintes características:

Não punitivos e justos nos seus objectivos;
Independentes de processos com fins punitivos;
Concebidos de forma a motivar os profissionais para

a notificação de incidentes na segurança (garantir a
notificação voluntária, anónima e confidencial);

Estabelecer um sistema de notificação para a
colheita e análise de eventos adversos a nível local,
agregados a nível regional e nacional;

Envolver o sector público e o privado
- Facilitar o envolvimento dos doentes, familiares e
outros cuidadores informais.

Mais recentemente, em 2011, no Estudo “Segurança do
doente: eventos adversos em hospitais portugueses:
estudo piloto de incidência, impacto e evitabilidade”,
da autoria de Paulo Sousa, António de Sousa Uva,
Florentina Serranheira, Ema Leite e Carla Nunes, são

através da Recomendação 55.18, -

-

;

-

-

-

-

-

-

-

-

A dimensão do problema de segurança
em Portugal

N E DE EVENTOS ADVERSOS
DE NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES
SISTEMA NACIONAL

O responsável pela gestão
do risco e/ou qualidade
determina se a notificação
merece análise posterior.

Do , do ,
do .

quando com o quê
quê

Determinar o percurso do
evento, causas e factores,
medidas e avaliações de
impacto.

As metas e finalidades
foram atingidas Há
necessidade de novo
plano Quando repetir a

?

?

A notificação é uma
oportunidade de
melhoria, se for
aproveitada como tal.

Um plano de intervenção
é preparado: , o

,
e

Quem
quando com o

como para o
quê, quê

quê.
,

Processo

Processo

Notificação

Planeamento

Validação

Acompanhamento

Análise

Análise dos
Impactos

RCA
FMEA

Ishikawa

PDCA
RADAR
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HISTÓRICO

O Núcleo de diabetes é hoje uma realidade que surgiu
nas nossas mentes há cerca de 20 anos.
A consulta de diabetes foi criada pelo Serviço de
Medicina I e deu os seus primeiros passos neste
hospital no ano de 1992. Com crescente progressão,
atingiu tal desenvolvimento que obrigou à primeira
reestruturação. Assim, no ano de 2000, foi criado o
Núcleo de Diabetes do Hospital de Santarém,
integrando um conjunto de quatro médicos, com
vários períodos de consulta e um Hospital de Dia de
Diabetes, com uma enfermeira com formação
específica e dedicada a ensinos individuais e de grupo,
bem como, avaliação e cuidados aos pés.
A segunda reestruturação decorreu em Fevereiro de
2011, com a passagem para as novas instalações
(correspondentes à área das antigas instalações da
consulta externa de Dermatologia). Neste novo
espaço propôs-se o Núcleo de Diabetes efectuar
algumas alterações consideradas pertinentes para a
melhoria dos cuidados prestados ao doente diabético.
A contratação de uma Podologista, com competência
profissional e especializada na área e com apoio de um
gabinete apropriado e material de apoio específico,
para o exercício das suas funções, permitiu assim,
oferecer aos nossos doentes, disponibilidade e
segurança na prestação de cuidados ao pé diabético e
melhorar o nosso serviço de atendimento
especializado. Durante estes últimos anos foi todo um
trabalho progressivo de organização, aquisição de

NÚCLEO DE DIABETES

Sempre consigo a cuidar de si

diverso material e reunião de uma equipa de trabalho.

A nossa principal missão é, sem dúvida a assistência
clínica ao doente diabético; actuar ao nível do
diagnóstico, prevenção e tratamento multidisciplinar
organizado das complicações precoces e tardias da
diabetes e prestar cuidados de excelência
hospitalares, em regime de ambulatório ou
internamento a doentes diabéticos.
Os nossos objectivos baseiam-se em gerir de forma
integrada a diabetes, minimizando as complicações
major, reduzindo a sua incidência, a morbilidade e
mortalidade, tratar os doentes internados com o
diagnóstico de diabetes descompensada, fazer uma
educação terapêutica adequada ao doente e família,
através de Sessões de Ensino, assim como, detectar
factores de risco predisponentes e agravantes da
mesma. Procuramos e valorizamos a prontidão no
atendimento, o combate aos custos financeiros,
pretendendo melhorar a assistência e humanização
dos cuidados aliviando o internamento e diminuindo
consecutivamente o número de complicações da
Diabetes Mellitus.

Desde Abril de 2010 o Núcleo de Diabetes funciona
sob orientação e responsabilidade da Drª Cristina
Esteves.

MISSÃO, VALORES, VISÃO

EQUIPA

Texto Foe Cristina Estevestos
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Actualmente, fazem parte do corpo clínico, a Dr.ª
Cristina Esteves, a Dr.ª Cristina Santos, a Dr.ª
Filomena Roque e o Dr. Nelson Rodrigues.
Afecta à consulta participa diariamente a Enfermeira
Carla Vitorino e desde 1 de Julho, a Podologista Dr.ª
Catarina Pinto.

A Enfermeira reparte a sua actividade pela consulta e
hospital de dia, cabendo-lhe a tarefa de ensinos,
vigilância e educação, participando de forma activa
no apoio ao doente em ambulatório e do
internamento que transita para ambulatório.
De salientar é também o apoio prestado pela nutrição
com a equipa: Dr. Santo Amaro com consultas
individualizadas e a Dr.ª Maria Duarte com a
realização de um período de ensino de grupo. Para a
actividade conjunta do núcleo é ainda fundamental a
actividade diária da administrativa D. Teresa, a qual
colabora com o Núcleo desde 1998.

A actividade assistencial ao doente diabético
desenvolvida nestes últimos 7 anos tem vindo a
crescer de forma progressiva, atingindo a partir do
ano 2008 mais de 2.000 consultas de Diabetes e no
ano de 2010 cerca de 2.611. Recordemos também a
participação do Núcleo de Diabetes na “Consulta de
Diabetes Materna”, consulta multidisciplinar,
realizada em conjunto com o Departamento de Saúde
da Mulher e da Criança, a qual se destina ao
seguimento regular de grávidas diabéticas.

No âmbito da sua actividade formativa, o Núcleo de
Diabetes realizou a 14 de Novembro de 2011, o “ Curso
de Insulinoterapia”, curso teórico-prático com
inscrições limitadas.

Actividade Assistencial

Actividade formativa

ACTIVIDADES E PROJECTOS
DESENVOLVIDOS

No próximo ano, inserido no mesmo âmbito serão
realizadas várias acções de formação incluindo:
“Pés doentes…Cuidados permanentes Uma
abordagem ao pé diabético” , “Cursos de
Insulinoterapia” e o ”Curso de Terapêutica Oral na
Diabetes”. Recordamos também com sucesso, as
Jornadas de Diabetes do Hospital de Santarém,
realizadas em 2010 e 2011, estando previstas as
Jornadas de 2013.

A educação terapêutica, (Consulta de Educação em
Diabetes, realizada semanalmente) é hoje
considerada um pilar de formação do doente
diabético e constitui também uma das nossas
vertentes. Assim e dadas as condições de que
dispomos, passámos a utilizar na sala de espera, com o
apoio de meios audiovisuais, vídeos educativos sobre
a alimentação e exercício físico indicados à nossa
população diabética, os quais tem vindo a contribuir
para uma melhor abordagem educativa para o nosso
doente.
De forma pontual, o Núcleo de Diabetes também
colabora em sessões educativas destinadas à
população, a última das quais decorreu a 6 de Agosto,
em Arronches.

Pretendemos, futuramente, relembrar, com eventos
alusivos à data, o “Dia Mundial da Diabetes”,
realizando rastreios, sessões de ensino e formação a
possíveis doentes e familiares. São nossas
perspectivas evoluir e investir na formação, no ensino
e na investigação clínica, contribuindo para a
evolução na área de diabetes e do pé diabético.
Pretende-se ainda criar uma

a qual terá como objectivo a avaliação dos
doentes com “pé de risco”. Para tal pretendemos
integrar uma equipa multidisciplinar de profissionais
motivados e com formação específica na área.
Integrado no âmbito do “ Dia Mundial da Diabetes, 14
Novembro”, o Núcleo de Diabetes do Hospital de
Santarém participou activamente com a realização de

nos dias 15, 16 e 17 de Novembro.

Porque a diabetes é uma doença crónica e sistémica e
que exige um profundo trabalho de equipa desejamos
crescer enquanto núcleo, enquanto pessoas e
enquanto profissionais.
A diabetes é a grande pandemia do séc. XXI, por isso,
queremos que relativamente ao nosso passado,
prestar no presente, um contributo para um futuro
bem melhor.

-

já

Actividade educativa

Consulta de Pé
Diabético,

Acção de Rastreio

PERSPECTIVAS FUTURAS

CONCLUSÃO
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À conversa com… Dr.ª Maria Lopes
Texto Foe Marta Bacelarto

Quando que surgiu a sua paixão pela medicina?

Na edição anterior, aquando da sua nomeação,

mencionou que o seu percurso estudantil passou

por Vila Nova de Gaia. Que aspecto mais a marcou

nesta sua passagem pelo Norte do País?

Como nova Directora Clínica, quais são as

prioridades e objectivos da Direcção Clínica?

Considerando a sua nova função e sendo

especialista de cirurgia geral, não terá tendência em

direccionar as suas prioridades para aquela área em

detrimento da área médica?

Relativamente ao contexto actual, enfrenta um

desafio que é conjugar a prestação de cuidados de

qualidade aos utentes com o clima de contenção que

é

Foi um gosto que surgiu muito nova, foi uma profissão
que me atraiu, a relação médico/doente, conseguir
melhorar a vida, a saúde, a forma de estar dos outros,
das pessoas com quem convivemos. Cirurgia, porque
gosto de cortar, gosto de acção, porque permite
resultados mais imediatos. A nossa actuação, a
capacidade de resposta, de intervir, de rapidamente
decidir, em especial na urgência ou no trauma, são
fundamentais, faz-nos sentir que salvamos pessoas.

A minha infância, a adolescência e mais tarde, a minha
vida estudantil, ocorreu no Norte. É uma zona do país
muito agradável. Sinto-me bem no ambiente do Norte,
no contacto com as pessoas, uma afabilidade, um
relacionamento simples, descomplexado, talvez
conservador, mas humano, quente. É muito prezado o
contacto, a convivência entre a família, entre os
vizinhos. É uma forma de estar que me marcou e que
ainda hoje, muitas das comparações que faço, faço-as
relativamente ao tempo em que vivi no Norte.

Os objectivos são desempenhar este cargo o melhor
possível, incentivando sempre o respeito pela prática
médica, a independência científica, alinhando estes
objectivos com as necessidades que neste momento já
foram definidas. Esta Direcção Clínica é muito
marcada pelo momento conjuntural, pela crise. Eu
percebo que chego numa altura má em fim de ciclo,
tenho de acabar o que está a ser desenvolvido e
resolver o que não pode deixar de ser resolvido.

Necessariamente que a nossa especialidade interfere
com a nossa forma de visualizar os problemas. O
cirurgião é algu m de decisões porque se não for, não
pode estar na cirurgia, pois não pode adiar decisões. O
Director Clínico é o Director de todas as
Especialidades e não tendo um conhecimento
profundo de todas, terá necessariamente de ter
adjuntos, para que tenha uma visão ampla e tanto
quanto possível, imparcial, porque a Direcção Clínica
não é médica nem cirúrgica, é uma Direcção global.

é

a actual conjuntura económica determina. Como

pensa resolver esta equação de elevado grau de

dificuldade?

Para finalizar, como é a cidadã Maria Lopes no seu

dia-a-dia? Que interesses tem para além da

medicina?

Quem trabalha nas instituições sabe que existe
desperdício que pode ser reduzido. É o desperdício da
luz acesa em gabinetes vazios, o aquecimento ligado
com as pessoas em casa, a múltipla impressão de
folhas… Mas estes são exemplos de desperdícios
simples, pois há outros maiores. Se posso fazer uma
intervenção usando uma máquina que me dê para
fazer pequenas e grandes suturas, não preciso de usar
uma máquina para as pequenas e uma máquina para
as grandes. Não posso usar sempre a melhor prótese
que existe no mercado. Temos de adequar cada
situação em função do que é a previsão natural da
necessidade, da durabilidade dos dispositivos e do
doente. Temos de continuar a trabalhar na elabora

protocolos terapêuticos, tentar uniformizar a
abordagem das situações e adequar a terapêutica.
Todo este trabalho tem de ser desenvolvido ao longo
do tempo. Um mandato

não chega...

Sou uma pessoa normal. Casada, com uma filha
adolescente, com as inerentes obrigações a cumprir.
Sou calma, não gosto de uma vida agitada, não gosto
da vida nocturna. Gosto do mar, gosto de praia. Gosto
de trabalhos manuais, de pintar, de bordar. Não gosto
de ruídos, de ir a cafés. Gosto muito de ir ao cinema, ao
teatro. Prefiro conviver calmamente com amigos, sem
essa vertente muito exterior. Tenho saudades do
tempo em que estava a fazer a preparação para a
especialidade, em que nos juntávamos um grupo de
amigos no café, sistematicamente, estudávamos,
conversávamos e almoçávamos… Era muito agradável,
mas isso são tempos de juventude...

ção
de

,
certamente

à partida limitado
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RESUMO

As doenças crónicas incapacitantes abrangem hoje
cerca de 40% a 50% do total das doenças sinalizadas
no nosso país. A sua repercussão nas actividades de
vida diária, as expectativas e as emoções que evocam,
são factores desencadeantes de ansiedade.
A ansiedade é um estado emocional com componentes
psicológicos e fisiológicos, que faz parte das
experiências humanas, e é responsável pela adaptação
do organismo às situações de perigo. Em certa medida
é desejável, mas, quando se torna excessiva, pode
atingir níveis com os quais os indivíduos não
conseguem lidar adequadamente (RACHMAN, 1978
citado por SERRA, 1999).
A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007),
recomenda que os profissionais da área de Saúde
Mental e Psiquiatria, ajudem o doente e a família a
lidar com os problemas pessoais e sociais,
relacionados com a doença e o consequente
desajuste/reajuste a esta.
A intervenção em grupo, feita por Enfermeiros
Especialistas em Saúde Mental e Psiquiatria é um
instrumento terapêuticamente eficiente na promoção
e manutenção da saúde mental, com ganhos em saúde
susceptíveis aos cuidados de enfermagem e
economicamente vantajoso, uma vez que leva à
economia de recursos humanos (MONTEIRO, 1996).
Esta investigação emerge da necessidade em dar
resposta a um problema A intervenção em grupo, por
Enfermeiros Especialistas em Saúde Mental e
Psiquiatria diminui a ansiedade em doentes com
doença crónica. Tivemos como objectivo:

referenciados à Consulta da Dor (CD) e

-

Avaliar
qual o impacto da intervenção em grupo na
diminuição da ansiedade em doentes com doença
crónica

Consulta de Cirurgia Vascular (CV) do Hospital de
Santarém.
A investigação foi efectivada essencialmente em 3
momentos: 1º momento, avaliação das necessidades
da intervenção e construção de um programa de
intervenção para os dois grupos. 2º momento,
implementação do programa de intervenção nos dois
grupos. 3º momento, avaliação comparativa antes e
após a intervenção.
Considerando os resultados que emergiram desta
pesquisa e tratando-se de grupos diferentes, em
relação ao género social, idade, escolaridade, estado
civil e não partindo de um nível semelhante de
ansiedade, segundo aplicação da escala Ansiedade
Estado-Traço, pode inferir-se que ambos os grupos
apresentaram diminuição dos valores de ansiedade
após a implementação do programa de intervenção
em grupo, realizado por Enfermeiros Especialistas em
Saúde Mental e Psiquiatria.

Doença Crónica; Ansiedade;
Intervenção em Grupo; Enfermagem de Saúde
Mental.

A gestão da doença crónica é considerada, a nível
Europeu, uma prioridade chave por ser a principal
causa de mortalidade e morbilidade, contribuindo em
86% do total de óbitos prematuros. A complexidade e
extensão da problemática inerente à vivência da
crónicidade da doença tem levado diversos autores
(SANTOS, SEBASTIANI, 2001) a desenvolver
estudos com o objectivo de analisar o impacto desta

Palavras-chave:

INTRODUÇÃO
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condição sobre a qualidade de vida das pessoas
atingidas por doença crónica e os efeitos que poderá
ter nos níveis de ansiedade. Estes aspectos, no futuro,
irão impor, um maior peso na saúde a nível Europeu.
O indivíduo portador de uma doença crónica vê-se
perante mudanças nos seus hábitos e no seu estilo de
vida, passa por diversas crises, que vão alterando a sua
condição saudável, desempenho de papéis e
responsabilidades (SANTOS, 1997). A necessidade de
controlar os efeitos da doença nas actividades de vida
diária, as expectativas do que pode acontecer e as
emoções que evocam, são factores desencadeantes de
ansiedade. Promover suporte emocional durante a
progressão da doença e o processo de adaptação à
mesma, para a protecção, promoção e manutenção da
Saúde Mental, são competências do Enfermeiro
Especialista de Saúde Mental e Psiquiatria
(Competências Especificas do Enfermeiro
Especialista em Saúde Mental, 2011).
Aprender a intervir em grupo, melhorar técnicas de
dinâmicas de grupo, tem vindo a ser uma necessidade
cada vez mais premente para os profissionais da área
de Saúde Mental e Psiquiatria, no sentido em que
podem tirar partido de um ambiente em que os
próprios doentes se sentem apoiados, não só pela
presença do técnico, mas também pela presença de
pessoas que partilham de experiências de vida
semelhantes, relacionadas com a doença. Desta forma,
promove-se a qualidade dos cuidados e obtêm-se
ganhos em saúde.

Com o propósito de encontrarmos resposta para o
objectivo em estudo formulamos a seguinte hipótese
de investigação:

A fim de validar esta hipótese realizou-se um estudo
descritivo, correlacional, quase experimental e
longitudinal, com uma amostra de 22 doentes com
doença crónica, em que 11 doentes frequentavam a CD
e 11 doentes frequentavam a CV do Hospital de
Santarém.
Inicialmente fez-se um diagnóstico da situação, com o
objectivo de avaliar a ansiedade presente em ambos os
grupos, antes da intervenção, através da
aplicação do Inventário da Escala de
Ansiedade Estado Traço (IDATE). O
questionário, para além dos dados sócio-
demográficos do doente tinha um segundo
grupo de questões com a escala IDATE. Esta
escala é composta por duas escalas de auto-
avaliação que visam medir a ansiedade-estado

A ansiedade em doentes com
doença crónica diminuiu após a implementação do
programa de intervenção em grupo nos doentes da
Consulta da Dor e nos doentes da Consulta de
Cirurgia Vascular.

-

METODOLOGIA

e ansiedade-traço. Enquanto o estado de ansiedade
reflecte uma reacção transitória directamente
relacionada com uma situação de adversidade que se
apresenta em dado momento, o traço de ansiedade
refere-se a um aspecto mais estável relacionado à
propensão do indivíduo lidar com maior ou menor
ansiedade ao longo de sua vida (CATTELL, 1961
citado por FIORAVANTI, 2006).
Assim, foram aplicados 22 questionários num
primeiro momento (t1), aos dois grupos-alvo: grupo
da CD (n=11) e grupo da CV (n=11). Após a
implementação do programa de intervenção a estes
dois grupos, e num segundo momento (t2), foram
novamente aplicados os 22 questionários, de modo a
reavaliar as respostas e testar a hipótese formulada,
que decorreu no período de 8 de Outubro a 2 de
Novembro 2009.
A intervenção em grupo teve a duração de 4 sessões e
em cada sessão foi desenvolvido apoio psicossocial,
educação para a saúde e intervenção cognitivo-
comportamental. Foi utilizado sobretudo a técnica de
relaxamento, através da imagética, o qual tem
revelado grande eficácia, sobretudo a nível da
diminuição da tensão muscular e dos níveis de
ansiedade, além de contribuir para a melhoria dos
quadros que lhe estão associados (SEQUEIRA, C.,
2006: 175).

Este estudo baseia-se, numa amostra de 22 doentes
com doença crónica, com média de idades de 54,73
anos para o grupo da CD e 68,45 anos para o grupo da
CV (Quadro 1).

Em relação ao género
social, o grupo da CD
é c o n s t i t u í d o
exclusivamente por

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS
RESULTADOS

Quadro 1 Caracterização dos grupos quanto à idade:

Gráfico 1: Distribuição por géneros - Grupo CD

Feminino

Masculino

Gráfico 2: Distribuição por
géneros - Grupo CV
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mulheres, enquanto que o Grupo da
CV apresenta uma distribuição mais
homogénea(Grá ficos 1 e 2).
Quanto ao estado civil, pode verificar-
se que no grupo da CD há mais doentes
casados do que na CV. Não há doentes
viúvos na CD. Relativamente aos
solteiros os valores são iguais havendo
mais divorciados na CD que na CV
(Quadro 2).
Em relação à escolaridade como pode
constatar-se, todos os inquiridos da
C D s a b e m l e r e e s c r e v e r .
Relativamente à Consulta da CV 36%
dos inquiridos não sabe ler e escrever
(Quadro 3).
Em relação à ansiedade de modo a distinguir os dois
momentos da aplicação do questionário, criaram-se

as variáveis de ansiedade-estado (no momento t1)
e ( no momento t2 ), bem como as variáveis de

ansiedade-traço (no momento t1) e (no
momento t2).
A amostra da CD apresenta um valor médio de
ansiedade estado (S1=64,73%; p=0,005), e um valor
médio de ansiedade traço (T1=64,00; p=0,009); a
amostra da CV apresenta um valor médio de
ansiedade estado (S1= 54,82; p=0,005) e um valor
médio de ansiedade traço (T1=54,55, p=0,009).
Podemos constatar que não existe homogeneidade
nos pontos de partida dos 2 grupos (p<0,005) ao nível
de ansiedade.
Verifica-se que o grupo de CV apresenta no momento
t1 valores menores para a ansiedade, em comparação

-

-

S1
S2

T1 T2

aos do grupo da CD e que ambos os grupos
apresentam diminuição dos valores de ansiedade após
a implementação do programa de intervenção
(Quadro 4).
Analisando os resultados na CD, verificamos que
todos os valores são menores que 0,05, podendo
confirmar-se que

. Tal como evidenciado neste nosso estudo,
também BARBOSA, OLIVEIRA E FERNANDES
(2004) focam na sua pesquisa a importância dos
grupos, por proporcionarem o compartilhar de
experiências de vida, relacionadas com a doença e a
procura no colectivo de soluções para os seus
problemas. Ainda neste estudo, são referidos os
motivos que levam os doentes a procurar a vivência
em grupo, sendo estes o apoio emocional e
psicológico, apoio terapêutico, apoio educativo e
apoio interactivo; além de considerarem o grupo
como um espaço de lazer e entretenimento,
permitindo desenvolver laços de amizade entre os
participantes. Também reforçam a ideia de que o
apoio psicológico oferecido pelos grupos, ajuda a
superar o estigma e o isolamento social e é uma forma
de adquirir apoio e o esclarecimento de dúvidas o que

pode ajudar no sucesso do tratamento e a viver de
forma mais saudável (Quadro 5).

Analisando novamente o valor da significância obtida
para CV, verifica-se que todos os valores de

há influência da implementação
do Programa de Intervenção nos resultados
obtidos para o nível de ansiedade no segundo
momento

Par      Média Desvio-Padrão     t        sig
(Diferenças) (Diferenças)

S1- S2

T1 T2

23,545          8,141          9,593  0,000

- 18,364          8,078          7,540  0,000

Quadro 5: Relação S1-S2 e T1-T2 para amostras emparelhadas Teste T-Student

Quadro 2: Caracterização dos grupos quanto ao estado civil

Quadro 3: Caracterização dos grupos quanto á escolaridade

ESCOLARIDADE                   n       %        n %

Não sabe ler e escrever

4º ano  antiga 4ª classe

6º ano  antigo ciclo

9º ano  antigo liceu

0        0        4      36,4

7      63,6      3      27,3

2      18,2      4      36,4

2      18,2      0        0

TOTAL 11    100     11     100

Grupo CD    Grupo CV

Grupo CD    Grupo CV

ESTADO CIVIL                   n        %        n        %

Casada/junta

Solteira

Divorciada/Separada

Viúva

9       81,8      7       63,6

1        9,1       1        9,1

1        9,1       0         0

0         0        3        27,3

TOTAL 11     100    11      100

Grupo CD

Quadro 4: Caracterização em ambos os momentos da ansiedade-estado (S1 e S2) e ansiedade-traço (T1 e T2)
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significância obtidos são menores que 0,05, o que nos
leva a concluir que

Estes resultados vão também de
encontro à pesquisa realizada por MONTEIRO
(1996:450) “a investigação feita com grupos para
pessoas com problemas de saúde graves ou crónicos,
(…) apresentava melhores respostas de adaptação,

menos distúrbios do humor e sobrevivência mais
prolongada” (Quadro 6).

Com base no objectivo inicial de Avaliar o Impacto da
Intervenção em Grupo na Diminuição da Ansiedade
em Doentes com Doença Crónica e considerando os
resultados que emergiram desta pesquisa são de
realçar as seguintes conclusões:
- Verificou-se que são grupos diferentes, em relação ao
género social, idade, escolaridade, estado civil e não
partiram de um nível semelhante de ansiedade;
- No grupo da CD a intervenção foi positiva, na
melhoria da ansiedade estado (p<0,001), verificando-
se o mesmo para o grupo de CV (p = 0,008);
- No grupo da CD (p < 0,001) e CV (p=0,003) a
intervenção foi positiva na melhoria da ansiedade
traço.
- Comparando os 2 grupos - 1º e 2º momento,
concluímos que a intervenção resultou numa clara
diminuição da ansiedade, com ressonância estatística
ao apresentar uma significância de p<0,001 para o
grupo da Consulta da Dor na ansiedade-estado e de
p<0,001 para a ansiedade-traço, e uma significância de
p=0,008 para a ansiedade estado e de p=0,003 para a
ansiedade-traço para o grupo da Consulta da Cirurgia
Vascular.
Apesar da limitada investigação relativamente à
efectividade da intervenção em grupo em doentes com
doença crónica, os resultados são bastante motivantes
e interessantes, levando-nos a concluir que existiram

existe uma relação de causa-
efeito entre a implementação do Programa de
Intervenção desenvolvido por Enfermeiros
Especialistas de SM e a diminuição da ansiedade
apresentada.

CONCLUSÕES

ganhos em saúde susceptíveis aos cuidados de
enfermagem, tal como evidenciado no nosso estudo e
em outros (BARBOSA, OLIVEIRA E FERNANDES,
2004; MONTEIRO, 1996).
Após a realização deste estudo, na nossa opinião,
entendemos poder salientar que a implementação de
intervenção em grupo é uma estratégia a desenvolver,
quer a nível da problemática do doente com doença
crónica/ansiedade, quer a nível de outras
psicopatologias.
Consideramos também pertinente, o estudo de novas
estratégias de intervenção que pudessem ser eficazes
na diminuição da ansiedade em pessoas portadoras de
doença crónica.
Sugerimos igualmente o estudo em amostras maiores,
para poder obter-se resultados mais representativos e
i n c l u i r o u t r a s v a r i á v e i s , n o m e a d a m e n t e :
funcionalidade familiar, percepção do estado de
saúde e auto-conceito.

Quadro 6: Relação S1-S2 e T1-T2 para amostras emparelhadas Teste Wilcoxon

Par        Ordens         n          w sig

Grupo CV

Positivo         1
Negativo       10
Empate 0

Positivo 0
Negativo       11
Empate         0

S1 - S2

T1 - T2

-2,669     0,008

-2,934     0,003


