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Hospital de Santarém com consulta pós covid 

Sequelas neurológicas são das mais preocupantes
OHospital De Santarém criou a

consulta “Onde Day Clinic”
destinada a doentes que tiveram
Covid-19 para avaliação do seu
estado de saúde em que após a
mesma podem ser direcionados
para as diferentes especialidades
como a neurologia e a pneumolo-
gia, tendo em conta que a maioria
das sequelas dos doentes covid
estão relacionadas com aquelas
áreas. O Valor Local contactou
ainda o outro hospital da nossa
área de influência, o de Vila Fran-
ca de Xira, para aferir do acompa-
nhamento após a doença aos
utentes da unidade, mas dadas as
alterações internas com a passa-
gem a entidade pública empresa-
rial não foi possível o agendamen-
to da nossa reportagem junto de
quem de direito.
Elegíveis para esta consulta na
unidade escalabitana, que come-
çou em abril, estavam 57 pessoas
que passaram pelos cuidados in-
tensivos, 250 profissionais de saú-
de, e cerca de 500 a 600 doentes
que estiveram internados num to-
tal de 1000. O objetivo da consulta
não passa apenas por perceber
as necessidades imediatas, mas
também aquelas “sequelas que
não conhecemos a médio-longo
prazo”, refere Paulo Sintra, diretor
clínico do Hospital de Santarém,
que até dá o exemplo de um cole-
ga seu que desde que teve covid
nunca mais se sentiu bem – “Tem
falhas de memória, e não se con-
segue concentrar. Quer vir traba-
lhar connosco, mas pediu dois
meses para começar porque per-
cebe que não está bem, e esta-
mos a falar de uma pessoa com
30 e poucos anos”. O sistema
neurológico é dos que mais acusa
a passagem do vírus pelo corpo
humano, e isso mesmo pudemos
constatar nos testemunhos que
aqui apresentamos neste traba-
lho. 
Para Paulo Sintra as implicações
neurológicas ainda estão mal es-
tudadas dada a precocidade em
todo este quadro, pois apenas
agora se começa a perceber que
tipo de consequências a doença
está a trazer para milhões de pes-
soas em todo o mundo. “Tudo isto
preocupa-nos imenso, porque te-
mos muita gente que esteve infe-
tada, fez quarentena em suas ca-
sas, passou mais ou menos bem
a doença, mas descobre-se agora
que existem sintomas de alguma
coisa que nem se percebe muito
bem o que é, e que por isso ten-
de-se a desvalorizar este tipo de
sintomas”. Paulo Sintra vai mais
longe – “Se eu tenho uma pessoa
que é médica que tem dificuldade
em perceber o que está a aconte-
cer consigo, imagine o cidadão
comum que ainda por cima é pró-
digo em arranjar desculpas para
tudo e mais alguma coisa para
não ir ao médico”. 

Nos dias de hoje assiste-se a uma
profusão de publicações académi-
cas sobre a Covid-19, mas “a
maioria é lixo”, ilustra o diretor clí-
nico para dar a entender que nes-
te domínio como noutros do pós
doença há ainda muito por explo-
rar, até porque “trabalho sério, pe-
sado com metaanálises é cedo
ainda”, principalmente “a este ní-
vel das sequelas e das complica-
ções neurológicas muito mais do
que aquelas que são a nível res-
piratório ou cardíaco que por se-
rem orgânicas são mais fáceis de
descrever ou de aferir”. 
Nesta vertente estão, ainda, a ser
associados casos da doença ao
surgimento de episódios de de-
mência, “e isso ainda está pouco
estudado, apesar de alguns bons
estudos”. Como sabemos “a
doença ataca os pequenos vasos,
e possivelmente no nosso cérebro
essa parte da estrutura não con-
seguiu ter capacidade de respos-
ta, o que implica alguma perda de
funções superiores”. Este tipo de
incidência está-se a verificar em
indivíduos entre os 50 e os 60
anos, o que não é normal naque-
las idades.
Todos os doentes que passam
pelo internamento neste hospital
são convidados a vir a esta con-
sulta, mas a unidade também re-
cebe os que são encaminhados
pelos cuidados de saúde primá-
rios dos concelhos servidos por
este estabelecimento hospitalar,
mas que estiveram sempre em
suas casas durante a doença. A
maioria dos que vão a esta con-
sulta ficaram com sequelas pul-
monares, cansam-se após peque-
nos esforços, e têm dificuldades
em respirar. O objetivo é “sistema-
tizar uma abordagem a uma pato-
logia que é relativamente nova e

acerca da qual ainda temos mui-
tas dúvidas”. A especialidade de
Medicina Interna neste hospital vê
os doentes e encaminha-os para
as demais especialidades. No-
meadamente, e têm sido os casos
da pneumologia, cardiologia, fisio-
terapia e neurologia. “Felizmente
a grande maioria das pessoas não
ficou com sequelas da doença,
mas alguns vão cair na ‘malha’.
Pedimos exames e fazemos esse
encaminhamento, mas com uma
abordagem globalizante do doen-
te para percebermos como otimi-
zar o seu tratamento”. Até ao final
do ano, o Hospital de Santarém
espera poder tirar as primeiras
conclusões deste trabalho. Daqui-
lo que lhe é dado a perceber mui-
tos pacientes com problemas a ní-
vel orgânico e cardíaco “ficaram
com uma reserva funcional baixa
com perda de qualidade de vida”.

Recuperar ou não ainda é cedo
para aferir. Neste aspeto a fisiatria
e a fisioterapia serão importantes
com alguns contributos no que
respeita às sequelas musculares.
O hospital coloca ainda ao serviço
das pessoas uma consulta de psi-
cologia. “É importante porque o
estigma vai deixar de ser o receio
do contágio para infelizmente pas-
sar a ser o do indivíduo que teve
Covid e que nunca mais voltou a
ser o mesmo, que está diminuído”.
Estende-se esta consulta ainda às
crianças e aos jovens que tam-
bém têm sido vítimas desta pan-
demia a vários níveis. 
À semelhança do que está a
acontecer em outras unidades de
saúde da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, o hospital de Santarém tam-
bém regista um aumento de casos
positivos, nas últimas semanas, e

também de mais pessoas interna-
das, três em cuidados intensivos,
no dia da nossa reportagem. 
Já quanto à consulta “One Day
Clinic” está a ter uma boa adesão,
mas os desafios impostos pela
pandemia não acabam. Paulo
Sintra, diretor clínico, dá a conhe-
cer que já há vários casos até
nesta unidade, entre profissionais
de saúde, de infeções mesmo
após a segunda toma da vacina, e
decorrido o tempo necessário
para a imunidade. 
Durante a segunda e terceira va-
gas da doença, o desafio imposto
pelo crescente número de doen-
tes internados exigiu uma capaci-
dade dos serviços daquele hospi-
tal “nunca vista”, recorda o diretor
clínico. “A biologia viral do Sars-
cov-2 adapta-se muito bem às
condições adversas com uma ca-
pacidade de se mutar incrível e

num serviço de saúde em que an-
damos sempre a correr atrás do
prejuízo. Não sei como isto não
descambou tudo”, diz Paulo Sintra
e prossegue – “Neste hospital te-
mos seis camas de cuidados in-
tensivos, mas chegámos a ter 23
exatamente na mesma estrutura e
isto é de loucos. É como conduzir
um Fiat 500 que não passa dos 60
quilómetros hora, e de repente a
malta quer e consegue que aquilo
atinja os 180 quilómetros hora e
não explode”. Por isso mesmo “a
experiência foi desgastante, mas
enriquecedora, a tomar decisões
de meia em meia hora, a montar e
a desmontar serviços consecuti-
vamente”.
Este vírus veio para ficar à seme-
lhança do influenza pois tem uma
capacidade de mudar o seu ADN
muito grande ao contrário por
exemplo do “da varíola ou da po-
liomielite que tem um patógeno
que não mutou, e que por isso são
doenças erradicadas ou quase”.
Na ala da fisioterapia, encontra-
mos alguns doentes que tiveram
Covid-19 e que necessitam deste
estímulo para recuperarem do
ponto de vista respiratório e mus-
cular. Maria Madalena Carvalho,
tem 72 anos, de Alpiarça, um dos
concelhos servidos pelo hospital e
teve Covid-19 em fevereiro. Foi in-
ternada nos cuidados intensivos,
e confessa que esteve “muito
mal”. Faz exercícios musculares.
Sente mais cansaço do que antes.
Desde março que vem a esta fi-
sioterapia e diz que está a sentir
melhoras. Fernando Pintassilgo,
42 anos, é de Santarém e ficou
também com sequelas da doença
embora nunca chegasse a estar
internado. Já fez exames aos pul-
mões porque sente dificuldades
respiratórias. Gestor comercial e
viticultor, refere que frequenta a fi-
sioterapia duas vezes por semana
“Sinto-me mais cansado, mas es-
pero recuperar”.

Consequências da doença ainda são um campo nublado na opinião de Paulo Sintra

Maria Madaleno Carvalho
esteve internada nos cuidados intensivos

Fernando Pintassilgo tem
dificuldades respiratórias
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Utente da consulta pós covid, é autarca
e defendeu a vacinação dos presidentes
de Câmara como prioritária
Deu que falar quando assinou

um artigo de opinião no jor-
nal “Expresso” a defender que
os autarcas deveriam ter priori-
dade na vacinação. Estávamos
em janeiro quando os idosos e
os funcionários dos lares tinham
começado a ser vacinados, e
longe ainda da vacina chegar ao
grosso da população. A opinião
polémica surgiu da sua própria
experiência. Presidente de Câ-
mara de um concelho com um
pequeno número de habitantes,
quando ficou doente com Covid-
19 e com um executivo de três
pessoas, em que uma delas
também contraiu o coronavírus,
deitou as mãos à cabeça. Miguel
Borges é um dos pacientes do
hospital de Santarém nesta con-
sulta pós covid.
Foi em novembro que ficou
doente. Os filhos e a mulher tam-
bém deram positivo, mas foi este
autarca do distrito de Santarém
que ficou em pior estado. No iní-
cio “a coisa parecia que não ia
além de uma gripe, mas em pou-
co tempo o meu quadro agra-
vou-se com muitas dores no cor-
po e muita febre”. Perdeu tam-

bém o paladar. Foi internado no
hospital de Abrantes durante 19
dias. Disseram-lhe que já levava
pouco pulmão para respirar. So-
bretudo Miguel Borges lembra
que a diferença entre “não estar
assim tão mal quanto isso e de
repente estar numa situação já
muito delicada entre a vida e a
morte é muito pequena e assus-
tadora”. Normalmente este qua-
dro chama-se de hipoxia alegre
quando o doente não se aperce-
be que os níveis de oxigénio es-
tão no mínimo. “Tive mesmo
essa sensação artificial de bem-
estar quando não era nada dis-
so”, assegura.
Miguel Borges diz que sempre
confiou nos médicos e que nun-
ca teve medo durante o tempo
em que esteve internado. “Não
tive noção do perigo e da gravi-
dade, sempre com a sensação
de esperança no futuro apesar
de todas as incidências”. Ainda
chegou a cair com alguma gravi-
dade na casa de banho do hos-
pital “com dores descomunais”.
Esteve para sair numa das altu-
ras, mas teve de ficar dada a
gravidade do seu caso. Valeu-

lhe também os períodos em que
conversava com colegas de
quarto, embora algumas dessas
pessoas não tivessem resistido.
“Houve momentos giros e já de-
pois de sair entrei em contacto

com esses colegas em que ten-
távamos ter alguns momentos
de boa disposição, quando já es-
távamos melhor. Nunca imaginei
que alguém internado num hos-
pital me dissesse que ia ter sau-

dades minhas como foi o caso
desse colega, o senhor João,
com quem já combinei encon-
trar-me”. No meio de tanta dor
“esta solidariedade” marcou tam-
bém a passagem de Miguel Bor-

ges pela doença. Dos médicos
também só tem a dizer bem.
Todos os cuidados do mundo
não foram suficientes para evitar
a doença, “mas as coisas acon-
tecem”. Saiu do hospital no início
de dezembro, mas só voltou ao
seu trabalho na Câmara do Sar-
doal um mês depois.
Quanto às sequelas com que fi-
cou elege o cansaço como a
principal e como tal está a ser
acompanhado no hospital distri-
tal. Já fez vários exames e vai
continuar a fazê-los. Mesmo a
falar cansa-se com facilidade.
No início sentia mais problemas
relacionados com dificuldades
de visão, mas nesta altura já
não. 
Sobre o seu artigo de opinião es-
clarece que nunca defendeu que
os profissionais de saúde não
fossem prioritários, mas “como é
que se governa uma Câmara
numa situação como aquela que
vivi”. “Obviamente que não de-
fendo que se vacine toda a gente
do Governo ou de uma Câmara,
mas escolher-se um mínimo de
pessoas para que uma autarquia
não fique sem ser governada”.

Miguel Borges esteve 19 dias hospitalizado
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