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Do bom processo de selecção no Curso Medicina
da Universidade do Algarve
Daniel Cartucho
“Faz o que gostas e não trabalharás um único dia na tua vida”
Confúcio

A adequação do perfil pessoal à escolha daquela que vai

ficamos com uma noção muito clara de quem é o candidato e da

constituir o seu modo de vida, a profissão, é uma das matérias

adequação do seu perfil ao curso.

mais relevantes nas nossas existências. Ao longo da vida é por
volta do início da adolescência que, no ensino, assumimos
esse trilhar das nossas escolhas. Se tivermos em mente o que
Confúcio (cerca de 500 anos aC) com imensa sabedoria nos
transmite e acima transcrito, podemos ter um vislumbre da
importância daquele que será terreno onde vamos estar ao
longo da vida.
Todos aqueles de nós que trabalham nas várias áreas da
Medicina sentem na pele a verdade desta opção. De facto,
muitas das vezes sem horários “normais”, fins-de-semana,
Natal, etc. e não nos preocuparmos muito é porque existe
algo estruturante em nós - de facto tem de haver qualquer
coisa, qualquer elemento - que nos faz optar por esta vida e
estar tranquilos dentro dela. É matéria do maior relevo esta
adequação do perfil e, no caso do estudante de medicina e
futuro médico, esta escolha é da maior importância.
O Curso de Medicina da Universidade do Algarve - que
comemora o seu 10º aniversário - tem uma identidade própria. E
dentro desses elementos de identidade um dos mais relevantes
é que recruta alunos com um curso prévio, onde exista uma
base comum com as ciências da vida, e assume um processo de
selecção inédito entre nós.

Não posso deixar de referir um dia de selecção para alunos,
onde estive presente, a boa presença que apresentava numa
parte das provas de um candidato, já com curso e doutoramento
prévios. Como se comentava na reunião posterior de avaliadores
para pontuação: too good to be true num certo tipo de prova
mais “intelectual”. Já que, depois fora o desacerto total nas
provas “mais práticas”, de exposição perante circunstâncias da
vida, revelando a sua total desadequação.
Este processo de selecção aos candidatos ao curso cria um
perfil de alunos onde temos, em termos gerais, um aluno mais
maduro, com o suporte de um curso prévio onde é necessário
dar uma aprendizagem própria deste curso, mas - e sobretudo
o que ressalta - é que estamos perante um aluno muito bom e
altamente motivado na sua aprendizagem.
Aqueles de nós, tutores do curso, que os recebem nos serviços
hospitalares ou de MGF, há 10 anos que verificam este perfil
de aluno muito bom e que depois corresponde totalmente no
especialista em que este se transformou. E essa ampla gama
de motivação e talentos faz com que não seja por acaso que
também aqui no Algarve Médico, praticamente não há número
da revista que não tenha um trabalho com alunos deste curso.
Vem sendo um imenso gosto, esta atividade de Tutor neste

Nesse processo, depois de um screening prévio feito aos

curso, sendo patente que não sou voz isolada e que tanto

candidatos que todos os anos se apresentam, existe também

o Algarve como no resto do País passam a beneficiaram do

uma selecção baseada numa prova pessoal. Esta sujeita estes

perfil destes profissionais. Naturalmente que nestes anos de

candidatos a uma grande diversidade de circunstâncias, que

funcionamento do Curso várias pessoas merecem uma palavra

podem ir, por exemplo, desde as qualidades que o candidato

onde se realce a excelência das opções nesta desta caminhada

identifica como fundamentais para esta profissão e quais as que

que cumpre os seus primeiros 10 anos. Permitam-me que

identifica em si, bem como provas com recurso a atores que

saliente alguns nomes dentro daqueles que ergueram este

tipificam um cenário de acidente, crise ou drama humano que

Curso. Ao Professores Doutores Adriano Pimpão, José Ponte,

de alguma maneira faz com que o candidato se revele. Face à

Pedro Marvão e Isabel Palmeirim, como aprendi a dizer quando

surpresa da circunstância presente se revele nas opções que faz

circulei pelas Beiras, o meu imenso Bem Hajam.

em cada uma das suas reacções ao que está presente na sua
frente. Depois destas “10 estações” com este misto de provas,
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- Protocolo de Intervenção Preventiva
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Resumo

Abstract

A prematuridade e o baixo peso à nascença são os maiores
fatores de risco para a ocorrência de alterações do DPM. Pela
sua maior vulnerabilidade, estes RN são considerados de risco

Our protocol begins before discharge from the NICU with a neuro-

e devem ser seguidos de perto por uma equipa transdisciplinar.
O nosso protocolo inicia-se antes da alta da UCIN com uma
avaliação por Fisiatra de Reabilitação Pediátrica e Terapeuta do
Neurodesenvolvimento: (1) terapia individual: <29s de gestação
ou ≤1500g ou alterações neurológicas e/ou potenciais riscos para
um DPM inadequado; (2) grupo de orientação do RN PT: 29-34s de
gestação e >1500g. O grupo de orientação é realizado no Hospital,
em 5 sessões (após alta, aos 3, 6, 9 e 12 meses de idade corrigida),
sob a orientação de uma equipa transdisciplinar e tendo como
foco o desenvolvimento psico-motor e a relação pais-bebé. De
Setembro de 2014 até ao final de 2019, orientou-se um total de 66
grupos, com uma média de 6 bebés por grupo, perfazendo um
total de 356 bebés, sendo que 51 destes entraram em programa
de intervenção individual, nalgum momento do seguimento em
programa de prevenção.
A maioria dos estudos realizados até à data utiliza uma
metodologia de intervenção diferente da realizada no nosso
hospital. A conclusão principal de todos eles reflete não existirem
diferenças significativas no outcome motor nos bebés com e sem
intervenção preventiva. Contudo, não focam a sua avaliação nos
défices motores minor nem na capacidade de re-estruturação
funcional e participação social. Deste modo, o nosso protocolo
segue as orientações de follow-up para RN de risco, com uma
metodologia diferente dos estudos existentes. Pretende-se,
futuramente, avaliar de forma estruturada o outcome psico-motor
destes bebés.

Palavras Chave:
Prematuridade, baixo peso ao nascer, intervenção preventiva

6

-motor evaluation by Pediatric Rehabilitation Physician and Neurodevelopment Therapist: (1) individual therapy: <29 weeks of gestation or
≤1500g or neurological disorders and / or potential risks for a non-normalized psychomotor development; (2) orientation group of preterm
newborns: 29-34s of gestation and >1500g. The orientation group is
conducted at the Hospital in 5 sessions (after discharge at 3, 6, 9 and
12 months corrected age), under the guidance of a multidisciplinary
team and focusing on psycho-motor development and the relationship
parents-baby. From September 2014 until the end of 2019, a total of 66
groups were selected, with an average of 6 infants per group, making a
total of 356 infants, 51 of whom entered into an individual intervention
program at some time of follow-up in the prevention program.
The majority of the studies carried out to date use an intervention
methodology in preterm infants different the one realized in our
hospital. The main conclusion of all the studies reflects that there are
no significant differences in motor outcome in babies with and without
preventive intervention. However, they do not focus their evaluation on
minor motor deficits, nor on the capacity for functional re-structuring
and social participation. Therefore, our protocol follows the follow-up
guidelines for risky newborns, but differs from the protocols of scientific
studies carried out. It is intended, in the future, to evaluate in a structured way, the psycho-motor outcome of these babies.

Keywords:
Prematurity, low birth weight, preventive intervention
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Introdução

Pela sua maior vulnerabilidade biológica,

por profissionais de saúde e/ou pelos

A prematuridade e o baixo peso à

estes bebés são considerados bebés

pais, guiados por profissionais de saúde.

de risco e devem ser seguidos de

Durante o seguimento, sempre que se

perto por uma equipa multidisciplinar,

detete algum desvio da normalidade, a

seguindo um protocolo definido

criança deverá ser encaminhada para uma

antes da alta hospitalar e tendo em

intervenção específica e individualizada.11

nascença são os maiores fatores de
risco identificados para a ocorrência de
alterações do desenvolvimento psicomotor (DPM) a curto, médio e longo prazo.

1

A sua incidência tem vindo a crescer,
tanto em Portugal como noutros países
da Europa. 2 A sobrevivência destes
recém-nascidos pré-termo (RN PT) tem
aumentado significativamente ao longo
dos últimos anos, contudo, o seu outcome
de desenvolvimento neuro-motor não
acompanha esta tendência, mantendo-se
desviado da normalidade em mais de
50% dos casos. 3,4,5 Estas consequências
podem ser severas (paralisia cerebral
(PC), défice cognitivo ou défices visual
ou auditivo grave), tendo boa e precoce
predição, ou ligeiras a moderadas
(alterações cognitivas e motoras
minor, nomeadamente alterações da
coordenação e da motricidade fina e

conta a severidade do risco para o
neurodesenvolvimento. 2,6 A frequência
e tipo de follow-up depende do “grau”
de risco de cada criança. Esta avaliação
sequencial e preventiva deve ser
realizada, pelo menos, durante o primeiro
ano de vida, de preferência até ao início
da idade escolar e, idealmente, até à
adolescência.1,6,7 Crê-se que intervenções
com foco na dualidade pais/cuidadoresbebé promovam maior sensibilidade
para as necessidades específicas de
cada criança e de cada etapa do seu

Como intervenção precoce define-se uma
abordagem multidisciplinar fornecida a
crianças até aos 5 anos de idade, de forma
a potenciar as competências, minimizar os
atrasos no desenvolvimento e incapacidade,
prevenir a deterioração funcional e
promover uma parentalidade adaptativa.9,12
O nosso objetivo é dar a conhecer o
Protocolo de Atuação na Prematuridade
que se encontra em vigor num Hospital
Português, desde setembro de 2014.

desenvolvimento5,6,8,9,10 (Figura 1). Cada
programa de intervenção deverá envolver
estimulação multissensorial (visual,
auditiva, tátil, vestibular) e ser realizada

alterações comportamentais, como
a hiperatividade e défice de atenção
(PHDA), refletindo-se no seu conjunto
num baixo desempenho escolar), com
uma predição difícil e mais tardia.

7

Recém-Nascidos Prematuros - Protocolo de Intervenção Preventival

Figura 1. Os 3 níveis de abordagem dos sistemas de desenvolvimento, com componentes chave que ilustram as inter-relações com influência recíproca
pais/família-bebé. (Adaptado de Guralnick, 2011) 9.

Material e métodos

e >1500g. O grupo de orientação é

preocupações. Durante o programa,

O protocolo inicia-se antes da alta

realizado no Hospital, em 5 sessões

em cada sessão, os bebés são sujeitos a

(após alta, aos 3, 6, 9 e 12 meses de

avaliação direta, com recurso a escalas

idade corrigida), sob a orientação de

de avaliação do desenvolvimento,

uma equipa multidisciplinar e tendo

como a Growing-Skills Scale (SGS). Este

como foco o desenvolvimento psico-

protocolo insere-se num outro, que prevê

motor e a relação pais/cuidadores-bebé

o acompanhamento/seguimento destes

(Quadro I). Em qualquer momento, se

bebés, de forma sequenciada, até ao

houver necessidade, os pais/cuidadores

início da idade escolar e por profissionais

poderão contactar telefonicamente

de diferentes áreas funcionais (Quadro II).

da Unidade de Cuidados Intensivos
Neonatais (UCIN) com uma
avaliação neuro-motora dos bebés
de risco, realizada por Fisiatra de
Reabilitação Pediátrica e Terapeuta do
Neurodesenvolvimento. Posteriormente,
os bebés são admitidos em: (1) Terapia
individual: <29 semanas de gestação ou
≤1500g ou alterações neurológicas e/
ou potenciais riscos para um DPM não
normalizado; (2) Grupo de orientação
ao neurodesenvolvimento do bebé
prematuro: 29-34 semanas de gestação

8

(através da consulta externa de Pediatria)
com a equipa de intervenção, no sentido
do esclarecimento de dúvidas e/ou

Ana Lúcia Gomes et al

Quadro I - Timming e objetivos de cada sessão do grupo de orientação ao neuro desenvolvimento do bebé prematuro.

Resultados

nalgum momento do seguimento em

2015 este número subiu para 6 (dois por

Desde Setembro de 2014 e até ao final de

programa de prevenção (8 em 2014, 24

recusa, um por mudança de residência

em 2015, 10 em 2016, 1 em 2017, 6 em

e dois por abandono), sendo 2018 o

2018 e 2 em 2019) (Figura 2). Durante o

ano com maior número de perdas,

ano de 2014 não ocorreram quaisquer

perfazendo em total de 15 (Figura 3).

2019, orientou-se um total de 66 grupos
(4 em 2014, 11 em 2015 e 2016, 12 em
2017, 15 em 2018 e 13 em 2019), com uma
média de 6 bebés por grupo, perfazendo
um total de 365 bebés (21 em 2014, 62
em 2015, 2016 e 2017, 84 em 2018 e 65

perdas, sendo que todas crianças que
iniciaram o grupo de intervenção se
mantiveram até ao final da mesma; em

em 2019), sendo que 51 destes entraram
em programa de intervenção individual,

9
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Quadro II - Protocolo Nacional de seguimento do RN de risco (< 32 semanas de idade gestacional).
NOTA: Consulta de RN de risco (Neonatologia), com início após a alta hospitalar e seguimento até aos 2A; posteriormente passam a seguimento em
Consulta de Desenvolvimento.

Discussão

tipos de intervenção utilizados em vários

Segundo Spittle (2009), quando avaliados

Segundo Doyle (2004), Bhutta (2002) e

estudos têm como principal objetivo o

aos 12 meses de idade, os bebés sujeitos

aumento do outcome cognitivo e neuro-

a intervenção preventiva e precoce não

motor, focando-se no desenvolvimento

apresentam resultados significativos no

da criança, na relação pais/cuidadores-

que respeita à melhoria dos outcomes

bebé ou em ambas. Os diferentes

cognitivos e neuro-motores19. A maioria

programas são realizados por diferentes

dos estudos, não revelando diferenças

facilitadores, nomeadamente médicos,

significativas aos 12 meses de idade,

fisioterapeutas, enfermeiros, professores,

revela-as aos 2 anos, podendo estar

terapeutas ocupacionais e terapeutas

implícita uma melhoria que se revela

da fala, de forma isolada. Da pesquisa

apenas mais tarde.

Pederson (2000),13,14,15 os programas com
maior impacto são aqueles com foco na
relação pais/cuidadores-bebé em ambiente
domiciliar, dando aos pais/cuidadores
estratégias para conhecer as necessidades
de cada criança e facilitar a resposta
atempada às respetivas necessidades.
Os programas podem envolver
estimulação neuro-motora realizada por
profissionais de saúde ou pelos pais com
acompanhamento destes, de forma a
influenciar a função motora e o outcome
cognitivo, dando-lhes maior oportunidade
de interagir com o ambiente.16,17
Os diferentes programas realizados
até então contam com critérios de
elegibilidade de bebés com <37semanas
de gestação e/ou <2500g. Como
podemos observar no Quadro III os

realizada a frequência da intervenção
varia de 4 sessões por mês até uma
sessão de 3 em 3 meses, sendo que na
maioria dos casos, a intervenção tem
início apenas após a alta hospitalar. Em
Portugal, protocolos de intervenção
preventiva já desenvolvidos, utilizam
apenas observação individualizada em
consulta médica, não permitindo a troca
de experiências, dúvidas e preocupações
dos pais, bem como a análise e
intervenção da equipa multidisciplinar
focada no desenvolvimento do bebé e na
relação pais/cuidadores-bebé.18

Apesar de, teoricamente, se pensar
que intervenções focadas no
desenvolvimento da criança aumentam
de forma mais significativa o outcome
motor, nenhum estudo apresentou
diferenças estatisticamente significativas
a esse nível, talvez porque a abordagem
realizada não se centra na capacitação
dos pais/cuidadores no conhecimento e
adaptação às características específicas
do desenvolvimento do seu bebé mas
sim na intervenção direta do profissional
de saúde.8 Por outro lado, crê-se que
intervenções centradas na relação pais/
cuidadores-bebé aumentam de forma
mais significativa o outcome cognitivo,
sendo que, no nosso programa,
procuramos promover ambos os focos
de intervenção.

10

Ana Lúcia Gomes et al

Quadro III - Resumo dos estudos realizados com intervenção precoce e preventiva nos bebés pré-termo e de baixo peso (adaptado de Spittle, 2009)19.

Figura 2. Evolução do nº de grupos realizados, nº de crianças intervencionadas e nº de crianças que seguiram, em algum momento, para intervenção individual.

Figura 3. Evolução do número de perdas e respetivos motivos.
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Demonstrou-se também que a relação

programa mais lato com incidência no

entre a frequência de intervenção e a

outcome cognitivo e comportamental,

compliance dos pais é muito importante

com foco na relação pais/cuidadores-

para o sucesso da mesma, sendo esta

bebé e no desenvolvimento da criança,

última maior quando é realizada uma

com seguimento até aos 8 anos de

intervenção precoce ainda na UCIN.

idade) (Quadro II), o local e frequência

2

De forma crítica podemos afirmar que os
instrumentos de avaliação aplicados nos
diferentes estudos não são sensíveis na
deteção de défices motores minor, tão
comuns nestes bebés de risco. Sendo
possível que tais programas não alterem
o outcome “físico” e o défice motor por si
só (como a ocorrência de PC), eles podem
modificar/organizar a participação e
a funcionalidade destas crianças na
sociedade; como tal os instrumentos de
avaliação deverão centrar-se, cada vez
mais, na funcionalidade.
O protocolo organizado no nosso
Hospital difere em vários aspetos
dos estudos realizados até então,
nomeadamente no que concerne ao início
e planificação do programa (com os pais
na UCIN, ainda antes da alta hospitalar),
aos facilitadores (os pais/cuidadores,
orientados por um grupo de profissionais
de saúde especializado em diferentes
áreas de intervenção: Médica Fisiatra,
Terapeuta do Neurodesenvolvimento,
Terapeuta da Fala, Enfermeira e
Psicóloga), ao objetivo (centrado na
melhoria do outcome cognitivo e motor
(com intervenção até aos 12 meses de
idade corrigida), sendo inserido num

12

das sessões (5 sessões que decorrem
no Hospital, em grupo, promovendo
troca de experiências e esclarecimento
de dúvidas (procurando maior taxa de
participação), visando o ensinamento dos
pais/cuidadores acerca da organização do
ambiente, promovendo a facilitação de
um desenvolvimento mais harmonioso).

Ana Lúcia Gomes et al

Conclusão
Apesar dos estudos realizados até então não
demonstrarem diferenças estatisticamente
significativas no outcome cognitivo e
motor destes RN de risco, está já provado
que deve ser realizado um follow-up
apertado pelo menos durante o primeiro
ano de vida e, idealmente, até ao início da
adolescência. Contudo, o tipo e a frequência
desse follow-up não estão esclarecidos.
Além disso, os instrumentos de avaliação
utilizados não estão devidamente adaptados
às necessidades de observação de melhorias
ou no que respeita à prevenção de défices
minor e organização de participação
e funcionalidade. Desta forma e como
orientações futuras, propomo-nos avaliar
de forma seriada a evolução funcional
destas crianças, com a utilização de escalas
de avaliação do desenvolvimento, com o
intuito de perceber o real impacto do nosso
programa no seu desenvolvimento funcional
e participação ativa.
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Resumo

Abstract

Introdução: A desnutrição e a perda ponderal involuntária são
acontecimentos recorrentes em doentes oncológicos e estão
associados à diminuição da eficácia no tratamento e aumento do

Introduction: Malnutrition and involuntary weight loss are recurrent

risco de infeções, tempo de internamento hospitalar e dos custos
relacionados com a saúde. A avaliação do estado nutricional destes
doentes é fundamental, dado que, a intervenção nutricional precoce
poderá minimizar as complicações peri e pós-operatórias.

developments in oncologic patients and are associated with reduced
efficacy to treatment and increased risk of infections, time of hospital
stay and costs related to healthcare, therefore, the assessment of the
nutritional status of these patients is fundamental, since early nutritional
intervention can minimize peri and post-operative complications.

Objetivo: Este estudo teve como objetivo caracterizar a população
referenciada à Consulta de Nutrição da Patologia do Tubo Digestivo
com diagnóstico de cancro colorrectal quanto ao estado nutricional
e o aporte calórico-proteico habitual prévio à intervenção nutricional.

Objectives: The objective of this study is to characterize the

Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo observacional
retrospetivo. Os dados recolhidos foram incorporados no programa
informático IBM Statistical Package for the Social Sciencies (SPSS),
versão 24, para posterior análise estatística.

before the nutritional intervention.

Resultados: A amostra final é constituída por 72 doentes dos
quais 40,3% são mulheres e 59,7% são homens. Apresenta uma
idade média de 69 anos, peso habitual médio de 73,0 kg, peso
atual médio de 69,9 kg, altura média de 1,67 m e um índice de
massa corporal médio de 25,67 kg/m². Verificou-se que 41,7%
(n = 30) dos doentes apresentam um bom estado nutricional,
48,6% (n = 35) apresentam desnutrição moderada / potencial e
9,7% (n = 7) apresentam uma desnutrição severa.
Conclusão: A maioria dos doentes referenciados a esta consulta
apresenta desnutrição moderada/potencial e tem um aporte
calórico-proteico inferior às necessidades nutricionais.

population referenced to the External Consultation of Nutrition
of Digestive Tube Pathology (CENPTD) with a diagnosis of CRC
regarding nutritional status and a usual caloric and protein intake

Methodology: This is a retrospective observational descriptive
study. The collected data were incorporated into the IBM Statistical
Package for the Social Sciencies (SPSS) software, version 24, for
later statistical analysis.
Results: The final sample consisted of 72 patients of whom 40.3% are
women and 59.7% are men, with an average age of 69 years, average
regular weight of 73.0 kg, average current weight of 69.9 kg, medium
height of 1.67 m and an average body mass index of 25, 67 kg/m². It
was found that 41.7% (n = 30) of the patients presented good nutritional
status, 48.6% (n = 35) presented moderate/potential malnutrition and
9.7% (n = 7) presented severe malnutrition.
Conclusion: Most of the patients referred to the CENPTD have
moderate/potential malnutrition and have a protein caloric intake
lower than the nutritional needs.

Palavras Chave:
Cancro colorrectal, intervenção nutricional, estado nutricional,
ingestão alimentar.

14

Keywords:
Colorectal cancer, nutritional interventionnutritional status,
dietary intake.

Andreia Marques et al

Introdução

A modificação para um estilo de vida

de informações incluídas na avaliação

A European Society for Clinical Nutrition

mais saudável, o diagnóstico precoce

subjetiva global (ASG). Esta é uma

do CCR e um EN adequado, são aspetos

ferramenta de avaliação do EN validada,

essenciais para o tratamento , no

simples e de baixo custo. Inicialmente,

entanto, o EN poderá ficar comprometido

foi desenvolvida para avaliação do

devido tanto à patologia como aos

doente cirúrgico, sendo posteriormente

tratamentos, pelo que, a desnutrição

também utilizada e adaptada a outras

e a perda ponderal involuntária são

situações clínicas, tendo ainda sido

acontecimentos recorrentes em doentes

considerada como um método com

com cancro .

boa reprodutibilidade e capacidade de

and Metabolism considera, que o estado
nutricional (EN) do doente oncológico é um
aspeto importante a ter em consideração
no tratamento do cancro conjuntamente
com a intervenção de uma equipa
multidisciplinar, visto que, este poderá ficar
comprometido devido tanto à patologia
como aos tratamentos, apresentando um
risco elevado de desnutrição. Estima-se
que esta seja responsável por 10 a 20% das

1,6

1,2

A avaliação do estado nutricional de
doentes oncológicos submetidos a

mortes por cancro¹.

tratamento cirúrgico é fundamental visto

A desnutrição e a perda ponderal

poderá minimizar as complicações peri e

involuntária são acontecimentos recorrentes
em doentes com cancro². Entende-se
por desnutrição, aquando um estado
nutricional no qual existem deficiências, ou
desequilíbrios energéticos, proteicos ou
de outros nutrientes que causam efeitos
adversos mensuráveis nos tecidos/formas
corporais e funções do organismo³. Está
assente na literatura que “As consequências
da desnutrição incluem a diminuição da
tolerância ao tratamento antineoplásico,
o atraso na cicatrização, o aumento do
risco de infeção, o aumento do tempo de
internamento hospitalar e o aumento dos

que a intervenção nutricional precoce,
pós-operatórias durante o internamento².
Esta avaliação consiste numa avaliação
ampla do doente que inclui diversos
parâmetros nomeadamente, avaliação
antropométrica (peso, estatura,
perímetros, pregas cutâneas e
composição corporal); análise de dados

a desnutrição. Nesta ASG, são avaliados
cinco elementos da história clínica: a
perda ponderal involuntária, nos últimos
seis meses, bem como alterações
ponderais, nas últimas duas semanas;
a ingestão alimentar relativamente ao
padrão alimentar habitual; a presença
de sintomas gastrointestinais; a
avaliação da capacidade funcional e as
necessidades metabólicas, de acordo
com o diagnóstico, contendo ainda

bioquímicos; exame físico; avaliação
da história clínica, familiar, social,
medicamentosa, anamnese alimentar,
entre outros e poderá contribuir para
contrariar a desnutrição, os sintomas e as
complicações associadas ao tratamento.

custos relacionados com a saúde.”4,5.

A metodologia utilizada na Consulta

O diagnóstico precoce do cancro colorretal

Digestivo (CENPTD) consiste na recolha

(CCR), a modificação para um estilo de

prever complicações relacionadas com

de Nutrição da Patologia do Tubo

vida mais saudável e um estado nutricional
adequado é essencial para um tratamento
que promova um aumento da sobrevida1,6.
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Legenda: M: média; DP: desvio-padrão; Mín: valor mínimo; Máx: valor máximo; a valor de p calculado através do teste t para duas amostras independentes: * Diferenças estatisticamente
significativas entre géneros, p<0,05; ** Diferenças estatisticamente significativas entre géneros, p<0,001
Quadro I - Características gerais dos doentes (n=72)

um exame físico que avalia a perda
de gordura subcutânea, de massa
muscular e a presença de líquido no
espaço extracelular (edemas). Após esta
avaliação, e de acordo com o diagnóstico
nutricional, é prescrito um plano onde se
inclui alterações aos hábitos alimentares
dos doentes com o intuito de melhor o

Objetivo

Resultados

O presente estudo teve como objetivo

1. Caracterização da amostra

caracterizar este grupo-alvo específico

A amostra é constituída por 72 doentes

quanto aos critérios de referenciação

referenciados à CENPTD, dos quais 29

à CENPTD, EN, hábitos alimentares,

(40,3%) são do género feminino e 43

aporte calórico-proteico e intervenção

(59,7%) do género masculino, com idades

nutricional e também investigar em maior

entre os 21 e os 91 anos (M = 69; DP = 13).

EN e sintomas associados à patologia3,7,8.

profundidade a metodologia utilizada

Face a esta realidade é importante

recuperação do tratamento do doente

aumentar a base de conhecimento
através de uma adequada caracterização
do doente com diagnóstico de CCR,
uma vez que em Portugal, são poucos
os estudos que permitem aferir este
grupo-alvo específico, quanto aos
critérios de referenciação à consulta
de Nutrição, seu status nutricional,
hábitos alimentares, aporte calóricoproteico ou intervenção nutricional.
Sendo o nutricionista, um profissional
de saúde integrado na equipa clínica
multidisciplinar considerou-se pertinente
este aferimento da metodologia utilizada
na consulta de Nutrição quanto à
preparação e recuperação do tratamento
do doente com CCR, proporcionando um
conhecimento da realidade da instituição.

na CENPTD quanto à preparação e
com CCR.

Material e métodos
Trata-se de um estudo descritivo
observacional retrospetivo. A populaçãoalvo deste estudo são os doentes
com idade igual ou superior a 18 anos
diagnosticados com CCR, referenciados
à CENPTD no CHUA – UHP. A recolha
de dados teve por base a recolha e
observação dos registos de dados
referentes à amostra deste estudo através
do programa informático SClínico desde
3 de outubro 2017 a 18 de dezembro
de 2018. Os dados recolhidos foram
incorporados no programa informático
IBM Statistical Package for the Social
Sciencies (SPSS), versão 24, para posterior
análise estatística.

A média do peso habitual é de 73,0 kg
(n = 44; DP = 11,72), do peso atual é de
69,9 kg (n = 72; DP = 14, 98) da altura é
de 1,67 m (DP = 0,09) e do IMC é de 25,67
kg/m² (n = 72; DP = 4,32).
A idade média do género feminino é de
71 anos (n = 29; DP = 12) e do género
masculino é de 67 anos (n = 43; DP
= 14), não se verificando diferenças
estatisticamente significativas entre géneros,
de acordo com o teste t para duas amostras
independentes (t (70) = 1,228; p = 0,224).
No que diz respeito ao peso habitual (n
= 44), os homens, em média, apresentam
um peso habitual superior (n = 25; M
= 78,40; DP = 10,80; Mediana = 80,00)
comparativamente às mulheres (n = 19;
M = 66,00; DP = 14,40; Mediana = 57,00),
sendo estas diferenças estatisticamente
significativas, de acordo com o teste t
para duas amostras independentes (t (42)
= - 3,263 ; p = 0,002).
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Legenda: IMC – Índice de massa corporal; n – frequência absoluta; % - frequência relativa
Quadro II - Categorias de IMC - doentes com idades compreendidas entre 18 e 65 anos (n=22)

Relativamente ao peso atual, os homens,

= 4,10; Mediana = 25,50), não se verificando

quimioterapia e/ou radioterapia, cerca de

em média, apresentam um peso atual

diferenças estatisticamente significativas

22% (n = 16) foram referenciados devido

superior (n = 43; M = 72,50; DP = 12,20;

segundo o teste t para duas amostras

à sintomatologia apresentada associada

Mediana = 72,50) comparativamente às

independentes (t (70) = - 0,878; p = 0,383).

à doença (náuseas, vómitos, anorexia,

mulheres (n = 29; M = 61,60; DP = 14,90;
Mediana = 57,00), sendo estas diferenças
estatisticamente significativas, de
acordo com o teste t para duas amostras
independentes (t (70) = - 4,259; p < 0,001).
Quanto à percentagem de perda ponderal
nos últimos 6 meses, os homens, em
média, apresentam uma percentagem
de perda ponderal superior (n = 43;
M = 9,60; DP = 7,10; Mediana = 9,60)
comparativamente às mulheres (n = 29;
M = 7,50; DP = 5,80; Mediana = 6,20), não
sendo estas diferenças estatisticamente
significativas, de acordo com o teste t

Os resultados acima descritos poderão ser
observados com mais detalhe no Quadro I.
Dos doentes com idades compreendidas
entre 18 e 65 anos (n = 22), cerca
de 27,7% são normoponderais, 50%
apresentam excesso de peso, 4,5%
magreza grau I, 18,2% obesidade grau I e
4,5% obesidade grau II (Quadro II).
Dos doentes com idades superiores
a 65 anos (n = 50), cerca de 50% são
normoponderais, 34% apresentam
magreza, 8% excesso de peso e 8%

alteração do trânsito intestinal, presenças
de sangue e/ou muco nas fezes, entre
outros), 4,2% (n = 3) foram referenciados
devido a perda de peso, cerca de 3% (n
= 2) dos doentes foram referenciados
devido a situações de anemia e 1,4% (n =
1) dos doentes foram referenciados devido
a outras co-morbilidades associadas
(nomeadamente, cálculos renais e diabetes
Mellitus tipo 2) (Quadro IV).
3. Nível de atividade física
No que diz respeito ao nível de atividade
física da amostra, verificou-se que 66,7%

obesidade (Quadro III).

(n = 48) dos doentes são independentes

= - 0,718; p = 0,475).

2. Critérios de referenciação à consulta

sedentários, 23,6% (n = 17) apresentam

As mulheres apresentam, em média, uma

tubo digestivo

para duas amostras independentes (t (70)

altura inferior (n = 29; M = 1,56; DP = 0,80;
Mediana = 1,58) comparativamente à
dos homens (n = 43; M = 1,71; DP = 0,78;
Mediana = 1,71), sendo estas diferenças
estatisticamente significativas, de
acordo com o teste t para duas amostras
independentes (t (70) = - 7,590; p < 0,001).

externa de nutrição na patologia do
Quanto aos critérios de referenciação à
CENPTD constatou-se que cerca de 42%
(n = 30) dos doentes foram referenciados
apenas devido à patologia, 26,4% (n =
19) foram referenciados como consulta

nas atividades de vida diárias (AVD) e
um nível de atividade física “pouco
ativo/ leve”; 4,2% (n = 3) dos doentes
são dependentes nas AVD e 2,8%
dos doentes apresentam um nível de
atividade física “moderado” (n = 2) ou
“intenso” (n = 2).

de follow-up após uma intervenção
cirúrgica e/ou terapêutica como a

Quanto ao IMC, o género feminino apresenta
um valor inferior (n = 29; M = 24,60; DP
= 4,80; Mediana = 23,20) em relação ao
género masculino (n = 43 ; M = 24,70 ; DP
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Legenda: IMC – Índice de massa corporal; n – frequência absoluta; % - frequência relativa
Quadro III - Categorias de IMC - doentes com idade superior a 65 anos (n=50)

Legenda: CENPTD - consulta externa de nutrição na patologia do tubo digestivo; QT: quimioterapia; RT: radioterapia
Quadro IV - Critérios de referenciação à CENPTD

4. Ingestão alimentar

Os doentes consomem, em média,

d. Consumo diário de gordura e equivalentes

a. Número de refeições

duas porções do grupo de alimentos de

Os doentes consomem, em média,

Em média, os doentes referenciados à

produtos hortícolas por dia (M = 1,71; DP

seis porções do grupo de alimentos de

CENPTD (n = 72) realizam 5 refeições

= 0,91; Mín = 0; Máx = 4).

gordura e equivalentes, por dia (M = 5,77;

por dia (M = 4,68; DP = 1,06; Mín = 3;
Máx = 6). No Quadro V encontra-se

Dos 72 doentes, 66,7% (n = 48) dos

DP = 1,87; Mín = 1,0; Máx = 9,0).

doentes consomem, por dia, 1,5 a 3

Dos 72 doentes, 52,8% (n = 38) dos

porções de produtos hortícolas, 27,8%

doentes consomem, por dia, 3,5 a 6

(n = 20) consomem 0 a 1 porção de

porções do grupo de alimentos de

produtos hortícolas por dia, 5,6% (n

gordura e equivalentes, 38,9% (n = 28)

b. Consumo diário de hortofrutícolas

= 4) consomem mais de 3 porções de

consomem 6,5 a 9 porções por dia, 5,6%

Em média, os doentes referenciados à

produtos hortícolas por dia.

(n = 4) consomem 1,5 a 3 porções e

representado, com mais detalhe, o
número diário de refeições realizadas
pelos doentes.

CENPTD (n = 72) consomem três porções
de fruta por dia (M = 2,5; DP = 1,33; Mín
= 0; Máx = 6,5).

c. Consumo diário de carne e equivalentes
Os doentes consomem, em média, seis

2,8% (n = 2) consomem 0 a 1 porção de
gordura e equivalentes, por dia.

porções do grupo de alimentos de carne

e. Consumo diário de leite e equivalentes

Cerca de 64% (n = 46) dos doentes

e equivalentes, por dia (M = 6,22; DP =

Em média, os doentes consomem cerca

consomem, por dia, 1,5 a 3 porções de

3,00; Mín = 1,0; Máx = 17,0).

de uma porção do grupo de alimentos de

fruta, 20,8% (n = 15) consomem 3,5 a 6
porções de fruta por dia, 13,9% (n = 10)
consomem até 1 porção de fruta por
dia e 1,4% (n = 1) consomem mais de 6
porções de fruta por dia.

Dos 72 doentes, 38,9% (n = 28) consome
diariamente 3,5 a 6 porções de carne e

leite e equivalentes, por dia (M = 1,11; DP
= 0,99; Mín = 0; Máx = 4,5).

equivalentes; 30,6% (n = 22) consome 6,5

Dos 72 doentes, 61,1% (n = 44) dos

a 9 porções; 12,5% (n = 9) consome 1,5 a

doentes consomem, por dia, 0 a 1

3 porções; 12,5% (n = 9) consome 9,5 a

porção do grupo de alimentos de leite e

12 porções; 4,2% (n = 3) consome até 1

equivalentes, 37,5% (n = 27) consomem

porção e 1,4% (n = 1) consome mais de 12

1,5 a 3 porções por dia, 1,4% (n = 1)

porções de carne e equivalentes, por dia.

consomem mais de 3 porções de leite e
equivalentes, por dia.
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Legenda: n – frequência absoluta; % - frequência relativa

Quadro V - Número diário de refeições realizadas pelos doentes (n=72)

Legenda: kcal – quilocalorias; g - grama

Quadro VI - Aporte calórico-proteico da ingestão alimentar habitual versus as necessidades energético-proteicas estimadas

f. Consumo diário de alimentos do

h. Consumo de suplementação

As bebidas mais referidas foram: vinho

grupo pão e equivalentes

nutricional oral

(69,2%; n = 18), cerveja (19,2%; n = 5), whisky

Relativamente ao consumo de grupo

Quanto ao consumo de suplementação

(7,7%; n = 2), medronho (3,8%; n = 1) e

de alimentos de pão e equivalentes, em

nutricional oral (SNO), apenas um doente

aguardente (3,8%; n = 1). O consumo médio

média, os doentes consomem cerca de

(1,4%) referiu consumir SNO com o

de vinho é de 330 mililitros (ml), de cerveja

nove porções do grupo de alimentos de

objetivo de aumentar o aporte calórico.

é de 906 ml e o de whisky é de 80 ml. O

pão e equivalentes, por dia (M = 8,55; DP
= 2,57; Mín = 2,0; Máx = 14,0).

i. Ingestão hídrica diária

consumo de aguardente referido é de 500 ml.

Dos 72 doentes incluídos na amostra

Em relação aos hábitos tabágicos apenas

Dos 72 doentes, 45,8% (n = 33) dos

deste estudo, verificou-se que a maioria

4,2% (n = 3) fumam, sendo 17, o número

doentes consomem, por dia, 6,5 a 9

(38,9%; n = 28) ingere 1,0 a 1,5 litros (L)

médio de cigarros fumados, por dia.

porções do grupo de alimentos de pão e

de água por dia; 20,8% (n = 15) ingere

equivalentes, 30,6% (n = 22) consomem

0,75 a 1,0L; 9,7% (n = 7) refere um

9,5 a 12 porções por dia, 12,5% (n = 9)

consumo diário de 1,5 a 2,0L; 5,6% (n = 4)

consomem de 3,5 a 6 porções, 6,9% (n =

ingere 0,0 a 0,5L; 2,8% (n = 2) refere um

5) consomem mais de 12 porções e 4,2%

consumo superior a 2,0L e 1,4% (n = 1)

(n = 3) de pão e equivalentes, por dia.

dos doentes relatam um consumo diário

g. Consumo diário de alimentos do

de 0,50 a 0,75L de água.

grupo de açúcar e equivalentes

Constatou-se ainda que 20,8% (n = 15) dos

Dos 72 doentes da amostra, cerca

doentes não soube quantificar a quantidade

de 35% (n = 25) referiram consumir

de água que ingere diariamente.

alimentos pertencentes ao grupo de
açúcar e equivalentes. Destes, 12 doentes
referiram consumir açúcar diariamente,
sendo o consumo médio 10g por dia. Os
outros alimentos consumidos reportados
foram: mel (n = 4), compota (n = 2) e
marmelada (n = 1).

Quanto ao consumo de café, cerca
de 50% (n = 36) refere consumir café
diariamente, sendo o consumo médio de
1 café por dia.
5. Aporte calórico-proteico
a. Aporte calórico-proteico da ingestão
alimentar habitual versus necessidades
energéticas e proteicas estimadas
O aporte calórico médio total dos 72
doentes referenciados à CENPTD é de 1886

j. Hábitos etanólicos, tabágicos e de cafeína

kcal (DP = 591,3; Mín = 553; Máx = 3347) e o

Quanto aos hábitos etanólicos, 69,3%

aporte médio proteico é de 52,7g (DP = 21,2;

(n = 46) dos doentes referem que não

Mín = 7,0; Máx = 119,0). Ainda em relação

ingerem qualquer tipo de bebidas

ao aporte proteico proveniente da ingestão

alcoólicas e 36,1% (n = 26) relata

alimentar habitual, verificou-se que o aporte

consumir este tipo de bebidas. Destes,

proteico médio é de 0,77g de proteína

19,2% (n = 5) reporta que o consumo é

por kg de peso por dia (DP = 0,317; Mín =

ocasional e 80,8% (n = 21) consomem

0,10; Máx = 1,7) e, em média, os doentes

bebidas alcoólicas diariamente.

apresentam um aporte calórico da ingestão
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Legenda: n – frequência absoluta; % - frequência relativa
Quadro VII - Avaliação Global Subjetiva (AGS)

alimentar habitual 28 kcal por kg do peso

35) apresentam desnutrição moderada

atual por dia (DP = 8,5; Mín = 9; Máx = 54) ).

/ potencial, 41,7% (n = 30) dos doentes

O valor médio das necessidades
energéticas estimadas é de 1957 kcal (DP

apresentam um bom estado nutricional e
9,7% (n = 7) apresentam uma desnutrição

O presente estudo teve como principal
objetivo caracterizar os doentes

severa (Quadro VII).

referenciados à CENPTD com diagnóstico

necessidades proteicas estimadas é de

7. Plano de intervenção nutricional

90,9g (DP = 19,5; Mín = 58,1; Máx = 139,0).

prescrito

demográficas, antropométricas, critérios

= 419,5; Mín = 1252; Max = 2982) e das

Os resultados encontram-se apresentados
com mais detalhe no Quadro VI.
Quando se compara o aporte calórico
da ingestão alimentar habitual e as
necessidades energéticas estimadas,
verifica-se que 51,4% (n = 37) dos
doentes têm um aporte calórico inferior
às necessidades energéticas estimadas,
40,3% (n = 29) têm um aporte calórico
superior às necessidades energéticas

Após a análise e tratamento dos dados
verificou-se que as seis recomendações
mais frequentes no plano de intervenção
nutricional prescrito foram (Quadro VIII):

•

necessidades proteicas estimadas,

estimadas e 4,2% (n = 3) dos doentes
atingem as necessidades proteicas
estimadas provenientes da ingestão
alimentar.
6. Avaliação Global Subjetiva (AGS)
Ao aplicar os critérios para classificação
da AGS, constatou-se que 48,6% (n =

prévio à intervenção nutricional e plano
de intervenção nutricional.
A literatura científica refere que uma
idade superior a 45 anos é considerada
um fator de risco para o CCR, bem como

que 29 (40,3%) são do género feminino,

magros, com adição de bífidos

com uma idade média de 71 anos (n

(31,2%, n = 23);

= 29; DP = 12) e 43 (59,7%) do género

•
•

refeições (37,5%, n = 27);

Realizar refeições mais completas,
variadas e equilibradas (31,2%, n = 23);
Limitar o consumo de produtos
processados e de charcutaria, ricos
em açúcar, sódio e gordura (31,2%,

aporte proteico inferior às necessidades,
superior às necessidades proteicas

hídrica, aporte calórico-proteico habitual

Consumir diariamente lacticínios

verifica-se que 90,3% (n = 65) têm um
5,6% (n = 4) têm um aporte proteico

etanólicos, atividade física, ingestão

•

Ao comparar o aporte proteico da
ingestão alimentar habitual e as

n = 45);

de referenciação à consulta, hábitos

Aumentar o número diário de

atingem as necessidades energéticas com
a ingestão alimentar habitual.

Aumentar a ingestão hídrica (62,5%,

de CCR quanto às características

•

estimadas e 8,3% (n = 6) dos doentes
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n = 23);

•

Aumentar o aporte proteico (29,2 %,
n = 21).

o género masculino. Com a amostra que
constitui este estudo (n = 72), verificou-se

masculino de 67 anos (n = 43; DP = 14),
sendo estes resultados coerentes com o
que é referido pela literatura científica9–11.
Da mesma maneira dos 72 doentes que
constituem a amostra, constatou-se
que cerca de 33% apresentava excesso
de peso ou obesidade e que 66,7% dos
doentes são sedentários.

Andreia Marques et al

Legenda: n – frequência absoluta; % - frequência relativa

Quadro VIII - Plano de intervenção nutricional prescritos para os doentes (n = 72)

Segundos os resultados publicados em

O tabagismo e o consumo de álcool

que o consomem bebidas alcoólicas

2017 pelo Inquérito Alimentar Nacional

também têm sido associados ao

diariamente, sendo o consumo médio de

e de Atividade Física12 (IAN-AF), 21,6%

desenvolvimento de CCR, no entanto,

vinho 330 mililitros (ml), de cerveja 906 ml

dos adultos (dos 18 aos 64 anos)

após a análise e tratamento de dados,

e o de whisky 80 ml, independentemente

e 39,2% dos idosos (dos 65 aos 84

verificou-se que, relativamente aos

do género. À semelhança dos resultados

anos) apresentavam obesidade. Os

hábitos tabágicos apenas 4,2% dos

obtidos do IAN-AF (2017)12, o vinho é a

portugueses com idade compreendida

doentes (n = 3) fuma, sendo 17 o número

bebida mais consumida e, em média, os

entre os 14 e os 84 anos (n = 4325), 43%

médio de cigarros fumados por dia

doentes realizam 5 refeições por dia12.

foram consideradas no nível “sedentário”,

Relativamente aos hábitos etanólicos,

30% no nível “moderadamente ativo” e

a maioria dos doentes (69,3%; n = 46)

27% no nível “ativo” (12). Neste estudo,

refere que não bebem qualquer tipo de

constatou-se que 66,7% (n = 48) dos

bebidas alcoólicas. Todavia, dos doentes

doentes são sedentários, 23,6% (n = 17)

que consomem bebidas alcoólicas (36,1%;

apresentam um nível de atividade física

n = 26), cerca de 80,8% (n = 21), referem

“pouco ativo/ leve”; 4,2% (n = 3) dos
doentes são dependentes nas AVD, 2,8%
(n = 2) dos doentes apresentam um nível
de atividade física “moderado” e 2,8%

.

9–11

No que diz respeito à ingestão hídrica,
os resultados publicados pelo IAN-AF
(2017) referem que a população nacional
consome, em média, cerca de 0,80L
de água por dia12. Os resultados desta
investigação indicam que a amostra
reporta consumir, em média de 1,00 a 1,50L
de água por dia, um consumo ligeiramente
superior ao da população nacional.

(n = 2) foram considerados no nível de
atividade física “intenso”.
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ligeiramente superior do grupo de alimentos

constatou-se que, em média, os doentes

de pão e equivalentes, por dia (cerca de dez

referenciados à CENPTD consomem

porções - 252g por dia), comparativamente

três porções de fruta, duas porções

à amostra deste estudo12.

ao presente estudo o tamanho da

Para o total nacional, segundo os resultados

relativamente à ingestão hídrica e

de produtos hortícolas, seis porções
do grupo de alimentos de carne e
equivalentes, seis porções do grupo de
alimentos de gordura e equivalentes,
uma porção do grupo de alimentos de
leite e equivalentes e cerca de nove
porções do grupo de alimentos de pão e
equivalentes, por dia.

publicados no IAN-AF (2017), o consumo
médio de energia da população nacional é
de 1912 kcal por dia e o contributo médio
para o valor energético total diário de
proteína é de 20,0% (95,6g de proteína
por dia). De acordo com os resultados
obtidos nesta investigação, verificou-se

De acordo com o relatório de resultados

que os doentes referenciados à CENPTD

publicados no IAN-AF (2017), constatou-se

apresentam um aporte médio calórico (1886

que, a população nacional apresenta, em

kcal) e um aporte médio proteico (52,7g)

média, um consumo inferior de fruta e

inferiores à da população nacional12.

produtos hortícolas (cerca de duas porções
- 418g por dia), um consumo ligeiramente
superior de carne e equivalentes (oito
porções - 237g por dia), um consumo
inferior do grupo de alimentos de gordura
e equivalentes (quatro porções - 21g por
dia), um consumo equivalente do grupo de
alimentos de leite e equivalentes (cerca de
uma porção - 296g por dia) e um consumo
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Limitações

Relativamente à ingestão alimentar,

Poderão apontar-se como limitações
amostra; os dados obtidos na CENPTD
alimentar são reportados pelos doentes;
a ausência de alguns dados nos registos
das consultas externas de enfermagem e
nutrição e a definição de critérios para as
variáveis poderá não ser a mais adequada,
uma vez que, apesar de se ter tido em
conta todos registos das consultas, por
vezes estes eram muito variáveis entre
si. Desta forma, os resultados podem
não ser considerados generalizáveis à
população dos doentes com CCR.
Apesar destas limitações este estudo poderá
contribuir para a caracterização dos doentes
referenciados à CENPTD com diagnóstico
CCR e ser utilizado para comparação em
trabalhos futuros e similares.

Andreia Marques et al

Conclusão

seis porções do grupo de alimentos de carne

superior às necessidades proteicas estimadas

Os resultados obtidos respondem aos objetivos

e equivalentes, seis porções do grupo de

e 4,2% dos doentes atinge as necessidades

alimentos de gordura e equivalentes, uma

proteicas através da ingestão alimentar.

estipulados, obtendo-se uma amostra
constituída por 72 doentes referenciados à
CENPTD entre outubro 2017 e dezembro
de 2018. Deste total, 40,3% são do género
feminino e 59,7% do género masculino, com
idades compreendidas entre os 21 e os 91 anos,
peso habitual médio de 73,0 kg, peso atual
médio de 69,9 kg, altura média de 1,67m e um

porção do grupo de alimentos de leite e
equivalentes, bem como cerca de nove porções
do grupo de alimentos de pão e equivalentes,
por dia.
O aporte médio calórico total da amostra é de
1886 kcal e o aporte médio proteico é de 52,7g,
sendo que 51,4% têm um aporte calórico inferior

IMC médio de 25,67 kg/m².

às necessidades energéticas estimadas, 40,3%

Em média, os doentes realizam 5 refeições por

energéticas estimadas e 8,3% dos doentes

dia e uma ingestão hídrica média de 1,00 a
1,50L de água por dia.
Relativamente à ingestão alimentar,
constatou-se que, em média, os doentes
referenciados consomem três porções de
fruta, duas porções de produtos hortícolas,

têm um aporte calórico superior às necessidades
atingem as necessidades energéticas com a
ingestão alimentar habitual. Ao comparar o
aporte proteico da ingestão alimentar habitual e
as necessidades proteicas estimadas, verifica-se
que 90,3% têm um aporte proteico inferior às

Ao aplicar os critérios para classificação da AGS,
constatou-se que 48,6% apresenta desnutrição
moderada / potencial, 41,7% dos doentes
apresenta um bom estado nutricional e 9,7%
apresenta uma desnutrição severa.
As seis recomendações mais frequentes no
plano de intervenção nutricional prescrito
foram: aumentar a ingestão hídrica e o número
diário de refeições; consumir diariamente
lacticínios magros, com adição de bífidos;
realizar refeições mais completas, variadas e
equilibradas; limitar o consumo de produtos
processados e de charcutaria, ricos em açúcar,
sódio e gordura e aumentar o aporte proteico.

necessidades, 5,6% têm um aporte proteico
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Brachymetacarpia
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Existem inúmeros defeitos congénitos do membro superior,

There are innumerous birth defects of the upper limb amongst

entre os quais destacam-se os do tipo 4, relacionados com

which the type 4, related to lack of growth, are more evident. While

o hipocrescimento. Enquanto a braquidactilia (dedos curtos)

brachydactyly (short fingers) represent about 5% of this group of

representam cerca de 5% deste grupo de patologias, a

pathologies, brachymetacarpia (short metacarpals) are even rarer,

braquimetacarpia (metacarpos curtos), é ainda mais rara, e afeta

affecting frequently the 4th finger and more often the female patient.

mais o 4º dedo e doentes do sexo feminino. Caracteriza-se pelo

It is characterized by the early closure of the metacarpal growth plate,

encerramento precoce da placa de crescimento do metacarpo, o

which results in growth arrest. Its etiology can be congenital, but can

que resulta na paragem do crescimento. A sua etiologia pode ser

also be traumatic, infectious, due to post-radiation or post-surgical

congénita, mas também traumática, infeciosa, pós-radiação ou pós-

treatment. In most cases (such as the one we present), there is no

cirúrgica. Na maioria dos casos (tal como este que apresentamos),

indication for surgical treatment, as function is not a problem, resulting

não há indicação para tratamento cirúrgico pela boa função,

in more of an aesthetic issue. In this case, the desire for surgery must be

representando apenas um problema estético. O entusiasmo

moderated by potential elongation problems, as well as joint stiffness,

pela cirurgia deve ser moderado por problemas potenciais de

contracture and loss of function. When surgery is pondered, elongation

alongamento, como a rigidez articular, a contratura e a perda da

of the shortened digital skeleton requires subperiosteal osteotomy and

função. Quando preconizado, o alongamento do esqueleto digital

a gradual distraction to the desired length until the intercalated defect

encurtado requer osteotomia subperiosteal e distração gradual

has ossified (calostasis). Immediate stretching through grafting and

para o comprimento desejado até que o defeito intercalado tenha

bone fixation may also be utilized.

ossificado (calostasis). Poderá também se recorrer ao alongamento
imediato através de enxerto e fixação óssea.

In the clinical case presented in the image, an 18-year-old girl was
admitted to the emergency department for an incisional wound of the

No caso clínico da imagem reporta-se ao de uma jovem de 18 anos

5th finger of the right hand. The patient was seen to have the referred

que deu entrada no serviço de urgência por ferida incisa do 5º dedo

pathology under discussion. As a matter of interest, no limitations of

da mão direita. Doente que portadora da patologia referenciada faz

her personal activities could be verified in relation to the abnormality

a sua vida sem limitações. Ferida suturada e alta.

observed. The wound was promptly sutured and the patient was
uneventfully discharged.
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Surdez súbita bilateral, o que fazer?
Sudden bilateral hearing loss, what to do?
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Resumo

Abstract

A surdez súbita neurosensorial (SSNS) pode ser um sintoma

Sudden sensorineural hearing loss (SSNHL) can be associated to several

associado a diversas entidades patológicas. Apesar de incomum, a

disease entities. Although uncommon, unilateral sensorineural hearing

surdez súbita unilateral não é uma afeção rara do sistema auditivo, e

loss of the auditory system is not rare and extensive information

como tal obtém-se facilmente acesso a inúmeras informações sobre

on this condition is easily available. However, to find a patient with

ela. No entanto, encontrar um doente com surdez súbita bilateral

bilateral hearing loss is a rarity and the lack of information makes

é uma raridade e a falta de informação sobre esta torna difícil a

management, treatment and prognosis more difficult. [1] In order to

abordagem, tratamento e prognóstico desta entidade. [1] De modo

enrich knowledge on approaching these type of patients, we report

a enriquecer o conhecimento e a abordagem deste tipo de doentes

a case of an 86 year old female, who was seen in our department

relatamos o caso clínico de uma doente, do sexo feminino e de 86

complaining of sudden total bilateral hearing loss.

anos de idade, com surdez súbita bilateral.

Palavras Chave:
Surdez, Surdez súbita, Surdez neurosensorial, Surdez bilateral
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Introduction

communicate, representing thus, a worse

Only audiometric evaluation has proved

The loss of 30dB or more and with at

prognosis. As a rare and severe situation,

to be essential at initial evaluation.

bilateral SSNHL could be an ominous sign

Nevertheless, magnetic resonance

from a more sinister underlying disease

imaging and laboratory tests must be

and some studies show that for the most

considered in certain situations.

least three consecutive frequencies in
the 72 hours prior to seeing the patient,
makes sudden hearing loss a presumptive
diagnosis. More than 90% of SSNHL is
considered unilateral and idiopathic and
is supposedly due to vascular, viral or a
myriad of aetiologies. 2 For the majority of
these patients, it is associated to a benign
condition which reverts spontaneously
within a few weeks. Which is why, the
treatment decision turns out to be the
same for the vast number of cases, without
knowledge of the aetiology. As a result,
patients are often treated and reassured
without appropriate investigation.
Bilateral sudden hearing loss is a more
complex and worrying situation. In
fact less than 5% of SSNHL cases are

part, these type of patients have an occult
serious pathology associated, that should
be identified immediately. 3,4 Therefore,
the search for a certain diagnosis must
be made and critical pathologies such as
cancer, degenerative, infective or metabolic
diseases, often associated with this type of
symptom, should be discarded.

A considerable group of patients recover
spontaneously, usually those with only
one side affected. The prognosis depends
on a certain number of factors such as
age, presence of vertigo at onset, time
of initiation of treatment, the degree
of hearing loss, and if it is unilateral or
bilateral. SSNHL more commonly occurs
from the age of 45 on, with a peak at the
age of 60. Dizziness is present in 40% of
cases and tinnitus is nearly universal. 2
A long term follow up is recommended,
as some patients will have an
underlying cause which is not evident
on the initial presentation. 4

represented in this group. The aetiology
is hard to predict, is associated to a
more severe degree of hearing loss and
finally, negatively affects the quality of
life by limiting the ability to perceive and
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Figure 1. 1st Pure tone audiogram

Case Report

Laboratory/immunological investigation

About one week into treatment, we

An 86-year-old female, living in the

revealed a normal hemogram, as well

repeated the tonic audiogram with

as normal renal and hepatic function.

positive improvement on the right side and

Thyroid levels were within normal

moderate NS hearing loss. However, it was

range. Protein electrophoresis had no

still profound on the left side (Figure 4).

anomalous fractions. The whole blood

Subjectively, the patient referred that she

count for ferritin, ANA, cANCA, pANCA

could now hear better, but not as well as

were normal. The study for toxoplasmosis,

in the past. There still were no vestibular

rubella, coxsackie, measles, adenovirus,

complaints or any other abnormalities in

parvovirus, echovirus, enterovirus and

the otoneurologic exam.

countryside, presented to our hospital
complaining of sudden bilateral hearing
loss having occurred in the 4 days prior
to admission. She denied tinnitus, otalgy,
vertigo, vomiting or any other symptom.
She had diabetes mellitus type II, with insulin
support, and hypertension as comorbidities.

cytomegalovirus infection was also

Upon admission, otoneurological

negative, as well as blood tests for syphilis,

examination showed no abnormality and

brucella, borrelia and HSV1 and 2.

otoscopy was equally normal.

Computer tomography (CT) brain imaging

We decided to admit the patient for

was required for further information. It

further studies and intravenous therapy,

exhibited punctiform calcifications on the

with methylprednisolone 125mg, was

frontal and temporal cortex and suggested

immediately begun. The tonic audiogram

vascular or parasitical disease (Figure 2).

revealed bilateral profound neurosensorial
hearing loss which, was worse on the left
side (Figure 1). Whereas, the tympanogram
and reflex threshold were normal.
Otoacoustic emissions were negative
above 2kHz.
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Figure 2. Brain TC

We had cysticercosis serology done, as
well as magnetic resonance (MRI) brain
imaging which all came back normal
(Figure 3).
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Figure 3. Brain MRI

Figure 4. 2nd Pure tone audiogram

Discussion

Cancer and vascular brain damage,

It is known that between 32% to 65% of

When we have a patient with sudden

through brain imaging, should be ruled

unilateral SSNHL recover spontaneously. 2

out. In our patient, brain CT suggested

However, bilateral SSNHL is associated

a vascular or parasitical aetiology.

to superior hearing loss and a worse

Screening for parasitological infection in

prognosis. In this case we began with a

blood system was negative. Furthermore,

severe hearing loss which improved after

this patient had a brain MRI done which

a course of intravenous steroid treatment,

showed no abnormalities, at all. We

thus giving us a positive indication of a

concluded that MRI's are more effective for

good prognosis.

neurosensorial hearing loss, it is important
to collect a complete and extensive
clinical history and perform a complete
otoneurological exam to have sufficient
evidence to support and guide our
diagnostic hypotheses.
If possible, an audiometric evaluation
should be performed before initiating
immediate steroid treatment. 2

diagnosis. Although in our hospital CT's
are substantially easier to have performed
and can give us a quicker answers, it is
only useful if we are in the presence of an

More than 90% of SSNHL is idiopathic

acute central disease. We also searched for

and is presumptively attributed to viral

autoimmune systemic diseases or signs of

or vascular aetiology. 2,5 Although, not

infection, but both revealed to be normal.

the rule, during the course of patient

Bilateral SSNHL remains a challenge.
Few cases have been reported. So, it still
is a mysterious entity, mostly associated
to serious diseases that may be readily
detected or can remain hidden. This
patient has been placed in a long-term
follow-up with annual audiometric
evaluation with an awareness for other

management, other hidden diseases should

diseases which may have remained

be tested for. Due to it’s rarity, sudden

undiagnosed at this time.4

bilateral hearing loss can be an ominous
sign for a sinister underlying disease.
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FLASH CLINICAL CASE

An atypical cause of nausea and vomiting
during pregnancy
Ana Edral¹, Fernanda Vilela¹, Ângela Ferreira¹
1

Obstetrics and Gynecology – Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Faro

Nausea and vomiting during the first
trimester of pregnancy are frequent and,
usually, self-limited. We report the case of a
woman diagnosed with nausea and vomiting
associated with pregnancy. A few days later,
atypical symptoms began and a brain tumor
was diagnosed. Careful assessment is required
when a pregnant woman complains of
nausea and vomiting. Multiple diagnosis and
complications should be sought, particularly if
there atypical signs or symptoms.

Clinical Case

A month later, she returned to the Obstetrics

A patient with unremarkable personal

widespread malaise, excessive sweating

medical or familial history, except for a history
of Raynaud’s Syndrome, presented in the
emergency service (ER) of our institution.
She complained of headache, nausea and
vomiting, with 3 days of evolution. The
physical examination was normal (including
the neurological examination). The blood
analysis revealed β-hCG value of 15000mU/
mL (non-pregnant reference value < 5mU/
mL), therefore she was referred to the
Obstetrics ER. In her obstetrical past history,
she had had 2 uneventful pregnancies, with
term deliveries. The patient couldn’t recall
her last menstruation. The gynecological
examination was normal and the pelvic
ultrasound revealed a single intrauterine
pregnancy of about 6-7 weeks. The patient
was discharged to her attending physician
(general practitioner - GP).

Keywords:
Nausea, vomiting, headache, brain neoplasms, seizures
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ER for frequent vomiting. She had signs of
and pallor; she was conscious, cooperative,
oriented in time and space. Her blood
chemistries were normal. However, she was
admitted to the Obstetrics department for
surveillance and symptomatic therapy.
The same day, she had an unwitnessed
loss of sphincter control in bed. The patient
remained slightly prostrated, during
that afternoon. That evening, she had a
generalized tonic-clonic seizure (GTC), which
lasted 2 minutes. She was stabilized and the
internal medicine colleague was called in.
Neurological examination was performed:
no spontaneous eye opening, imperceptible
speech, but able to localize pain (8 score
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Figure 1. Cerebral CT - scan images

on the Glasgow Coma Scale). She was at all

Pharmacological measures were initiated to

facing a pregnant patient complaining of

times hemodynamically stable. The arterial

reduce brain swelling and analgesia were

vomiting, the diagnosis of vomiting associated

blood gas showed a metabolic acidosis

instituted. Approximately 10 hours later the

with pregnancy or hyperemesis is one of

with hyperlactacidemia and hypokalemia.

patient died. Her family refused an autopsy.

exclusion.4 When there are atypical signs and/

Replacement therapy was carried out and

Discussion

or symptoms, there should be a more in-

Nausea and vomiting are common symptoms

causes and determine if they are associated

phenytoin was initiated. Minutes later, the
patient had a new GTC seizure and Intensive
Care Unit (ICU) support was requested. A
cerebral CT-scan was also scheduled.
During the CT-scan, the patient entered
unto a cardio-respiratory arrest. Advanced
life support was initiated and heart rate
recovered. After this episode, she was
transferred to the ICU unit.

in pregnancy, affecting about 50-80% of

depth examination, in order to exclude other
with pregnancy or not (Table I).

pregnant women.1 It affects mostly women
in the first trimester of pregnancy, starting
around 4-6 weeks and peaking between 8-12
weeks. The symptoms fade away around, the
20th gestational week.2,3 The most severe form
is called hyperemesis gravidarum. It occurs in
0,5-3% of pregnant women and presents with

On the CT-scan, there was an expansive right

incoercible vomiting, weight loss exceeding

frontal-basal lesion with hemorrhagic areas

5% of the pre-pregnancy weight, dehydration,

and an extensive cystic area, causing a mass

ketonuria, hypokalemia.2,3 However, when

effect with compression of the right frontal
lateral ventricle horn, slight midline shift and
cerebral cistern deletion, and also an extraaxial frontal-basal collection predominantly
hypodense (Figure 1).
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Table I - Some examples of differential diagnosis of nausea and vomiting during pregnancy

Hiperemesis gravidarum and infectious

Primary intracranial tumors are the fifth

persistence/worsening of the headaches, the

gastrointestinal diseases are the most

cause of cancer-related death in women from

fact that the patient told us later that she

common causes of nausea and vomiting in

20 to 39 years.6 It is known that pregnancy

felt anxious and with marital problems, and

first trimester of pregnancy. However, we

does not alter the incidence of brain tumors

also, when she was hospitalized, one of her

must take into account the neurological/

and their prevalence reflects the same age

relatives reported that she was not interested

neurosurgical complications that can

group in the general population. However,

in domestic and family care anymore,

arise in this clinical context. The most

hemodynamic and hormonal changes during

showing some signs of apathy.

common neurologic complications in

the pregnancy may accelerate tumor growth

pregnancy are those secondary to arterial-

at this stage,4,8 with the possible worsening

venous malformations, aneurysms and

of the signs and symptoms.7

preeclampsia.5 Brain tumors, however, are
rare and, often, their diagnosis is delayed
by the similarity of its symptoms with those
of a normal pregnancy or its complications,
such as headaches, nausea, vomiting, visual
disturbances (due to mass effect).⁶

6,8

In the case described, the nausea and
vomiting referred by the pregnant woman
were interpreted as a consequence of the
pregnancy, given the early appearance.
The headache, in the presence of a normal
neurological examination, was interpreted

The nausea and vomiting associated with

as idiopathic. However, if we analyze it

normal pregnancy tend to improve later in

now, the following complaints could have

pregnancy, on the opposite those associated

been interpreted as signs of alarm: the

with brain tumors, may arise later, tend
to worsen gradually,7 and may coexist
with symptoms such as headache, visual
disturbances or focal neurological deficits.8

The diagnosis of brain lesions is best achieved
with MRI or CT scan.4,6 Here, we performed
the CT scan because it was the only one
immediately available.
After the diagnosis of a brain tumor, the
approach varies according to the gestational
age, the maternal and fetal status and the
type of tumor. The challenge is greater
because there is a need to balance and
optimize maternal and fetal outcomes. When
it is diagnosed during the first trimester,
the treatment should be delayed, if there is
maternal stability and absence of symptoms.
Surgical treatment is performed in the
presence of malignant neoplasia and severe
symptoms but is usually postponed until the
second trimester.4,8
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The symptomatic treatment with corticosteroids
and anticonvulsants may be necessary.8
Regarding the type of tumor, in the general
population, the most frequent are the
glioma (38%) and meningioma (28%).6
There is no particular association of brain
metastases to pregnancy, with the exception
of choriocarcinoma. Meningioma, vestibular
schwanoma and pituitary tumors may
increase in volume during pregnancy and
therefore become symptomatic.8
In this case, the patient’s family refused clinical
autopsy, rendering it impossible to determine
the histology of the tumor.
This case displays the importance of a careful
and critical approach to all pregnant woman.
One should consider several differential
diagnoses and also pay attention to atypical
signs and symptoms. Multidisciplinary
discussion is also of crucial importance. As
all tumours, early diagnosis can make a
difference in the prognosis.
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EDITOR’S LETTER

Acerca dos 40 anos da Universidade Algarve e do
Hospital de Faro e dos 10 anos Curso Medina Algarve.
Fernando Esteves Franco¹
¹. Chefe de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, aposentado
fesfranco@gmail.com

Caríssimo Amigo

Algumas cenas, hoje caricatas, se passaram, fosse a necessidade
de comprar grandes panelas para transportar a comida entre os

Se “...sempre que o homem sonha o mundo pula e avança... “, a

dois hospitais, fosse a necessidade de uma obra “clandestina”

Universidade do Algarve e o Hospital Distrital de Faro que agora

de instalação de “vidoirs” nos pisos, ou retirar quatro que

celebram o seu quadragésimo aniversário, são bem a expressão de

estavam rigorosamente no centro das quatro salas do bloco

quão asse¬rtivo é o verso do poema de António Gedeão.

operatório numa concepção de circuitos de sujos e limpos

Remeto-lhe em anexo um texto de Teodomiro Neto que bem sintetiza

completamente obsoleta.

o empenho e o sonho da criação da Universidade do Algarve.

Muitos foram os avanços e recuos sempre comandados pelo

Outro tanto, do sonho de muitos, o Hospital foi-se

sonho, fosse a reivindicação dum Serviço de Urgência de

progressivamente afirmando, desde os trabalhos experimentais

participação vinculada que levou, no Verão de 1978, a uma

das cartilagens de conjugação, capitaneados pelo nosso colega

Greve à Urgência, (oficializada mas não executada), que

Freixo Osório, à precocidade da implantação de Pace-Makers

despoletou o reconhecimento imediato da razão do

cardíacos por Castel-Branco nos longínquos anos de 77/78,

reivindicado e conduziu ao DL 62/79 que quase chegou aos dias

passando pelo arrojo da sua abertura em 29 de Dezembro de

de hoje, onde foi plasmado o modus operandi organizativo com

1979, no respeito do compromisso da sua abertura no ano de

recursos humanos muito reduzidos por nós reivindicado, ou a

1979 da então Comissão Instaladora.

informatização do Hospital já em 1981, que não se concretizou

Não houve cerimônia de inauguração, não houve tempo

dada a mudança do Governo.

nem necessidade.

Não resisto a anexar, uma tabela da estatística demográfica da
Comuna de Corderones - visitada no âmbito da prospecção
informática que pretendíamos - já que foi quando percebemos a
razão de as escolas não conseguiam iniciar as aulas atempadamente
quando indagámos qual a população daquela Comunidade.

34

Fernando Esteves Franco

O empenho concretizado na formação pós-graduada que tão

Hoje que tanto se discute a Saúde como se esta se tratasse

bons resultados obteve, como os colegas hoje em exercício nas

duma ideologia de esquerda ou direita ao invés duma conquista

diferentes especialidades tão bem testemunham, graças à sua

civilizacional, anexo também algumas das reflexões que que

qualidade individual e com certeza às condições que o seu

valem o que valem, mas que lhe remeto em homenagem ao

Hospital lhes proporcionou, será um valor acrescentado ao

entusiástico Sonho que tão claramente evidenciou na sua

Hospital de então.

recente exposição sobre a História da Medicina*.

Muito se esperou dos Sistemas Locais de Saúde, promovendo o

Que o nosso Algarve seja capaz de absorver mais que o

Hospital visitas domiciliárias, com transporte facultado pelas

reduzido terço dos médicos que já produz e que um

Câmaras e articulação fácil biunívoca com os Centros de Saúde

planeamento adequado não enjeitará.

no desenvolvimento duma rede assistencial fácil e eficiente.

Que o SNS na nossa Região seja excelente.

Enfim Sonhos, sonhos concretizados outros não.
Bem Haja.
Um abraço muito grato
Franco

* Referencia ao Café com Letras, espaço de conversa, reflexão e debate que aconteceu
na FNAC do Fórum Algarve – Faro, no dia 1 de fevereiro de 2019, dedicada aos 10 anos
do curso de Medicina na Universidade do Algarve, com Daniel Cartucho e Patrícia Jesus
Palma, moderado por Salomé Horta.
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10 mitos sobre o Curso de Medicina na UAlg

A abertura do Curso de Medicina

latina mythu, que significa fábula.

O Algarve Médico através do seu editor

da Universidade do Algarve, curso

Ainda no dicionário, relativamente a

entende que tem todo o sentido publicar

inovador com uma configuração sem

mito, podemos ler: “Personagem, facto

este ensaio visual onde se procura, com

precedentes em Portugal, gerou uma

ou particularidade que, não tendo

a utilização da imagem e da palavra,

série de comentários que refletiam

sido real, simboliza não obstante uma

defender um ponto de vista de uma

incerteza acerca do que este seria. A

generalidade que se deve admitir.”1

forma mais interessante. Recordamos que

associação deste curso com certos ideias
globalmente negativas era corrente. Estes
comentários e observações instituíram-se
como mitos em múltiplos aspetos da
natureza inovadora deste Mestrado
Integrado de Medicina.

anos do curso e onde existe um
percurso que o permite aferir, a sua
direção decidiu selecionar 10 desses
mitos e confrontá-los com o que se
verifica na realidade. Para isto sob a

O termo "mito" pode ser referido com

responsabilidade de Isa Mestre e Ricardo

vários sentidos. Poderemos considerar

Afonso foi elaborado este ensaio visual.

mito como expressões utilizadas de
forma pejorativa para se referir a
certas crenças que confrontadas com a
realidade verificamos não têm qualquer
fundamento. A palavra provém do
grego mÿthos, que significa palavra
expressa, dando origem à palavra
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Neste ano, onde se comemora 10

na tipologia desta secção, Perpectivas,
- de acordo com as nossas normas de
publicação2 - têm enquadramento a
expressão de opiniões, a apresentação
de hipóteses ou soluções controversas
sempre com a Medicina como tema.
Recordemos, como exemplo, que no
NEJM esta secção Perpectives cresceu e
ganhou uma maturidade que se tornou
uma parte importante do debate sobre
políticas de saúde e medicina clínica.

Isa Mestre et al

Mito 1. O Curso de Medicina da Universidade do Algarve já fechou
Facto 1. O Curso de Medicina da UAlg está aberto, em permanência, há 10 anos.

Mito 2. Os formados em Medicina pela UAlg não serão médicos iguais aos
outros
Facto 2. No final do curso os médicos da UAlg integram a carreira médica como
todos os outros
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Mito 3. O curso só forma médicos de família.
Facto 3. Os médicos formados na UAlg vão para todas as especialidades médicas.

Mito 4. Qualquer pessoa com uma licenciatura pode concorrer.
Facto 4. Só os licenciados em Ciências podem concorrer a Medicina na UAlg.
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Mito 5. Os médicos formados na UAlg só podem trabalhar no Algarve.
Facto 5. Já há médicos formados pela UAlg a trabalhar em todo o país e
espalhados pela Europa.

Mito 6. É mais fácil entrar em Medicina na UAlg.
Facto 6. Só 1 em cada 8 candidatos consegue entrar em Medicina na UAlg.
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Mito 7. O curso é só para pessoas do Algarve.
Facto 7. A Medicina na UAlg conta com alunos de todo o país e, inclusive, do
estrangeiro.

Mito 8. O curso é mais voltado para a investigação.
Facto 8. O curso valoriza a investigação como complemento à formação médica.
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Mito 9. O curso de Medicina da UAlg não é reconhecido pela Ordem dos
Médicos.
Facto 9. A Ordem dos Médicos já reconheceu que o Curso de Medicina da UAlg
forma médicos com qualidade.

Mito 10. É um curso para quem não conseguiu entrar em Medicina.
Facto 10. O curso de Medicina da UAlg só selecciona quem tem vocação para
Medicina.

Referências:
1. “mito”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020, https://
dicionario.priberam.org/mito [consultado em 04-05-2019].

2. Algarve Médico - Normas Publicação, http://www.chalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/NORMAS_redux.pdf [consultado em 04-05-2019].
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Profissionalismo em Ginecologia e Obstetrícia:
O caso da Violência Obstétrica
Professionalism in Gynaecology and Obstetrics:
The case of Obstetric Violence
Filipa Rafael1,2
¹ Serviço de Ginecologia / Obstetrícia - Centro Hospitalar Universitário do Algarve
² Algarve Biomedical Center
filiparfl@gmail.com

“Para além de não ter sido informada ou questionada sobre o que

“In addition to not being informed or questioned about what was

me fizeram durante o parto, ainda fui ameaçada com cesariana

done to me during delivery, I was also threatened with a caesarean

e o meu marido não pôde estar presente durante a maioria do

section and my husband was unable to be present during most of

trabalho de parto. Vergonhoso!” 1

the labor. Shameful!"1

A gravidez e o nascimento são acontecimentos singulares na vida

Pregnancy and birth are important life events for women and their

das mulheres e suas famílias. Em muitas culturas são um ritual

families. In many cultures, they are a rite of passage, with a deep

de passagem, com um intenso significado cultural e pessoal,

cultural and personal meaning, representing a moment of great

representando um momento de grande vulnerabilidade emocional e

emotional and physical vulnerability in the woman's life2.

física na vida da mulher .
2

become among the best in the world thanks to fast access to health

atingiu as melhores do mundo pelo rápido acesso aos cuidados de

care and childbirth assistance at hospital level. It represented, without

saúde e assistência ao parto a nível hospitalar. Um sucesso do Sistema

a doubt, a success of the National Health System. However, data on the

Nacional de Saúde, sem dúvida. No entanto escasseiam os dados

couple's satisfaction with the care provided in the peri-partum or even

sobre a satisfação do casal com os cuidados prestados no peri-parto

on the presence of obstetric violence in Portugal are scarce.

ou mesmo sobre a presença de violência obstétrica em Portugal.

A movement in favor of childbirth at home has recently emerged,

Surge recentemente um movimento pró-parto no domicílio,

centered on the humanization of childbirth and the autonomy of

centrado na humanização do parto e autonomia da mulher durante

women during labor. It is crucial to understand the reasons behind

o trabalho de parto. É crucial compreender os motivos por trás

this movement, particularly now that there is a significant increase in

deste movimento, particularmente agora que se observa uma

maternal and infant mortality rate, with values only observed before

elevação significativa destas taxas, com valores apenas observados

19913. Is the care provided in maternity hospitals compromised? Is

antes de 1991 . Estarão comprometidos os cuidados prestados nas

childbirth assistance at home the reason for the increase in these rates?

maternidades? Será a assistência ao parto no domicílio a razão da

Or will it be part of the solution?

3

elevação destas taxas? Ou a solução indicada?

In one way or another, this “humanized” view of motherhood clearly

De uma forma ou de outra, esta visão “humanizada” da maternidade

indicates the need to rethink the care provided to parturients. The

aponta claramente para a necessidade de se repensar os cuidados

quality of the service is not only dependent on the survival of the

prestados às parturientes. A qualidade do serviço assenta não

mother and newborn, but also on the whole experience lived by the

só na sobrevida da mãe e recém-nascido, mas também em toda

couple, which has physical and psychological consequences for their

a experiência vivida pelo casal, que tem consequências físicas e

whole life.

psicológicas para toda a vida.
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Historically, the maternal and infant mortality rate in Portugal have

Historicamente, a taxa de mortalidade materno infantil em Portugal

Filipa Rafael

Quando surge o conceito de violência obstétrica?

When did the concept of obstetric violence arise?

O Brasil foi pioneiro na discussão sobre humanização da assistência

Brazil was a pioneer in the discussion on the humanization of childbirth

ao parto em 1993. Em 2000 o termo “violência obstétrica” começou

care in 1993. In 2000, the term “obstetric violence” started to be used

a ser usado no ativismo e na legislação do parto para definir

in activism and in childbirth legislation to globally define a set of

globalmente um conjunto de situações desrespeitosas que decorrem

disrespectful situations that took place in delivery rooms. In 2007, the

nas salas de parto. Em 2007, surge a primeira legislação a nível

first global legislation on obstetric violence, in Venezuela, emerges4.

mundial sobre violência obstétrica, na Venezuela . Sete anos depois

Seven years later, the World Health Organization5 publishes a

a Organização Mundial de Saúde5 publica uma declaração sobre os

statement on the mistreatment of women during childbirth.

4

maus tratos efetuados às mulheres durante o parto.
De que se trata?

What is it about?
Both the “humanization of birth” movement and the laws against obstetric

Tanto o movimento de “humanização do nascimento” como as leis

violence defend birth as a normal event in which women must be in charge

contra a violência obstétrica defendem o nascimento como um

and in which medical interventions are only used when necessary.

evento normal no qual as mulheres devem estar no comando e as
intervenções médicas somente utilizadas quando necessário.
Bowser and Hill6 detalharam várias categorias de maus-tratos neste âmbito:

1.

1.

of physical force (cracking, shoving, pinching), women tied or
tightened in the abdomen to “help” the birth; unnecessarily

de força física (estaladas, empurrões, beliscões), mulheres

extensive episiotomies, sutures performed without anesthesia and

amarradas ou apertadas no abdómen para “ajudar” a nascer;

sexual abuse;

sem anestesia e ainda o abuso sexual;

2.

of consent for several frequent procedures within the maternity
ward, such as the performance of cesarean section, episiotomy,

e obtenção de consentimento para vários procedimentos

hysterectomy, sterilization and stimulation of labor;

realização de cesariana, de episiotomia, de histerectomia, de

3.

Cuidados não confidenciais - ausência de condições físicas
para um parto íntimo ou partilha de informação sensível como
o estado marital, a idade, a presença de infeção HIV ou outro
antecedente médico;

Non-confidential care - absence of physical conditions for an
intimate delivery or sharing sensitive information such as marital

esterilização e de estimulação do trabalho de parto;

4.

Non-consented care - absence of clarification and obtaining

Procedimentos não consentidos - ausência de esclarecimento
frequentes dentro da maternidade, como por exemplo a

3.

Physical abuse - including the threat of physical abuse, use

O abuso físico - incluindo ameaça de abuso físico, utilização

episiotomias desnecessariamente extensas, suturas realizadas

2.

Bowser and Hill6 detailed several categories of abuse in this context:

status, age, the presence of HIV infection or other medical history;

4.

Non-dignified care - through intentional humiliation, rough,
disrespectful or shouting treatment, with the intention of inciting
fear and coercion to comply with protocols, blaming women for
being pregnant or pretending to be in pain;

Cuidados não dignos - através da humilhação intencional,
tratamento brusco, desrespeitoso, aos gritos, com intenção
de incitar o medo e coagir ao cumprimento de protocolos,
culpando as mulheres de estarem grávidas ou fingirem dor;
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Figura 1. Categorias de Violência Obstétrica, adaptado de Bowser e Hill⁶ e de Savage e Castro⁴.
Figure 1. Categories of Obstetric Violence, adapted from Bowser e Hill⁶ and from Savage e Castro⁴.

5.

6.

7.

Discriminação - diferentes cuidados prestados a mulheres de

Discrimination - different care provided to women of different

diferentes etnias, adolescentes, estrangeiras, HIV positivas, com

ethnicities, adolescents, foreigners, HIV positive and with low

baixo nível socio económico ou educacional;

socio-economic or educational level;

Abandono de cuidados - que inclui a ausência de profissional

6.

Abandonment of care - which includes the absence of a health

de saúde a acompanhar o parto, e também o impedimento ao

professional to accompany the delivery and the impediment for

acompanhante a estar presente no parto;

the companion to be present during delivery;

Detenção nas instalações médicas - tipicamente quanto não
ocorre pagamento dos serviços prestados.

7.

Detention in medical facilities - typically when there is no
payment for the services provided.

Savage and Castro4 enquadram ainda nos maus-tratos das

Savage and Castro4 also include in this concept the inadequate

parturientes a medicalização inadequada dos processos naturais do

medicalization of natural childbirth processes (Figure 1).

parto (figura 1).
Que consequências tem?

What consequences does it have?
In addition to the physical scars resulting from physical abuse or

Para além das cicatrizes físicas decorrentes do abuso físico ou

procedures performed, some epidemiological studies have associated

procedimentos realizados, alguns estudos epidemiológicos têm

the occurrence of psychiatric disorders in the puerperal period with

associado a ocorrência de transtornos psiquiátricos no período

aspects related to obstetric care. For example, postpartum depression

puerperal com elementos relacionados aos cuidados obstétricos.

has been related to the feeling of abandonment during childbirth,

Por exemplo, a depressão pós parto tem sido relacionada

inadequate pain management, frustration at having a cesarean section

particularmente com a sensação de abandono no parto, a gestão

when natural childbirth would have been possible and the pregnant

inadequada da dor, a frustração por realização de cesariana

woman's perception of the team that provided the care. The negative

quando o parto natural seria possível e a perceção da gestante

impacts resulting from psychiatric disorders in the postpartum period

sobre a equipa que prestou o atendimento. Os impactos negativos

are clearly harmful to the bond between mother and child7.

resultantes de transtornos psiquiátricos no período pós-parto são
claramente prejudiciais ao vínculo entre mãe e filho7.
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O desrespeito e abuso no parto que ocorre em algumas

The disrespect and abuse in childbirth that occurs in some maternity

maternidades geralmente atua como um impedimento para

hospitals generally acts as an impediment to the future use of childbirth

a utilização futura de serviços de parto nestas instalações.

services in these facilities. Multiple studies highlight the link between

Múltiplos estudos destacam a ligação entre os cuidados de parto

disrespectful and abusive childbirth care, described by users in these

desrespeitosos e abusivos, descritos por utentes destes locais,

places, and the decision of pregnant women not to use childbirth

e a decisão de grávidas de não usar serviços de parto nessas

services in these facilities6, who may eventually choose to have a

instalações6, podendo eventualmente optar por um parto no

home birth. The search for a delivery outside the maternity hospitals

domicílio. A procura por um parto fora das maternidades poderá

may be more “humanized” but increase the risk of maternal and fetal

ser mais “humanizado” mas acrescer um risco real de morbilidade e

morbidity and mortality.

mortalidade materno-fetal.

Studies on home births have revealed a lower rate of intervention

Os estudos relativos aos partos no domicílio têm revelado uma

(analgesia, episiotomy, instrumental birth, cesarean birth) but an

menor taxa de intervenção (analgesia, perineotomia, parto

increased risk of neonatal death (1-2%) and a 2 to 3 times greater

instrumentado, cesariana) mas com aumento do risco de morte

risk of severe neurological dysfunction8,9. The Portuguese Society of

neonatal (1-2%) e 2 a 3x maior risco de disfunção neurológica

Obstetrics and Maternal-Fetal Medicine currently advises against giving

grave8,9. A Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-

birth at home since in Portugal the conditions for good monitoring and

Fetal presentemente desaconselha o parto no domicílio uma vez

support during labor, as well as a safe and effective transfer plan have

que em Portugal ainda não estão criadas a condições para o bom

not yet been created10.

acompanhamento e suporte durante o trabalho de parto, assim
como um plano de transferência para o hospital seguro e eficaz10.
Fatores que favorecem a presença de violência obstétricas:

Factors that favor the presence of obstetric violence:
One of the factors pointed out by Bowser and Hill6 for the existence of
obstetric violence is the “normalization” of mistreatment. Some abusive

Um dos fatores apontados por Bowser and Hill para a existência

practices have been carried out for a long time, becoming accepted by

de violência obstétrica é a “normalização” de maus tratos. Algumas

the population as normal during delivery, since they have never known

práticas abusivas são realizadas há muito tempo, aceites pela

another reality.

11

população como normal no decorrer do parto, uma vez que nunca
conheceram outra realidade.

Freedman, Ramsey11 further expanded these concepts to include the
perceptions of health professionals and users, which are not always

Freedman, Ramsey11 expandiu ainda estes conceitos para incluir as

in agreement. Some of the abusive treatments are taught by the most

perceções dos profissionais de saúde e das utentes, nem sempre

experienced health professionals to those in training, perpetuating this

concordantes. Alguns dos tratamentos abusivos são ensinados pelos

“normalization” of abusive care.

profissionais de saúde mais experientes aos que estão em formação,
perpetuando esta “normalização” de cuidados abusivos.

Another factor pointed out by Bowser and Hill6 is the couple's economic
power and the current health care system. Sometimes the best care is

Outro fator apontado por Bowser and Hill é o poder económico

only given to those who can afford it, and purposeful discrimination

do casal e o sistema de cuidados de saúde vigente. Por vezes os

develops to encourage access to private or more expensive services.

6

melhores cuidados são apenas prestados a quem pode pagar,
desenvolvendo-se uma discriminação propositada, de forma a
estimular o acesso aos serviços privados ou mais caros.

The lack of implementation, surveillance and reporting mechanisms
regarding human rights are also a factor in this situation. The human
rights principles most directly related to the humanization of childbirth

A ausência de implementação, vigilância e mecanismos de

are: equality and non-discrimination, information, compensation,

denúncia relativamente aos direitos humanos são também fator

privacy, participation, dignity and absence of torture and cruel,

apontado para esta situação. Os princípios de direitos humanos

inhumane or degrading treatment. Each of these principles is contained

mais diretamente relacionados com a humanização do parto

in the main international human rights treaties and agreements,

são: igualdade e não-discriminação, informação, compensação,

including the International Covenant on Civil and Political Rights12,

privacidade, participação, dignidade e ausência de tortura e

the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights13

tratamento cruel, desumano ou degradante. Cada um desses

and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination

princípios está contido nos principais tratados e convênios

Against Women14, among others.

internacionais de direitos humanos, incluindo o Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos12, o Pacto Internacional sobre Direitos
Económicos, Sociais e Culturais13 e a Convenção sobre a eliminação de
todas as formas de discriminação contra as mulheres14, entre outros.

45

Profissionalismo em Ginecologia e Obstetrícia: O caso da Violência Obstétrica

Além dos princípios dos direitos humanos, os princípios éticos

In addition to the principles of human rights, the ethical principles

dos profissionais de saúde são cruciais para a melhor gestão

of health professionals are crucial for the better management of

destes conflitos. A International Federation of Gynecology and

these conflicts. The International Federation of Gynecology and

Obstetrics (FIGO) Committee for the Study of Ethical Aspects of

Obstetrics (FIGO) Committee for the Study of Ethical Aspects of Human

Human Reproduction and Women‘s Health publicou uma edição

Reproduction and Women's Health has published an issue on ethical

sobre questões éticas em ginecologia e obstetrícia que inclui

aspects in gynecology and obstetrics15 that includes recommendations

recomendações para promover cuidados respeitosos ao nascer,

to promote respectful care at birth, directed particularly at obstetric

dirigido particularmente aos médicos obstetras. Este documento

physicians. This document reviews several categories of ethical

revê várias categorias de princípios éticos relevantes para o cuidado

principles relevant to respectful care in childbirth, including, among

respeitoso no parto, incluindo, entre outros, o consentimento

others, informed consent, confidentiality, privacy and ethical issues

informado, a confidencialidade, privacidade e questões éticas no

in the doctor-patient relationship. In 2017, FIGO establishes integrity

relacionamento médico-doente. Em 2017, a FIGO fixa a integridade

as “the key professional virtue that requires the physician to provide

como “uma virtude profissional fundamental que exige que o

clinical care to standards of intellectual and moral excellence”16, in an

médico ofereça cuidados clínicos com padrões de excelência

edition on professionalism in gynecology and obstetrics.

15

intelectual e moral”16, numa edição sobre profissionalismo em
ginecologia e obstetrícia.

What about in Portugal, is there obstetric violence?
The only study available with information regarding experiences

E em Portugal, há violência obstétrica?

of women in Portugal was conducted in 2015 by the Portuguese

O único estudo disponível com informação sobre as experiências

Association for the Rights of Women in Pregnancy and Childbirth

de mulheres em Portugal foi realizado em 2015 pela Associação

(APDMGP). The questionnaire was adapted from the Birthrights

Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto (APDMGP).

“Dignity in Chilbirth” survey, published on social networks from 2012 to

O questionário foi adaptado do inquérito “Dignity in Chilbirth”

2015, and was composed of 23 questions with multiple choice answers.

da Birthrigths, divulgado nas redes sociais de 2012 a 2015 e era

In this study, examples of practices not recommended and classified

composto por 23 perguntas com respostas de escolha múltipla.

as obstetric violence emerged, such as the Kristellera maneuver or

Neste estudo surgiram exemplos de práticas não recomendadas

procedures without informed consent or against the woman's will.

e classificadas como violência obstétrica, como a manobra de

43.8% (n = 1478) of women considered that they were not consulted

Kristellera ou procedimentos sem consentimento esclarecido

about the interventions to which they were subjected and 15% did not

ou contra a vontade da mulher. 43,8% (n=1478) das mulheres

feel safe during labor. Almost a quarter of women did not feel well with

considerou que não foi consultada sobre as intervenções às quais

the position adopted during vaginal delivery. About 1 in 10 women

foram sujeitas e 15% não se sentiu segura durante o parto. Quase

reported that the childbirth experience negatively influenced their self-

um quarto das mulheres não se sentiu bem com a posição adotada

esteem and 476 women (14.1%) stated that their desire to have children

durante o parto vaginal. Cerca de 1 em cada 10 mulheres referiu

in the future was negatively affected by their childbirth experience1.

que a experiência de parto influenciou de forma negativa a sua
autoestima e 476 mulheres (14.1%) afirmaram que a sua vontade
de ter filhos no futuro foi afetada de forma negativa pela sua
experiência de parto1.

After this inquiry, a campaign was launched entitled “For the End of
Obstetric Violence”, which in just three days exceeded the number of
signatures required to be submitted to the Assembly of the Republic,
and today has more than seven thousand signatures17. Two years later,

Após este inquérito surgiu uma campanha intitulada “Pelo Fim da

Birth Adviser, an information platform available to the public on the

Violência Obstétrica”, que em apenas três dias ultrapassou o número

best Portuguese maternity hospitals, based on the users' reports, is

de assinaturas necessárias para ser submetida na Assembleia da

published online. This tool is also the responsibility of APDMGP18.

República, e conta hoje com mais de sete mil assinaturas . Dois
17

anos depois surge a Birth Adviser, uma plataforma de informação
disponível ao público sobre as melhores maternidades portuguesas,
com base nos relatos das utentes. Esta ferramenta é também da
responsabilidade da APDMGP18.

Manobra de Kristeller - uma manobra obstétrica executada durante o parto que consiste
na aplicação de pressão na parte superior do útero com o objetivo de facilitar a saída do
bebé. É atualmente considerada como ineficaz e danosa provocando dor à parturiente.
a
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Kristeller maneuver - an obstetric maneuver performed during childbirth that consists of
applying pressure to the upper part of the uterus to facilitate the baby’s exit. It is currently
considered to be ineffective and harmful, causing pain to the parturient.
a

Filipa Rafael

Que medidas a implementar para melhorar a prestação de cuidados?

What measures can be implemented to improve delivery care?

Os cuidados de alta qualidade, assim como a eliminação de abusos

High quality care, as well as the elimination of abuse and mistreatment

e maus-tratos durante o parto, podem ser facilitados com uma

during childbirth, can be facilitated with an approach centered on

abordagem centrada nos direitos humanos, o que somente será

human rights, which will only be possible through an inclusive process,

possível através de um processo inclusivo, com a participação

with the participation of women, communities, health professionals

das mulheres, comunidades, profissionais e gestores da saúde,

and managers, trainers of human resources in health, education and

formadores de recursos humanos em saúde, organismos de

certification organizations, professional associations, governments,

educação e certificação, associações profissionais, governos,

individuals interested in health systems, researchers, civil society groups

interessados nos sistemas de saúde, investigadores, grupos da

and international organizations5.

sociedades civil e organizações internacionais .
5

It will be essential to expand the scope of research to better define and

Será essencial ampliar o alcance da investigação para melhor

measure the problem in public and private health institutions, and to

definir e medir o problema nas instituições de saúde públicas e

contribute to its resolution. Monitoring and evaluating the quality of

privadas, e contribuir para a resolução do mesmo. É fundamental

maternal healthcare is essential, in addition to monitoring indicators

a monitorização e avaliação da qualidade dos cuidados de saúde

such as mortality, infection, readmissions, among others. To this end,

materna para além de indicadores como a mortalidade, a infeção,

monitoring and evaluating the experience of women and couples

os reinternamentos, entre outros. Para tal, monitorizar e avaliar

through satisfaction questionnaires would be a start. However, it is

a experiência das mulheres e casais, através de questionários de

necessary to start earlier, instructing couples on their rights even during

satisfação, seria um começo. Mas é necessário começar antes,

pregnancy19. Respect for the couple's expectations is essential, as well as

instruindo os casais sobre os seus direitos ainda durante a gravidez .

active communication about unexpected situations and recommended

O respeito pela espectativa do casal é essencial, assim como uma

obstetric procedures.

19

comunicação ativa sobre situações inesperadas e procedimentos

A crucial step will be to work directly with health professionals,

obstétricos recomendados.

emphasizing the importance of professionalism. The training of

Um passo crucial será trabalhar diretamente com os profissionais de

professionals should include topics on sexual and reproductive health

saúde, enfatizando a importância do profissionalismo. A formação

rights, professional behavior and humanized childbirth legislation6.

dos profissionais deverá incluir temas sobre direitos de saúde sexual

It will also be ideal to educate future doctors still in the pre-graduate

e reprodutiva, comportamento profissional e legislação do parto

stage, particularly before undertaking an internship in obstetrics in

humanizado . Será ideal instruir também futuros médicos ainda na

countries with high rates of obstetric violence20, thus reducing the

6

fase pré-graduada, particularmente antes de realizarem um estágio

“normalization” of these practices and allowing these new elements to

em obstetrícia em países com taxas elevadas de violência obstétrica

20

be agents of change.

diminuindo assim a “normalização” destas práticas e permitindo que
estes novos elementos possam ser agentes de mudança.
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É igualmente importante a identificação e responsabilização de

Equally important is the identification and accountability of

profissionais que exibem estes comportamentos. Uma forma de

professionals who exhibit these behaviors. One way to try to balance

tentar equilibrar esta desigualdade de poder (que geralmente

this inequality of power (which is generally in favor of the obstetrician)

está bem a favor do médico obstetra) é criar um centro oficial de

is to create an official complaint center that can act at the local and

denúncia que possa agir a nível local e institucional. A plataforma

institutional level. The Birth Adviser platform gives users a voice, but

Birth Adviser dá voz às utentes, mas é insuficiente para ter um

is insufficient to have a real impact. It would be important that health

impacto real. Seria importante que também os profissionais de

professionals also participate in this discussion, denouncing precarious

saúde participassem nesta discussão, denunciando situações

institutional situations (demoralized and exhausted professionals, few

institucionais precárias (profissionais desmoralizados e exaustos,

or no resources, inadequate facilities, poor management) that are also

poucos ou nenhuns recursos, instalações inadequadas, má gestão)

very associated with the increase in obstetric violence and inequality in

que estão também muito associadas ao aumento da violência

medical care.

obstétrica e desigualdade de cuidados médicos.

In conclusion, long-term investments in the infrastructure of the health

Em conclusão, os investimentos a longo prazo na infraestrutura

system and in education, in communication skills and in the work-life

do sistema de saúde e na educação, nas aptidões de comunicação

balance of health professionals will be essential to improve the care

e no equilíbrio entre trabalho e vida dos profissionais de saúde

provided to the next generation.

serão fundamentais para melhorar os cuidados prestados à
próxima geração.
“Desejava que a forma de parir em Portugal mudasse. Que a
vontade da Mulher e Mãe fosse respeitada, seja lá ela qual for.”1
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“I wanted the way of giving birth in Portugal to change. May the wishes
of the Woman and Mother be respected, whatever they may be.”1

Filipa Rafael
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NOTÍCIAS

NEWS

Algarve Médico, 2019; 8 (3): 50-51

10 anos de Ensino de Medicina no Algarve
O Mestrado Integrado de Medicina (MIM) da Universidade do Algarve

Em relação ao futuro, Manuel Heitor refere que o caminho a seguir

assinalou o seu 10º aniversário com uma série de eventos que

«é sobretudo a pós-graduação, trazer e atrair médicos para se virem

culminaram na Cerimónia Comemorativa do passado dia 4 de maio

aqui especializar. É um processo gradual, complexo, difícil, mas

em Loulé.

certamente um desafio que vale a pena fazer».

As Jornadas de Educação Médica, realizadas em fevereiro em Faro, e a

Por fim, o ministro destacou as «fortes ligações internacionais [do

Cerimónia de Formatura do MIM, que decorreu em março em

curso] ao Canadá, Reino Unido e Espanha, que lhe dão uma

Portimão, foram também eventos de destaque nas comemorações

credibilidade importante. A história destes 10 anos é hoje uma

deste 10º aniversário do Curso de Medicina do Algarve.

referência, não só nas metodologias de ensino, mas também na forma
como está a mudar o hospital, ajudando à modernização dos cuidados

Em declarações aos jornalistas, numa visita realizada à Universidade do

de saúde no Algarve, e a própria Universidade».

Algarve no âmbito das comemorações do 10º aniversário do
Mestrado Integrado de Medicina, o Ministro da Ciência, Tecnologia e

Nestas comemorações, onde alguns dos alunos foram distinguidos

Ensino Superior, Manuel Heitor, destacou o sucesso deste percurso «é

pelo seu desempenho, foi também homenageado o Professor Hugo

um exemplo para que outras universidades possam aprender com o

Gil Ferreira, antigo diretor do Laboratório de Fisiologia do Instituto

Algarve e integrar cursos de medicina desta forma abrangente,

Gulbenkian de Ciência e professor Emérito de Fisiologia do Instituto de

interdisciplinar e que cada vez mais recorre também a processos de

Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, pela

transformação digital, desde o uso do telemóvel, ao contacto com os

importância do seu papel no percurso que levou à criação deste

doentes e médicos e, sobretudo com impacto na população

Mestrado Integrado em Medicina no Algarve.

residente». O ministro realçou também a importância do método
Problem Based Learning (PBL) utilizado no MIM.

50

51

