
1SAÚDE & BEM-ESTAR10 Maio, 2019
Gazeta das Caldas

SAÚDE & 
BEM ESTAR

Este suplemento é parte integrante da edição nº 5277 da Gazeta das Caldas e não pode ser vendido separadamente.



2 SAÚDE & BEM-ESTAR 10 Maio, 2019
Gazeta das Caldas

“É preciso ter gosto por aquilo 
que fazemos, especialmente 
em enfermagem onde 
prestamos cuidados directos”
Todos os anos o hospital das Caldas recebe dezenas de estagiários, muitos deles 
oriundos da Escola Superior de Enfermagem, do Instituto Politécnico de Leiria (IPL). 
Gazeta das Caldas falou com quatro estudantes do terceiro ano, que estagiaram nas 
especialidades de Obstetrícia e Pediatria e dá a conhecer as suas experiências e 
expectativas de futuro. 

Fátima Ferreira

ff erreira@gazetacaldas.com

A bata é branca como a dos ou-
tros profi ssionais de saúde, mas 
ao peito, uma inscrição faz men-
ção à Escola Superior de Saúde, 
do IPL. São estagiários e estão no 
Hospital das Caldas a aprender in 
loco como tratar dos doentes nas 
diversas especialidades. 
Cláudia Pires, de 21 anos, está 
desde segunda-feira na Urgência 
Pediátrica. Natural de Vila de Rei 
(Castelo Branco) a jovem fre-
quenta o terceiro ano do curso de 
Enfermagem em Leiria. “As ex-

pectativas são altas, espero não 

me desiludir”, contou a jovem que 
gosta particularmente da área da 
Pediatria e que chegou uns dias 
antes para tirar o curso de Suporte 
Básico de Vida, com outras cole-
gas estagiárias. 
Depois da experiência no hospital, 
Cláudia Pires irá para a Unidade 
de Saúde Familiar (USF) Bordalo 
Pinheiro, por um período de dois 
meses e meio.  Veio uns dias mais 
cedo para tentar arranjar casa. Já 
está instalada, mas confessa que 
não foi fácil encontrar um local 
para viver pois as rendas altas e a 
pouca oferta difi cultam a vida dos 
jovens que durante os quatro anos 
andam com a “casa às costas”. “É 
muito bom termos estágios de 
Norte a Sul do país, o problema 

é andarmos a saltitar...”, conta 
a estudante que, em três meses, 
já mudou de casa três vezes. De 
Leiria, onde tem casa alugada, foi 
para Penafi el, depois Tomar e ago-
ra está nas Caldas. 
Para Cláudia Pires, esta experiên-
cia no terreno é importante e foi, 
inclusivamente, um dos motivos 
que a levou a escolher o curso no 
IPL. “O facto do plano curricu-

lar estar bastante organizado 

e termos estágios desde o pri-

meiro ano, cativou-me a escolher 

Leiria em primeiro lugar”, expli-
cou à Gazeta das Caldas. 
Os estágios nos hospitais ajudam 
os estudantes a ter a certeza de 
que é esse o rumo profissional que 
querem seguir. “É preciso ter gos-

to pelo que fazemos, especial-

mente em enfermagem onde 

prestamos cuidados directos”, 
diz a jovem que sempre quis se-
guir esta profi ssão. 
Quando acabar o curso Cláudia 
Pires tenciona procurar trabalho 
por todo o país. Diz que o estran-
geiro não está nos seus planos, 
mas admite emigrar se não con-
seguir emprego cá. 

“SENTI-ME MUITO 
BEM ACOLHIDA”

Também a frequentar o terceiro 
ano de Enfermagem, a  caldense 
Carolina Sousa, de 20 anos, está a 
começar o seu estágio no Centro 
de Saúde das Caldas, depois de 
ter terminado, na passada sexta-
-feira, dois meses de formação 
no hospital. Esteve no serviço de 
Pediatria e não poupa elogios aos 
profi ssionais com quem trabalhou 

e por quem se sentiu muito bem 
acolhida. 
“Acho que o funcionamento do 

serviço é muito bom e são mui-

to coesos nos cuidados. As famí-

lias e as crianças são bem rece-

bidas e  há uma grande parceria 

de cuidados entre enfermeiros e 

os pais”, opinou. 
De acordo com Carolina Sousa, 
este é o primeiro ano que traba-
lham por turnos e fazem o mesmo 
horário que o enfermeiro orienta-
dor, ou seja, seguem uma escala 
mensal com os horários das ma-
nhãs, tardes, noites e as folgas. Por 
exemplo, na passada sexta-feira, 
a jovem esteve a trabalhar o tur-
no da manhã, entre as 8h00 e as 
16h30. Reconhece que o da noi-
te, entre as 24h00 e as 8h30 é o 
mais difícil porque sente-se mais 
o cansaço. 
A estudante chegou ao hospi-
tal em Fevereiro e, durante este 

período, no serviço de Pediatria 
ajudou no tratamento de muitas 
bronquiolites nas crianças. 
Desde o primeiro ano que os 
alunos do IPL fazem estágios e 
Carolina Sousa já esteve nos hos-
pitais de Tomar, Leiria e Caldas da 
Rainha, onde passou por várias va-
lências. Começou por Medicina, 
depois Ortopedia e Cirurgia e, este 
ano, está a estagiar nas especia-
lidades de Pediatria, Obstetrícia, 
Psiquiatria e também ao nível dos 
cuidados primários prestados no 
Centro de Saúde. 
A enfermagem foi a primeira op-
ção da jovem quando quis ingres-
sar no ensino superior. Carolina, 
desde cedo que se lembra de 
querer ajudar o outro e sentir-se 
prestável. “Sempre tive muito in-

teresse em saber o que fazer e 

actuar em situações de doença”, 
conta a estudante, que se mostra 
satisfeita com o curso. 

No futuro gostava de tirar a es-
pecialidade em Obstetrícia, en-
contrar trabalho em Portugal e, de 
preferência na zona, até porque, ga-
rante, gostou de estagiar no CHO. 
“Preferi estagiar aqui [nas Caldas] 
do que, por exemplo, no Hospital 

de Leiria, que é muito maior, por-

que não há tanta confusão, há uma 

maior proximidade e os profi ssio-

nais são muito bons”, explica. 
Como trabalham por turnos os jo-
vens estudantes nem sempre con-
seguem conciliar os horários, mas 
sempre que têm há folgas juntam-
-se para sair ou beber um café. 

TRABALHAR NUM 
GRANDE HOSPITAL

Ao contrário de Carolina Sousa, 
Inês Fernandes, sonha em traba-
lhar num hospital grande, de refe-
rência. A jovem de 21 anos, natural 
de Pombal, já estagiou nos hos-

pitais Garcia da Horta (Almada) 
e Amadora-Sintra, antes da ex-
periência no CHO. “Em termos 

de contacto com os doentes é 

semelhante, mas nos hospitais 

grandes há mais diversidade de 

escolha”, conta.
Relativamente ao estágio no hos-
pital caldense, considera que cor-
reu bem, tendo gostado das es-
pecialidades de Obstetrícia e 
Pediatria.  “Enriquece-nos co-

nhecermos todas as variáveis que 

a enfermagem tem”, considera a 
estudante que gostou particular-
mente de ver a forma como os en-
fermeiros lidam com as crianças e 
famílias, diferente do que presen-
ciou quando estagiou em Medicina 
e Cirurgia. 
Inês Fernandes partiu no início da 
semana para uma nova aventura: 
estagiar no hospital de Santarém, 
mas antes tem que conseguir ar-
ranjar casa.  Nas Caldas, sentiu al-
gumas difi culdades em consegui-lo 
pois queria uma casa próxima do 
hospital porque não tem carro e 
tinha que fazer turnos. 

AVENTURA NO ESTRANGEIRO

Depois de um Curso de Especialização 
Tecnológica (CET) em Gerontologia, 
Beatriz Balsas decidiu tirar o curso 
de Enfermagem, onde frequenta o 
terceiro ano. No hospital das Caldas  
estagiou nos serviços de Obstetrícia 
e Pediatria e considera que os en-
fermeiros são muito acessíveis. 
“Põem-nos muito à vontade e 

demonstram disponibilidade 

também para fazermos os pro-

cedimentos”, disse a estudante, 
acrescentando que há um grande 
contacto com as famílias e que o 
foco é sempre direcionado para 
o utente.
O futuro da jovem leiriense de 
23 anos deverá passar pelo es-
trangeiro. No sábado partiu para 
Córdoba (Espanha) de Erasmus, 
onde permanecerá durante dois 
meses. Depois gostaria de emi-
grar para a Noruega. “No es-

trangeiro há outras condições 

de trabalho e será também uma 

aventura pessoal”, conclui.   “Termos estágios desde o primeiro ano cativou-me a escolher Leiria em primeiro lugar”

“Sempre tive muito interesse em saber o que fazer em situações de doença”,

“Gostei de ver a forma como os enfermeiros lidam com as crianças e famílias”

“No estrangeiro há outras condições de trabalho”
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As análises clínicas são um impor-
tante meio complementar de diag-
nóstico e desempenham um papel 
central na prestação de cuidados 
de saúde, uma vez que permitem 
diagnosticar patologias ou doenças, 
de maior ou menor gravidade, con-
tribuindo ainda para a sua preven-
ção e deteção precoce. Uma grande 
parte de decisões médicas é supor-
tada pelos meios complementares 
de diagnóstico no qual se incluem, 
com grande relevância, as análises 
clínicas.

TIPOS DE ANÁLISES CLÍNICAS

Atualmente, existem muitos tes-
tes de análises clínicas disponíveis. 
Estão disponíveis análises mais co-
muns, as análises consideradas de 
rotina, como também análises mais 
específi cas para situações menos 
frequentes, em que há necessida-
de de fazer um despiste ou controlo. 
Dependendo do tipo de informação 
pretendida pode-se, através da re-
colha de materiais biológicos (urina, 
sangue, fezes, saliva ou outros teci-
dos), fazer vários doseamentos e/ou 
pesquisas. Para determinadas fases 
da vida, há análises mais adequadas 
e que devem ser realizadas.
Uma área que nos últimos anos tem 
sofrido uma grande evolução tec-
nológica é a genética, uma evolu-
ção que permitiu a possibilidade de 
uma medicina preditiva ou pré-sin-
tomática e personalizada. Os testes 

genéticos podem ajudar a identifi car 
se há uma alteração num determina-
do gene ou cromossoma. Há várias 
situações nas quais se podem fa-
zer estes testes, por exemplo: por 
suspeita de uma possível doen-
ça genética, para confi rmação de 
diagnóstico, no caso de existir uma 
doença genética na família, etc. Um 
exemplo concreto é, por exemplo, 
na fase de planeamento e durante 
uma gravidez.

COM QUE FREQUÊNCIA 
DEVEM SER REALIZADAS

A periodicidade varia de acordo 
com o estado de saúde, a idade, 
as necessidades de cada pessoa, 
historial clínico e familiar. As aná-
lises deverão ser realizadas de 
acordo com as necessidades de 
avaliação, defi nidas pelo médico 
assistente. Em pessoas saudáveis, 
o ideal é fazer análises considera-
das de rotina, pelo menos, uma vez 
por ano ou de acordo com as reco-
mendações do médico assistente.

CUIDADOS A TER

Dependendo das análises que se vão 
realizar, os cuidados podem ser dife-
rentes. Pode haver ou não necessi-
dade de jejum. Há análises que não 
devem ser feitas no dia em que se fa-
zem determinados exames médicos 
(por exemplo determinadas ecogra-
fi as, contrastes…) e, outras, em que 
a medicação pode interferir. O ideal 
é informar-se junto do nosso labo-
ratório, ou nos nossos postos de co-
lheita, qual a preparação necessária 
para as análises que tem de efetuar. 
A fase da colheita, que no laborató-
rio designamos como fase pré-ana-
lítica, é uma fase muito importante 
e crucial para obtermos o resultado 
correto. Se não houver uma adequa-
da preparação e colheita, toda a fase 
analítica poderá fi car comprometida.

*Farmacêutica, Especialista 
em Análises Clínicas e 

Genética Humana no gru-
po Beatriz Godinho Saúde

O.F. Cédula 12154

A importância 
das análises 
clínicas

Por: Maria Beatriz Tomaz

Tuberculose tem 
diminuído na região  
A taxa de tuberculose no Oeste 
é de 4,7 casos por 100.000 habi-
tantes, menor que no país, que 
se encontra nos 20 casos em cada 
100.000 habitantes. 
Em Portugal a doença tem dimi-
nuído sistematicamente desde que 
há registos. 
No início do século XXI, a taxa de in-
cidência de novos casos era de 40,6 
por 100.000 habitantes. Esta taxa 
tem vindo a baixar e, em 2015, atin-
giu-se pela primeira vez o patamar 
abaixo dos 20 por 100.000/hab.
“Esta taxa é considerada de bai-

xa incidência pela Organização 

Mundial de Saúde”, afi rmou  
Mário Durva, delegado de Saúde 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo. 
Em relação ao Oeste Norte, as 
consultas de tuberculose es-
tão a ser efectuadas, actualmen-
te, no Bombarral e nas Caldas da 
Rainha.

A tuberculose é uma doença pro-
vocada por uma bactéria chama-
da bacilo de Koch e que se pode 
desenvolver em várias partes do 
corpo humano, embora a mais 
frequente localização seja a pul-
monar “pois a respiração é a 

porta de entrada no nosso or-

ganismo”, referiu Mário Durval, 
acrescentando que esta é uma 
doença  resistente aos tratamen-
tos e por essa razão “estes são 

muito prolongados, entre nove 

meses a um ano”.  
Os medicamentos para trata-
mento da tuberculose são, na sua 
maioria, “os mesmos desde há 

muitos anos e continuam efi ca-

zes na generalidade das situa-

ções”, referiu o delegado de saú-
de. Entretanto, “alguns bacilos 

ganharam resistências e nesses 

casos utilizam-se medicamen-

tos novos”.

Segundo o médico, estas resis-
tências devem-se sobretudo aos 
casos que não cumprem os tra-
tamentos até ao fi m. Para preve-
nir estas situações, os delegados 
de saúde “vêem-se, por vezes, 

obrigados a determinar trata-

mentos compulsivos para defe-

sa da Saúde Pública”, rematou 
aquele responsável. N.N.

Mário Durvall

DR
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Doenças cardiovasculares e oncológicas causam mais de metade das mortes em Portugal

As doenças cardiovasculares e os tu-
mores malignos são as principais cau-
sas de morte em Portugal. Em todo o 
país registaram-se mais de 110 mil óbi-
tos, e 54,9% da mortalidade deve-se a 
estas duas causas.
As doenças cardiovasculares são as 
que mais matam em Portugal, segun-
do os dados do INE actualizados em 
Dezembro do ano passado. No país, 
morreram mais de 32 mil pessoas 

com estas causas, o que significa que 
a 29,4% das mortes tiveram por base 
uma doença cardiovascular. O aciden-
tes vasculares cerebrais (AVC) têm 
maior incidência dentro destas doen-
ças (11,3 mil pessoas). Por cada 10 mor-
tes registadas no país, uma aconteceu 
devido a um AVC.
O Centro é a segunda região do país 
com maior incidência de mortes por 
doenças do sistema circulatório, cor-

respondendo a cerca de 360 mor-
tes por 100 mil habitantes. Apenas no 
Alentejo a proporção é maior.
As doenças do foro oncológico são 
a segunda maior causa de morte no 
país, responsável por um em cada qua-
tro óbitos. Os tipos de tumor maligno 
que provocaram mais óbitos foram os 
do sistema respiratório (3,8% do to-
tal de mortes), do cólon, recto e ânus 
(3,5%), da próstata (3,2%), do estô-

mago (2,1%), da mama (1,6%), do pân-
creas (1,4%) e do fígado (1,1%).
Segundo os dados do INE, o Centro é 
a segunda região do país com menor 
incidência de mortes por cancro da 
mama (19,1 por 100 mil habitantes), a 
seguir ao Norte. É também a segun-
da região com mais mortes por can-
cro da próstata (22,5 por cada 100 mil 
habitantes).
A seguir às doenças cardiovasculares 

e oncológicas, a maior causa de mor-
te em Portugal são os problemas no 
aparelho respiratório, responsáveis por 
11,6% dos óbitos, num total de 12,8 mil 
pessoas. A pneumonia é, entre estas, a 
principal causa, responsável por uma 
em cada 20 mortes.
Entre as causas de morte mais comuns 
contam-se ainda problemas no apare-
lho digestivo (4,5%), a diabetes (3,8%) 
e as perturbações mentais (3,7%). J.R.

Suspeita de um AVC? Ligue de imediato para o 112
O acidente vascular cerebral (AVC) é 
uma doença prevenível e tratável, ainda 
que constitua uma das principais causas 
de morte, mas também de incapacidade 
em Portugal.  
O recurso imediato ao 112, que irá acio-
nar a Via Verde para o AVC, é a principal 
mensagem a reter no que toca ao socor-
ro a uma vítima de AVC.
“Muitos AVC agravam-se com o tem-

po, pelo que é crucial agir com rapi-

dez. Na meia hora seguinte, a vítima 

de AVC pode deixar de ter capacida-

de para realizar qualquer tarefa ou fi -

car com o raciocínio toldado”, pelo que 
não se deve deixar “arrastar os sinto-

mas por mais cinco minutos sem tele-

fonar para o 112”, recomenda Fernando 
Mota Tavares, médico e responsável pelo 
departamento científi co da Associação 
Portuguesa de AVC (AP AVC).
Segundo o especialista, “os médicos 

conseguem recuperar na totalidade, 

ou quase, em um em cada dois doen-

tes que tenham sintomas de AVC há 

menos de uma hora”. Mas quanto mais 
tempo passar, “a probabilidade de re-

cuperação de um AVC diminui assusta-

doramente”, sendo que “por cada hora 

que o tratamento do AVC demorar, o 

cérebro envelhece quatro anos”, frisa.
“Ao ligar para o 112, é ativada a Via 

Verde do AVC, sendo mobilizado um 

conjunto de meios que permitirão tra-

tar o doente de modo rápido e efi -

caz”, pelo que, “em caso de suspei-

ta de AVC, não vá de carro ou de táxi 

e muito menos a uma clínica privada, 

centro de saúde ou consultório médi-

co”, acrescenta. 

DOENÇA EVITÁVEL E TRATÁVEL

Sedeada em Leiria, a Associação 
Portuguesa de AVC (AP_AVC) conta 
com a colaboração de mais de 210 vo-

luntários, a maioria deles profi ssionais 
de saúde, empenhados na prevenção do 
AVC e apoio às vítimas. 
A associação, que conta com delegações 
em vários pontos do país, tem-se des-
dobrado em ações regulares de avalia-
ção e prevenção dos factores de risco do 
AVC, rastreios junto da população esco-
lar, sessões de educação para a saúde, 
programas de formação e sensibiliza-

ção em diversas áreas relacionadas com 
a doença. 
Segundo Fernando Venâncio, presiden-
te da APAVC, a associação tem aposta-
do numa “dinâmica que tenta contra-

riar os comportamentos mais nocivos, 

dando assim a oportunidade a todos, 

de evitar as doenças cardiovascula-

res, em geral, e o AVC, em particular”. 
O projeto tem chegado a vários serviços 

públicos, com ações de rastreio, sensibi-
lização e formação em escolas, universi-
dades seniores, juntas de freguesia, ser-
viços da Segurança Social e Finanças, 
corporações de bombeiros e forças 
policiais.
A AP_AVC pretende ainda contrariar “a 

ideia de fatalismo que ainda hoje as-

sola a grande maioria dos cidadãos 

no que ao acidente vascular cerebral 

diz respeito”, esclarecendo que o AVC 
“é atualmente uma doença evitável 

e tratável se a pessoa acorrer rapida-

mente a um hospital qualifi cado”, frisa 
Fernando Venâncio.
O acidente vascular cerebral (AVC) li-
dera a lista das doenças cerebrovascu-
lares que mais matam em Portugal. Em 
2017, foi responsável por 11.270 mortes, 
cerca de metade dos casos atribuídos às 
doenças do aparelho circulatório, que 
provocaram 32.366 óbitos. Os dados, 
que constam do mais recente relató-
rio do Instituto Nacional de Estatísticas 
(INE) sobre as causas de morte em 
Portugal, reportam ainda que as doen-
ças cerebrovasculares representaram 
10,2% da mortalidade no país e afetam 
mais mulheres (6.360) do que homens 
(4.910). Já a idade média ao óbito por 
estas doenças ronda os 82 anos, sendo 
que 93% dos casos ocorreu em pessoas 
com 65 e mais anos e cerca de 83% em 
pessoas com 75 e mais anos. 

Região de Leiria / Gazeta das Caldas

Conheça os sintomas 
Dois tipos de AVC

Existem dois tipos de AVC (Acidente Vascular 
Cerebral): um deve-se ao entupimento de uma 
artéria cerebral (AVC isquémico ou trombose 
cerebral) e o outro ao rompimento de uma ar-
téria cerebral (AVC hemorrágico ou hemor-
ragia cerebral), esclarece o médico Fernando 
Mota Tavares, da Associação Portuguesa do 
AVC (AP AVC).  

Doença dos “3 F”

O AVC é conhecido pela doença dos “3 F” de-
vido a três principais sinais de alerta: face as-
simétrica ou “boca torta”; fala arrastada, presa, 
confusa ou incoerente; e falta de força no braço 
e na perna, quase sempre do mesmo lado.  

De um minuto para o outro

“Os sintomas de AVC aparecem de um minu-
to para o outro e podem ser, ora muito pro-
nunciados, ora muito discretos. Os sintomas 
podem durar menos de 5 ou 10 minutos e 
desaparecer completamente. Alguns doentes 
nem acreditam que os tiveram”, refere o clí-
nico. Ainda assim, a AP AVC recomenda que, 
mesmo nestes casos, se deve telefonar para 
o 112. Esses sintomas podem ser o prenúncio 
de que, nesse dia ou nos dias seguintes, pode 
surgir um AVC. 

Em caso de suspeita de AVC deve ligar-se imediatamente para o 112

Factores de risco

A má alimentação, a falta de exercício físico 
e a obesidade podem originar trombose ce-
rebral. O abuso de tabaco, álcool ou drogas 
são factores de risco, assim como a hiper-
tensão, o colesterol elevado ou a diabetes.  

Vigie a sua pulsação

A fi brilhação auricular ou arritmia do cora-
ção relativamente frequente também po-
dem causar AVC isquémico ou trombose 
cerebral. A Associação Portuguesa de AVC 
recomenda a todas as pessoas que sofram 
de palpitações ou tenham mais de 50 anos 
que palpem o seu pulso durante 30 a 60 se-
gundos, de vez em quando, durante toda 
a sua vida. Uma pulsação irregular pode 
indicar fi brilhação auricular.  

Evite o sal

A tensão arterial elevada é a principal causa 
do AVC hemorrágico ou hemorragia cere-
bral, devendo os valores situar-se abaixo de 
130/80mmHg para a maioria das pessoas, 
refere Mota Tavares. Evitar o consumo de 
alimentos ricos em sal ajuda a prevenir. 

Pratique exercício

Uma dieta saudável e a prática de ativida-
de física diária ajudam a prevenir o risco 
de AVC.  

Formigueiros? Esteja atento

“Muitas pessoas julgam que o adormecimento ou a sensação de 
formigueiro num braço ou numa perna podem ser sintoma de 
AVC”, embora a AP AVC considere que “só pode ser possível se 
essas queixas não passarem com a mudança de posição”,  es-
clarece o médico.  

Raramente vertigens

A vertigem ou sensação de ver tudo a andar à roda, muitas ve-
zes associada a náuseas e vómitos, que lhe permita andar, falar 
corretamente e usar o telemóvel ou apertar botões, só raramen-
te se devem a AVC.  

Ligue para o 112

Se estiver sozinho e tiver sintomas de AVC, ligue de imediato para 
o 112, e peça de seguida ajuda a um familiar ou vizinho. “Deixe 
a chave da porta do lado de fora para que a ajuda possa entrar. 
Junte a sua medicação habitual, exames e relatório médicos e 
deite-se de lado, ou sente-se num sofá, se não conseguir che-
gar à cama. Não beba nada, nem tome qualquer medicamento”, 
aconselha Mota Tavares.  

Saiba como ajudar

Se estiver perante alguém com sinais de AVC, contacte o 112, refi ra 
com clareza que se trata de um possível AVC e relate com pre-
cisão os sintomas. Enquanto aguarda a chegada do INEM, “veja 
as horas, deite a vítima de lado, com a cabeça perto do chão e 
tente saber se tem outras doenças e que medicação toma. Palpe 
o pulso durante 30 segundos, para perceber se o ritmo é regular 
ou irregular. Não dê, nem deixe que alguém lhe dê alguma coi-
sa pela boca”, e tente manter a calma, recomenda ainda.  
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Munícipes de Óbidos 
com consultas 
gratuitas de Nutrição 
e Psicologia
Desde Janeiro que os munícipes de Óbidos têm acesso a 
consultas gratuitas de Nutrição e Psicologia. O gabinete está 
instalado no edifício das piscinas municipais e cada uma das 
valências conta com cerca de 40 pacientes. 
Este serviço está integrado no programa Óbidos + Activo, 
que procura mudar o paradigma da saúde no concelho, 
passando de um modelo centrado na doença para o da 
prevenção e integração. 

Fátima Ferreira

ff erreira@gazetacaldas.com

A nutricionista Inês Almeida tem 
actualmente cerca de 40 pacien-
tes nas suas consultas de nutri-
ção. Com idades entre os 30 e os 
80 anos, estes apresentam so-
bretudo excesso de peso e obe-
sidade e outros problemas a eles 

associados, como é o caso da 
diabetes, colesterol e hiperten-
são. Embora ainda com pouco 
tempo de atendimento, já nota 
algumas melhorias em alguns 
dos doentes ao nível do peso, 
tensão arterial e glicemia.
“É um caminho gradual, que 

passa muito pela aprendizagem 

de hábitos de vida mais saudá-

veis”, explicou Inês Almeida à 
Gazeta das Caldas. 
No gabinete de Nutrição e 
Psicologia, situado no edifício 
das Piscinas de Óbidos, traba-
lha também a psicóloga clíni-
ca Joana Duarte. Está a acom-
panhar 35 casos, sobretudo de 
distúrbios emocionais (como o 
stress e a ansiedade) e de de-

pressão. A pessoa mais nova que 
está em consulta tem 18 anos. 
O serviço é gratuito para as pes-
soas do concelho. Para lhe ace-
der basta chegar ao balcão das 
piscinas municipais e fazer a 
marcação. No caso dos utentes 
que não têm transporte, este é 
normalmente assegurado pelas 
juntas de freguesia. 

Este gabinete integra o programa 
Óbidos + Ativo, que aposta num 
modelo de prevenção da doença. 
A vereadora Margarida Reis con-
ta que foi feito um rastreio nutri-
cional que concluiu que a maio-
ria da população tinha excesso 
de peso e fazia pouco exercício 
físico. Começaram então a di-
namizar a actividade física, mas 

apoiada por estas valências e ou-
tras que estão a estudar em con-
junto com o Agrupamento de 
Centros de Saúde. 
“Não queremos, de todo, 

substituirmo-nos a nada do 

que existe, mas sim introduzir 

algo diferente e complemen-

tar a valências que já estão em 

Óbidos”, explicou a autarca. 

E porque este é um concelho 
bastante rural e disperso, exis-
te uma carrinha, denominada 
Caminhos com Saúde, que via-
ja pelas várias localidades com a 
nutricionista e a psicóloga.  Um 
dia fala-se sobre ervas aromáti-
cas, no outro dão aconselhamen-
to ou fazem rastreios. No Verão 
passado, por exemplo, a carrinha 

esteve estacionada junto à praia 
do Bom Sucesso para fazer ras-
treios e tem passado pelas várias 
freguesias.
“Esta solução vem cobrir uma 

necessidade que havia, espe-

cialmente para as pessoas mais 

desfavorecidas e para as que 

não têm possibilidade de se 

deslocar ao centro de saúde”, 

explicou Margarida Reis.
As duas profi ssionais também 
fazem acompanhamento nas es-
colas, às crianças e jovens. Inês 
Almeida é responsável pelos re-
feitórios escolares, consultas 
de nutrição e sessões de sensi-
bilização para alunos e pais. Já 
Joana Duarte faz atendimento 
de Psicologia a crianças e ado-

lescentes nos quatro estabeleci-
mentos de ensino do concelho. 

LANCHES ESCOLARES 
SAUDÁVEIS

Depois da sensibilização, com 
êxito, para os alunos comerem 
na cantina das escolas, a nutri-
cionista está agora empenhada 

em melhorar os lanches escola-
res das crianças. “Verificámos 

que mais de metade das crian-

ças que frequentam o primei-

ro ciclo estavam com excesso 

de peso e obesidade e per-

cebemos que era nos lanches 

que estava o problema”, ex-
plicou Inês Almeida. Já foi fei-
to um planfleto com opções de 

lanches saudáveis, ao invés dos 
pacotes de leite, bolachas, pan-
quecas e outros embalados. 
A nutricionista refere que se tra-
ta de um processo gradual, mas 
que já notam algumas melho-
rias, nomeadamente com a op-
ção por pão caseiro em vez do 
de forma, que tem muitos açú-
cares e conservantes. 

Joana Duarte é a responsavel pela área de psicologia A nutricionista Inês Almeida presta actualmente consulta a 40 pessoas
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“Devíamos ter um hospital maior”
Sinceramente, acho que poderiam ser melhores. Há falta de pessoal no hospital e as pessoas fi -
cam muito tempo à espera. O serviço falha um bocado e os corredores estão muitas vezes cheios 
porque não há capacidade para acolher tanta gente. Devíamos ter um hospital maior e melhor 
que desse mais resposta à população.
Nos centros de saúde, os médicos deveriam fazer um horário normal, como todos os trabalhado-
res e não receberem só seis ou sete doentes por dia e fi carem despachados. Para apanhar uma 
consulta no centro de saúde, temos que ir muito cedo e muitas vezes chegamos lá e não temos 
consulta.

José Bernardino, Caldas da Rainha

“O serviço de Obstetrícia tem falhas”
Felizmente eu tenho tido saúde e não frequento o hospital nem os centros de saúde. Mas pelo 
que oiço falar, sei que o hospital das Caldas não funciona bem pois as pessoas dizem que aquilo 
está mal, sobretudo nos tempos de espera e na falta de condições. Mas conheço alguns dos mé-
dicos que lá estão e dizem que são bons. E também oiço dizer que o serviço de Obstetrícia tem 
falhas e que até houve uma médica que só lá esteve uma vez e nunca mais quis voltar porque 
não tinha condições. 
No entanto, eu sou utente de um subsistema de saúde que funciona muito bem e não tenho pre-
cisado de ir aos hospital nem ao centro de saúde. 

Alice Afonso, Caldas da Rainha

“Tenho conseguido consultas com rapidez”
Não tenho razão de queixa da extensão de saúde onde vou, em Salir de Matos. Há sítios onde as 
pessoas reclamam por não ter médico, mas lá há sempre dois ou três médicos. 
Geralmente tenho sempre médico e quando não posso lá ir, vou a Tornada à Unidade de Saúde 
Familiar, que também serve a nossa terra. Tenho conseguido consultas com rapidez, assim como 
a minha família. Ao hospital só vou em último caso. 

Maria Cândida Ribeiro, Salir de Matos

Acha que a região está bem servida ao nível dos cuidados de saúde? 
“No Brasil os cuidados de saúde eram péssimos”
Estou há um ano a viver nas Caldas e ainda não precisei de utilizar os serviços de saúde, mas conheço pessoas 
que utilizam e gostam da qualidade do atendimento. Uma pessoa conhecida foi às Urgências e foi bem aten-
dida, o que me deixa bastante tranquila. 
No Brasil os cuidados de saúde são péssimos. Eu tinha um bom atendimento porque tenho seguro de saúde, 
mas vivia perto de um posto de saúde e via o horror que era. 

Nara Miranda, Caldas da Rainha

“Há fi las de espera muito demoradas”
Não costumo ir ao médico, mas a minha mãe e irmã têm que recorrer a clínicas privadas, em Torres Vedras, 
quando precisam de cuidados de saúde. No público, ou não há valências, ou há fi las de espera muito demo-
radas e as pessoas não podem estar esse tempo à espera e têm que arranjar uma alternativa. Por vezes são 
meses, ou anos, à espera de um exame ou cirurgia. 

Gonçalo Machado, Caldas da Rainha

“Quando preciso, opto pelo privado”
Não tenho uma boa opinião sobre os cuidados de saúde no hospital. Acho que estão muito descuidados, há 
muita falta de orientação por parte do pessoal. Tenho más experiências no atendimento, tanto comigo, que 
estive sete horas à espera, como com a minha mãe que, inclusivamente, sofreu um enfarte na sala de espera 
e deram-lhe uma pulseira verde. Julgo que a triagem tem um atendimento péssimo. 
De há uns anos para cá a situação tem vindo a degradar-se e acho que o hospital precisa de uma grande re-
modelação a todos os níveis. 
Quando preciso, opto pelo privado porque como tenho seguro e ADSE só tenho que pagar as taxas. 

Dália  Carvalho, Caldas da Rainha

“Faz falta um novo grande hospital” 
Não estou cem por cento satisfeito, no máximo estou 75%, especialmente pelo Hospital das Caldas. O Centro 
de Saúde funciona bem e não tenho queixas. As listas de espera para as consultas de especialidades não são 
admissíveis. Acho que faz falta um novo grande hospital para a região porque este foi melhorado, mas não 
chega.

Armindo Rodrigues, Caldas da Rainha

“Não tenho boa opinião do Hospital das Caldas”

Não tenho boa opinião do Hospital das Caldas. A minha mãe esteve hospitalizada numa sexta-feira com fortes dores de 
cabeça. Esteve várias horas à espera e deram-lhe medicação, mas ninguém lhe fez exames complementares, nem análi-
ses e mandaram-na para casa. As dores continuaram e no domingo volte lá com ela. Desta vez já foi feito um TAC e afi -
nal a minha mãe tinha um aneurisma que rompeu... Esteve hospitalizada um mês no Egas Moniz, em Lisboa, e agora já 
está bem, em casa.   
Pertenço à USF Bordalo Pinheiro e a minha família é sempre bem atendida. São excelentes em tudo, médicos e 
enfermeiros.

Carina Custódio, Caldas da Rainha

“O Centro de Saúde até funciona bem”
Acho que as longas horas de espera no Hospital das Caldas é inadmissível. É muito tempo! Não deveria ser assim... O 
atendimento é razoável, mas as esperas são por demais.
O Centro da Saúde das Caldas até funciona bem, não tenho assim nada a apontar. Inclusivamente acompanharam-me lá 
durante a gravidez e tudo, e sempre fui bem atendida. 

Simonia Martins,  Caldas da Rainha

“Nas Gaeiras não tenho razão de queixa”
Eu tenho seguro de saúde e vou ao privado, mas vejo que o público não está a funcionar a bem. Estive recentemente no 
hospital de Caldas com a minha sogra para uma consulta marcada e esperámos quatro horas e meia para ser atendidas. 
Quando chegámos ao médico ele ainda disse “despachem-se, despachem-se que eu já chamei outro utente”.
Os cuidados de saúde no Oeste, principalmente no nosso hospital, estão a deixar muito a desejar. Em relação aos cen-
tros de saúde, vou às Gaeiras onde tenho o meu médico de família e não tenho razões de queixa, mas sei que nas Caldas 
também não funciona bem - liga-se para lá inúmeras vezes e ninguém atende e quando se quer marcar consulta tem de 
se esperar durante dias.
É pena sermos um país tão pequeno e termos pessoas à espera de uma cirurgia durante anos e por vezes morrerem sem 
ela. Por exemplo, uma cirurgia à vista  nas Caldas está com três anos de espera. Morre-se cego...

Dina Soares, Óbidos

(696)

Regulamentação 

Optometria (WCO - World Council of Optometry), a 

da população.

Optometria
A Optometria é uma ciência especializada no 
estudo da is o  especi  camente nos cuidados 
primários da saúde visual.

O Optometrista é um pro  ssional a ilitado a 
e aminar e avaliar o sen  do da vis o  sendo 
um especialista no dia n s  co e compensa o  
através de pr teses oculares  altera es 
visuais de ori em n o patol ica  mel orando 
o desempen o visual dos pacientes. O e erc cio 
da pro  ss o de Optometrista é aut nomo de 

ual uer outro pro  ssional especialista na 
área das Ciências da Visão ou prestador de 
cuidados de saúde visual.

Loja 1 Loja 2

rovavelmente á entrou numa p  ca e realizou um e ame aos seus ol os  
mas sa e uem é a uela pessoa de ata ranca ue l e pediu para ver 

umas letras num uadro luminoso ao undo do a inete  a e o ue é um 
Optometrista  i ue a con ecer mel or esta pro  ssão  ue tanto az pelos 

cuidados primários de saúde em Portugal.
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Joel Ribeiro
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A Unidade de Saúde Pública Zé 
Povinho, que abrange a área do 
Oeste Norte, vai apresentar no 
próximo mês de Junho um novo  
plano estratégico da Unidade de 
Saúde Pública do Oeste Norte para 
2019/2021 e o combate à obesida-
de infantil é uma das prioridades. 
“Esta é a nossa grande preocu-

pação e só na nossa unidade de 

saúde pública já temos três pro-

jetos relacionados com este tema 

nas escolas”, realça Jorge Nunes, 
coordenador da Unidade de Saúde 
Pública Oeste Norte.
Jorge Nunes observa que este é um 
problema que tem consequências 
ao nível de outras doenças. Apesar 
de haver hoje uma maior consciên-
cia em relação aos hábitos alimen-
tares, a globalização veio introduzir 
outros produtos e outras dietas que 
não a mediterrânica, que se estão 
a mostrar prejudiciais à saúde das 
pessoas.
A alimentação é, por isso, um dos 
principais temas a trabalhar no 
novo plano, em conjunto com o 
exercício físico. “Não queremos 

que toda a gente vá para o gi-

násio, mas é preciso que as pes-

soas que fi cam sentadas no sofá 

se levantem e se movimentem”, 
explica.
As áreas da educação para a saú-
de, do ambiente, da saúde mental 
e a prevenção das adições e com-
portamentos de risco, são os ou-
tros campos prioritários estabele-
cidos por este novo plano, que foi 
elaborado e será posto em prática 
através de parcerias com as autar-
quias, os agrupamentos de escolas 
e a sociedade civil, nomeadamen-
te com associações empresariais e 
desportivas.
“Se intervirmos nestas áreas to-

das, vamos de certeza melhorar 

a saúde das pessoas”, garante, 
acrescentando que, para se ter 
uma população saudável, é pre-

ciso actuar mais na promoção da 
saúde, para que não seja preciso 
tratar da doença.
Jorge Nunes considera também 
que uma melhor articulação e 
cooperação entre as unidades de 
saúde contribuirá para melhorias 
em algumas destas problemáticas, 
mas alerta que, para que isso possa 
acontecer, “é preciso muito tra-

balho de equipa, que só é possí-

vel se as pessoas saírem dos seus 

gabinetes”.
Para trabalhar estes problemas 
prioritários, foram defi nidos qua-
tro eixos estratégicos, encabeçados 
pelos afectos. “A inteligência emo-

cional e os afectos são fundamen-

tais para promover a alegria no 

trabalho e nas relações humanas”, 
afi rma. Garantir cuidados de saúde 
de qualidade de forma equitativa, 

e promover a sustentabilidade e a 
inovação nas áreas da saúde, são 
também eixos estratégicos.

O QUE ESTÁ BEM E O 
QUE ESTÁ MAL

Jorge Nunes é delegado de saúde 
pública desde 1985 e coordena a 
unidade do Oeste Norte há mais 
de 25 anos. Ao longo deste perío-
do, diz que as diferenças na saú-
de pública da população do Oeste 
são perceptíveis ao nível dos indi-
cadores. Jorge Nunes realça que há 
menos toxicodependentes, que as 
pessoas têm mais preocupação em 
praticar exercício físico, que há mais 
cuidados com a saúde oral e que as 
taxas de vacinação na região são 
muito elevadas (acima dos 98%).
Mas a grande mudança que sente 

é sobretudo ao nível da sensibili-
dade da comunidade ao nível da 
saúde. “Há uma enorme preocu-

pação das instituições em traba-

lhar connosco nestas questões da 

área da saúde pública”, constata.
Se naqueles pontos o Oeste Norte 
tem bons indicadores, há aspectos 
que têm que ser entendidos e me-
lhorados. São os casos da incidência 
de doenças oncológicas e cardio-
vasculares, bem como os compor-
tamentos aditivos. Sobre estes úl-
timos, destaca o alcoolismo, que, 
além de ser um problema para o 
doente, tem outras consequências 
sociais e familiares, incluindo episó-
dios de violência doméstica.
“Temos uma taxa de suicídio mais 

elevada que a taxa regional e na-

cional, temos uma taxa de aciden-

tes de viação mais elevada que 

a média nacional e doenças car-

diovasculares também”, realça 
Jorge Nunes.
Estas são três realidades que estão 
já a ser estudadas, “mas ainda não 

temos um conclusão”, observa.

SAÚDE PÚBLICA 
ZÉ POVINHO ABRANGE 

180 MIL HABITANTES

A Unidade de Saúde Pública Zé 
Povinho abrange os seis conce-
lhos do Oeste Norte (Caldas da 
Rainha, Óbidos, Alcobaça, Nazaré, 
Bombarral e Peniche), com uma 
população total que ronda os 
180.000 habitantes. É compos-
ta por 28 profi ssionais, dos quais 
sete médicos de saúde pública, seis 
técnicos de saúde ambiental, sete 
assistentes técnicos, quatro enfer-

meiros de saúde pública, aos quais 
se juntam mais dois a tempo par-
cial, e quatro higienistas orais, que 
não pertencem em termos formais 
ao quadro, mas o seu trabalho é 
feito no âmbito da saúde pública 
e tem a sua coordenação. Além 
destes profi ssionais existem ainda 
uma nutricionista que trabalha ao 
nível da saúde escolar na área da 
alimentação.
Se as unidades hospitalares têm por 
função trabalhar sobre a doença, a 
unidade de saúde pública tem por 
missão promover a saúde. Para isso 
existem quatro equipas principais. 
A equipa de Observatório da Saúde 
gere o estado de saúde da popula-
ção e alguns programas, como os 
planos de contingência do Verão e 
do Inverno. A equipa de formação 
e investigação, que é responsável 
pelas acções de formação minis-
tradas interna e externamente.  Há 
ainda uma equipa responsável pelo 
movimento Cidade dos Afetos, ao 
qual já aderiram Caldas da Rainha, 
Peniche e Bombarral. Ainda este 
mês irão aderir Óbidos e Nazaré, fal-
tando apenas Alcobaça, município 
com o qual já existem conversações 
para que se possa juntar também.
Além da unidade central, existem 
unidades local em cada um dos 
seis concelhos.
Na competência das unidades de 
saúde pública estão vários progra-
mas de cariz nacional e regional, 
como os de vacinação, cessação ta-
bágica, alcoolemia, de saúde oral, 
ou de saúde mental. Estão ainda 
sob alçada destas unidades a vi-
gilância sanitária das piscinas pú-
blicas e das zonas balneares, assim 
como a prevenção da qualidade da 
água de consumo humano.
Na esfera da unidade estão tam-
bém programas locais, como os 
projectos Pão.come e Sopa.come 
que visam reduzir o teor de sal nes-
tes alimentos, acção que pode ter 
um impacto muito positivo na re-
dução de riscos de doenças cardio-
vasculares. 

Combate à obesidade 
infantil é prioritária no novo 
plano de saúde pública

Jorge Nunes, coordenador da Unidade de Saúde Pública do Oeste Norte, diz que há muito trabalho a fazer no que diz respeito à 
alimentação das pessoas. A obesidade infantil é, neste particular, um problema prioritário. Percursor do movimento Cidade dos Afetos, 
Jorge Nunes coloca também um alerta em relação à saúde mental das populações.

O médico Jorge Nunes junto a um trabalho relativo à Escola de Afectos, realizado por alunos
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Natacha Narciso

nnarciso@gazetacaldas.com

“Há crianças que nunca viram 

ervilhas ou que não sabem 

o que são brócolos, favas ou 

grão-de-bico”, diz a enfermei-
ra Fátima Neves, coordenadora 
da equipa de Saúde Escolar que é 
uma área que depende da Saúde 
Pública. 
Para colmatar esta falha, há pro-
jectos como o “Prato Colorido, 
Prato Divertido”, que implicam 
oferecer legumes, de forma dife-
rente aos alunos das escolas do 
primeiro ciclo.Uma das propos-
tas para incluir nos lanches sau-

dáveis foram os ovos de codorniz. 
“Primeiro recusaram e depois 

de provar, pediram outro”, con-
tou a responsável, acrescentando 
que esta é uma óptima alternativa 
às bolachas, pães achocolatados 
ou gomas. Entre outras sugestões 
para o lanche, estão os palitos de 
cenoura que são igualmente bem 
sucedidos, assim como os queques 
de vegetais. “Ir à escola falar não 

chega, temos que trabalhar com 

todos os elementos e assim obter 

um resultado positivo”, resumiu 
a técnica, explicando que este pro-
jecto decorre com iniciativas regu-
lares nas escolas dos concelhos das 
Caldas e da Nazaré. 

Esta iniciativa é feita em parce-
ria com as Câmaras que têm nu-
tricionistas e tem como objecti-
vo prevenir e tratar a obesidade. 
Além dos alunos, esta iniciativa 
também envolve os professores e 
pais. Estes últimos tanto podem 
ser convidados a comer na escola, 
ou a participar  na realização de 
workshops de almoços e de lan-
ches saudáveis. 
Segundo a enfermeira “deixá-

mos de fazer sessões avulsas e 

passámos a dinamizar projec-

tos de intervenção com vista a 

desenvolver as competências 

dos alunos, trabalhando tam-

bém com pais e professores”. 
Este programa ainda inclui ras-
treios ao índice da massa cor-
poral dos alunos que são feitos 
pelas nutricionistas que depois, 
se for necessário, seguem as 
crianças em consultas daquela 
especialidade. 
“Prato Colorido, Prato Divertido” 
já se desenvolve há dois anos e 
também inclui a promoção do 
exercício físico, dentro e fora 
das aulas. “É um projecto que 

tem várias frentes”, afirmou a 
enfermeira, especificando que 
era preciso ensinar aos pais 
como se fazem lanches saudá-
veis para os seus filhos levarem 
para a escola. 

A RESPONSABILIDADE 
DE CUIDAR

Em Peniche funciona o projec-
to Escolhe-te, em parceria  com 
o IPL e a Câmara, que visa o de-
senvolvimento de competências 
nos alunos do terceiro ciclo e 
do secundário. No início dos ci-
clos, ou seja, no 7º e no 10º ano 
“pergunta-se aos alunos que 

temas gostariam de ver traba-

lhados e depois fazemos parce-

rias com entidades que os de-

senvolvem”, disse a enfermeira, 
contando que estes normalmen-
te estão relacionados com temas 
de saúde, desporto ou estilos de 
vida.
Em Óbidos o Amigo Especial é 
um programa dirigido a crian-
ças com necessidades especiais 
ou com problemas de atenção ou 
de relacionamento. Estes alunos 
são responsabilizados por um 
dos animais do canil municipal e 
têm que lhes dar banho,  cuidar 
da sua alimentação e passeá-los. 
Desde o início do projecto notou-
-se que “o comportamento dos 

alunos melhorou substancial-

mente dada a valorização do 

seu trabalho”. 
Outra das áreas de intervenção 
está relacionada com a  Saúde 
Ambiental no âmbito da qual 

técnicos de saúde pública fazem 
uma análise dos riscos ambientais  
e do risco de acidentes em meio 
escolar, não só no recinto, mas 
também no caminho para a escola.  
A Saúde Oral - que tem um pro-
grama especifi co - inclui a reali-
zação de rastreios que avaliam a 
dentição dos alunos aos sete, aos 
10 e aos 13 anos, nas escolas dos 
seis concelhos. Se os alunos preci-
sarem, as técnicas remetem para 
consulta de saúde oral ou para 
médico dentista.  

ÁLCOOL EM IDADES PRECOCES

 “O consumo de álcool exage-

rado em idades cada vez mais 

precoces é um dos problemas 

já detectados”, disse Fátima 
Neves, que realizou em 2013 um 
estudo em escolas da região que 
lhe permitiu concluir que “à vol-

ta de 70% dos estudantes, en-

tre o 7º e o 10º ano, consumiam 

bebidas alcoólicas regularmen-

te”. Algo que deixa a técnica de 
saúde preocupada pelas conse-
quências deste consumo no de-
senvolvimento e capacidades 
cognitivas dos jovens. “Quanto 

mais cedo se começa a consu-

mir, maior é a probabilidade de 

se tornar adito”, referiu.
A investigação sobre os hábi-

tos de vida dos adolescentes 
tem sido feita por profi ssionais 
de saúde que vão estagiar para 
a Saúde Pública. Está a decorrer 
, levado a cabo por duas enfer-
meiras, um projecto de interven-
ção para a prevenção do consu-
mo de álcool e de tabaco, que vai 
incidir junto de alunos de uma 
turma de 8º ano da escola de S. 
Martinho do Porto. 
A formação de professores e ou-
tros técnicos das escolas, como 
os psicólogos, é também uma 
preocupação da Saúde Escolar. 
A enfermeira coordenadora diz 
que tem sido feita uma apos-
ta na formação dando acções 
de Educação Sexual e para os 
afectos e também referente aos 
Primeiros Socorros.  
Em preparação já estão as quar-
tas Jornadas de Promoção e 
Educação para a Saúde, que 
vão decorrer na Escola Bordalo 
Pinheiro de 9 a 11 de Julho e que 
se dirigem a professores, educa-
dores e técnicos de saúde. Serão 
organizadas pela Unidade de 
Saúde Publica e pelo CFAE e se-
rão dedicadas ao tema Oceanos 
de Afectos. Vão discutir-se temas 
relacionados com a alimentação 
saudável, exercício físico, cidada-
nia, ambiente, comportamentos 
de risco e saúde mental. 

“Há crianças que nunca viram ervilhas, nem sabem 
o que são brócolos, favas ou grão-de-bico”
Em várias escolas dos seis concelhos abrangidos pelo ACES Oeste Norte onde são desenvolvidos projectos relacionados com a saúde e 
com o bem-estar. A alimentação saudável, o exercício físico, a saúde mental, a educação para os afectos e a sexualidade, a saúde oral, 
entre tantos outros temas que possam dar aos alunos novas competências. 

Fátima Neves é a enfermeira que coordena as actividades relacionadas com a  Saúde Escolar no ACES Oeste Norte O exercício físico é um dos temas que é trabalhado  nas escolas

Nas escolas fazem-se workshops de lanches saudáveis. Palitos de cenoura e ovos de 
codorniz costumam ser um sucesso
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Bombarral debate a saúde 
de 17 a 19 de Maio

As temáticas da saúde, do bem-
-estar e dos estilos de vida saudá-
veis vão estar na ordem do dia da 
primeira edição do Fórum Saúde, 
que se vai realizar no Bombarral 
entre 17 e 19 de Maio.
A abertura do evento será no Largo 
da Igreja pelas 9h30 com uma con-
ferência com o tema saúde, bem-es-
tar e estilos de vida. Segue-se, entre 
as 10h00 e as 11h00, o fórum Desafi os 
na Terceira Idade, que conta com as 
intervenções de Mariana Mateus, fi -
sioterapeuta na Clínica NeuroSer, 
e de Luísa Lopes, investigadora no 
Instituto de Medicina Molecular.
Entre as 11h15 e as 13h00 reali-
za-se novo fórum, dedicado ao 
Envelhecimento Activo e Saúde. 
Neste fórum serão oradores Luís 
Mata, médico dentista na Clínica da 
Mata, e Claudino Nunes, professor 
de Educação Física.
No período da tarde, após um mo-
mento de animação que acontece-
rá entre 14h30 e as 14h45, realiza-
-se o terceiro fórum, sob o tema 
Envelhecimento e Bem-estar, que 
contará com a participação de 
Liliana Patrício, coach de Psicologia 
Positiva, e Fátima Neves, enfermei-
ra especialista em Enfermagem 
Comunitária da Unidade de Saúde 
Pública Zé Povinho.
O último fórum do dia inicia-se 
pelas 16h00 e nele será discutido 
o papel dos  cuidadores na pro-

moção do bem-estar, cabendo a 
Fernanda Viola e Mónica Conde, 
enfermeiras especialistas em Saúde 
Mental da Unidade de Cuidados na 
Comunidade Bombarral/Peniche, 
e Miguel Miguel, enfermeiro chefe 
da Santa Casa da Misericórdia do 
Bombarral, abordar o tema.
No segundo dia do Fórum Saúde a 
temática central será a Saúde Para 
Todos, com início pelas 10h00 com 
o Workshop Smile Dance, dinami-
zado por Fátima Neves, enfermei-
ra especialista em Enfermagem 
Comunitária da Unida de Saúde 
Pública Zé Povinho.
Neste dia, destaque ainda para 
o debate sobre o futuro Hospital 
do Oeste. Com início pelas 11h00, 
o debate terá como oradores Miguel 
Carpinteiro, da administração do 
Centro Hospitalar Setúbal, Nelson 
Baltazar, assessor do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa Norte, e 
Ricardo Fernandes, presidente da 
Câmara do Bombarral.
Da parte da tarde, a partir das 
14h30, terá lugar o fórum de discus-
são sobre o tema do dia, que conta-
rá com as intervenções de Cristina 
Teotónio, da Direção do Serviço 
de Urgência Médico-Cirúrgica da 
Unidade de Caldas da Rainha, de 
Daniel Soares, médico pediatra do 
CHO, e de Fernando Mesquita, psi-
cólogo e sexólogo.

O workshop Marmita Saudável, di-
namizado pela nutricionista Ana 
Cristina Pires, encerrará o segun-
do dia, a partir das 17h00.
O último dia do evento é dedicado 
ao tema das famílias e é iniciado 
com uma caminhada promovida 
pelo Rotary Club do Bombarral, a 
partir das 9h00.
Segue-se, pelas 10h30, o Workshop 
Arte-Terapia, dinamizado por Célia 
Paulo, arte-terapeuta da Sociedade 
Portuguesa de Arte-Terapia, e Sónia 
Daniel, arte-terapeuta e psico-
terapeuta. Uma hora depois, o 
Workshop Comida Saudável será 
promovido pela blogger e health 
coach Ana Gomes.
No período da tarde, a partir das 
14h30 horas, terá lugar o fórum 
de discussão sobre o tema do dia, 
que contará com as intervenções 
de Ana Cláudia Mirrado, psicólo-
ga educacional e coordenadora 
do projeto Rotas do Bairro E7G, 
Constança Cordeiro Ferreira, tera-
peuta de bebés do Centro do Bebé, 
Marta Alves, enfermeira especialis-
ta em Saúde Materna e Obstetrícia, 
e Rodrigo Mata, médico interno de 
Ginecologia e Obstetrícia.
A primeira edição do “Fórum 
Saúde” terminará, pelas 17h00, 
com o Workshop Amigo Especial, 
dinamizado por Fátima Pais, mé-
dica de saúde pública e terapeuta 
familiar no ACES Oeste/Norte. J.R.
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Ângela Marques - a caldense que foi massagista 
de várias celebridades
A caldense Ângela Marques, de 37 anos, é esteticista e formou-
se em Londres. Foi a melhor aluna do seu ano, o que acabou 
para a catapultar para um dos mais conhecidos salões de beleza 
da capital britânica, frequentado por celebridades. A sua área 
preferencial são as massagens e, ao seu cuidado, estiveram 

namorava com Cristiano Ronaldo.

Natacha Narciso

nnarciso@gazetacaldas.com

Ângela Marques é natural da Mata 
de Porto Mouro (Santa Catarina) 
e vive actualmente na Benedita, 
para onde se mudou depois 
casar. Tinha 18 anos quando 
emigrou, com o marido, para 
Londres, onde viveu durante 13 
anos. Em 2001 iniciou a sua for-
mação em estética, depois de ter 
estudado inglês especifi camente 
para a sua área profi ssional. 
“O que mais gosto de fazer são 

as massagens”, disse a caldense, 
de 37 anos, que se especializou 
nesta área e faz massagens de 
relaxamento, desportiva, de dre-
nagem linfática e também com 
pedras quentes. 
A esteticista obteve reconheci-
mento como melhor aluna do 
seu curso e foi convidada a tra-
balhar num dos mais conhecidos 
espaços de beleza, situado no 
coração de Londres (em Baker 
Street): o Bharti Vyas Beauty & 
Holistic Centre.
O salão é  frequentado por várias 
celebridades do mundo da políti-
ca, da comunicação, da moda, da 

televisão e da música. Ali traba-
lhou de 2004 a 2013 e aos seus 
cuidados teve várias fi guras pú-
blicas, como a cantora inglesa de 
jazz Joss Stone, a modelo Irina 
Shayk (quando ainda namora-
va com Cristiano Ronaldo), ou 
Slavica Ecclestone, a ex-mulher 
de Bernie Ecclestone da Fórmula 
1. Também eram seus clientes o 
então  primeiro-ministro inglês 
Tony Blair, a sua mulher Cherie 
Blair e a fi lha, Catherine Blair. 
“Quando não tinham marcação, 

o motorista vinha buscar-me ao 

salão para fazer as massagens 

na sua casa”, contou a caldense.

HOTÉIS DE CINCO 
ESTRELAS EM MALTA

Posteriormente, Ângela Marques 
emigrou para Malta tendo traba-
lhado no grupo Myoka Spas. Do 
seu trabalho fez parte realizar 
os serviços de beleza em vários 
hotéis de cinco estrelas como 
o Hilton e o Le Meridien. “As 

clientes dos hotéis, sobretu-

do as inglesas, apostam muito 

nas massagens e no seu bem-

-estar”, disse a caldense, expli-

cando que em Inglaterra é mui-
to comum oferecer vouchers
entre amigos que dão direito a 
este serviço de estética que está 
tão relacionado com o bem-es-
tar. Em Inglaterra e em Malta, as 
massagens custam entre os 70 e 
os 135 euros. No mínimo, a este-
ticista conseguia facilmente ga-
nhar cerca de 2000 mil euros por 
mês.
Em Janeiro deste ano Ângela e 
o seu marido decidiram regres-
sar a Portugal, agora já acom-
panhados por Sofi a, a fi lha de 
ambos que tem quatro anos e 
que já nasceu em terras de Sua 
Majestade. A caldense aguarda 
o segundo fi lho e por isso achou 
que estava na hora de vir para 
junto da família. A esteticista diz 
que deixou as portas abertas nos 
dois países mas acredita que se 
não viesse agora, era mais difícil 
voltar à sua região. Actualmente 
trabalha em estética em dois lo-
cais, nas Caldas e na Benedita, 
mas no futuro, “há sempre a 

ideia de abrir um negócio pró-

prio”, disse, revelando que será 
dedicado às massagens e aos tra-
tamentos do corpo. A caldense atendeu várias celebridades em Londres e em Malta

Celulite infeciosa: aquela 
que nem sempre se vê
A pele é um tecido altamente di-
nâmico cuja principal função é a 
proteção do organismo, impedin-
do a fuga de substâncias celulares 
e a penetração de elementos peri-
gosos. Ao estabelecerem o limite 
entre o organismo e o ambiente, a 
pele e as mucosas são responsáveis 
por desencadear fenómenos bio-
lógicos quando detetam agentes 
estranhos provenientes do exterior.
A infeção cutânea surge frequen-
temente devido a qualquer dano 
que altere a integridade da epider-
me, ocorrendo de seguida a inva-
são da derme e do tecido celular 
subcutâneo por um agente pato-
génico. Nestas situações os meca-
nismos imunitários do nosso cor-
po são solicitados como resposta 
a esta invasão.
Caso a infeção atinja a derme pro-
funda e o tecido subcutâneo, po-
dem desencadear-se diversas con-
dições patológicas, entre as quais 
a Celulite. Esta condição apresen-
ta difi culdades na distinção entre 
o tecido infetado e o não infetado, 

que nem sempre é clara.
As infeções dos tecidos moles 
são caraterizadas por infl ama-
ções agudas, difusas, edemato-
sas, supurativas e disseminadas, 
e estão frequentemente associa-
das a sintomas sistémicos como 
mal-estar, febre e arrepios. Caso 
a infeção atinja tecidos mais pro-
fundos, pode resultar em necrose 
dos tecidos, o que requer o desbri-
damento cirúrgico extensivo.
S.aureus e estreptococos do gru-
po A são os agentes etiológicos 
mais comuns da  Celulite, mas 
ocasionalmente bactérias como 
Haemophilus Infl uenzae, bacilos 
Gram-negativos e ainda fungos 
como Cryptococcus Neoformans, 
podem estar implicados na ce-
lulite. Por outro lado, os agentes 
patogénicos transportados pelo 
sangue que causam celulite são 
o Streptococcus Pneumoniae, o 
Vibrio Vulnifi cus e o Criptococcus 
Neoformans.
A entrada dos agentes patogénicos 
é favorecida pela presença de cor-

tes na pele, pé de atleta, picadas de 
inseto, insufi ciência venosa cróni-
ca, síndrome nefrótica, úlceras no 
membro inferior, úlceras de pres-
são, diabetes, obesidade, doença 
hepática, excesso de álcool, feri-
das cirúrgicas, queimaduras, uso 
de drogas por via endovenosa. Há 
casos em que a “porta de entrada” 
não é aparente, não sendo eviden-
tes os focos da infeção.
Com o alojamento da infeção os 
pacientes têm maior risco de pro-
pagação por via sanguínea e atra-
vés dos vasos linfáticos. Nestes ca-
sos, a evolução pode ocorrer de 
forma muito rápida, originando 
alterações como edema (acumu-
lação de liquídos), eritema (rubor 
da pele), aumento da temperatu-
ra local e dor, associados a vários 
graus de sintomas sistémicos re-
sultantes exatamente da dissemi-
nação da infeção.
Nestes casos, o primeiro passo 
deve ser realizar um diagnóstico 
diferencial, o que auxilia na ex-
clusão de outras patologias como 

Dermatite Atópica, Urticária, 
Erisipela, reação infl amatória a pi-
cadas de insetos e Trombofl ebite 
Superfi cial.
O tipo de tratamento é aplicado de 
acordo com o grau de Celulite pre-
sente. A nível local é recomendado 
o repouso, imobilização e elevação 
da área para reduzir o edema, bem 
como é fundamental o tratamento 
das “portas de entrada”. Se a infe-
ção for ligeira ou moderada é uti-
lizada antibioterapia oral, no caso 
de ser mais severa é utilizada an-
tibioterapia endovenosa.
Existem inúmeros tratamentos es-
téticos que mais ou menos efi cien-
tes acabam por ajudar no combate 
à celulite não infecciosa, contudo 
cada caso é um caso, cada corpo 
é um corpo e os resultados podem 
divergir. O cuidado alimentar e a 
quantidade de água ingerida tam-
bém têm um papel muito impor-
tante. 

* Podologista responsável 

pelo Centro Clínico do Pé
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