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O mundo leva quase um ano e meio de experiência com o vírus SARS-CoV-2, desde que em dezembro de 2019 foram 
identificados os primeiros casos de clínica desconhecida mas logo sistematizada para, pelo menos, a partir do país 
de origem serem adoptadas por todo o lado as medidas de vigilância e controlo de surtos de contágio, estabelecidas 
pelas autoridades de saúde.

São, afinal, as velhas e sabidas práticas de isolamento, quarentena, cordão sanitário e cortesia urbana - higiene das mãos, 
etiqueta respiratória e distância física, às quais se junta o enorme potencial de suporte da tecnologia de informação e 
comunicação, como as bases de biodados, de equipamento de proteção individual, a usar na proximidade inevitável, 
do conhecimento científico, como a evidência da epidemiologia comunitária na ação de rastreio.

A Europa organizou a resposta ao primeiro momento de surtos epidémicos nacionais para a montante retardar 
antecipadamente a chegada de casos e achatar a curva de crescimento posterior de contágios, evidenciando 
contudo um mosaico de resultados epidémicos diversos, entre países aparentemente desprevenidos (Itália) e 
prevenidos (Chéquia).

O segundo momento da pandemia recrudesce na Europa muito mais cedo do que todos os Estados pensavam, em 
setembro, tal como nos outros continentes, caraterizando-se por surtos nacionais de volumetria mais homogenia 
mas, todavia, com uma proeminência de novo a Sul mas mais nitidamente Sudoeste (Espanha).

Os sistemas de saúde nacionais tinham-se preparado de certo modo para a terceira fase com mais mecanismos 
de rastreio (montante) e capacitação em ventiladores, camas e pessoal hospitalar (jusante), de cuidados primários 
e, até, de equipamentos sociais, contando naturalmente responder ao crescimento inevitável de novos casos 
associados ao desconfinamento progressivo e à abertura total das atividades socioeconómicas mas sem esperarem, 

EDITORIAL

Surto e sociedade
Como uma vela acesa

Julgava-te reconhecer na imensa distância
mas a transparência ultrapassa-nos
de um instante a outro
desconheço como se sobrevive
à minha e à tua solidão

Tinhas febre a cada passo
corria de lado para lado
com uma vela acesa
nunca mais da mesma maneira
me deslumbrou a luz

Onde nada ameaça
sobrevém inesperado o temor
um coração desce
à morada de outro coração

José Tolentino de Mendonça (2001) – 
De igual para igual. Lisboa: Assírio & Alvim.
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de todo, com a precocidade de calendário e sobretudo com a carga de contágios ativos existentes na comunidade, 
apanhando múltiplas regiões europeias de surpresa como observamos no exemplo regional do Norte de Portugal 
em outubro e novembro de 2020.

Mas o sobressalto maior em Portugal aconteceu nos primeiros dois meses de 2021, com os dados máximos 
observados de 16.432 casos confirmados e 303 óbitos registados, respetivamente em 27 e 30 de janeiro, e a utilização 
máxima da capacidade hospitalar de 6.869 camas – 904 de cuidados intensivos, sucessiva  nos dias 1 e 5 de fevereiro 
(DGS, Relatórios de Situação, 28 de janeiro a 6 de fevereiro, 2021 - https://covid19.min-saude.pt/relatorio-de-situacao/).

O controlo do surto pandémico neste momento em Portugal, face à situação mundial, coloca o país na 29ª posição 
com 825.031 casos confirmados acumulados (16ª posição com 81.093 casos por milhão de habitantes), na 27ª posição 
com 16.890 óbitos associados à doença (15ª posição com 1.660 óbitos por milhão de habitantes), na 32ª posição 
com 907.439 testes realizados por milhão de habitantes e na 65ª posição com 116 doentes internados em cuidados 
intensivos (Worldometer Coronavirus, April 7, 2021 – https://www.worldometers.info/ coronavirus).

E ainda na 65ª posição com 2,0% de taxa de letalidade (JHU CRC COVID-19, April 7, 2021 – https://coronavirus.jhu.edu/
data/mortality).

Ora estes dados, sempre a contar, refletem de forma acumulada o acontecimento da COVID-19, a partir da 
combinação dos quadros epidemiológicos experimentados nos três momentos até agora. Talvez, aqui, os sistemas 
nacionais de saúde e sociais, possam avaliar melhor o impacto das medidas e a sua relação com a capacidade de 
meios alocada, incluindo Portugal.

Claro que não sabemos em que marco da maratona nos encontramos – metáfora nomeada sabiamente por alguém 
ao intuir no início que a prova coletiva iria ser deveras exigente e possivelmente muito longa, então iniciada, mas 
fomos experimentando reconhecer que nenhum momento é igual a outro já apercebido e que este evento adverso 
surpreende sempre todos e tudo o que é recurso disponível, malgrado teoricamente programável.
Ninguém, cidadãos, profissionais, decisores de saúde e da coisa pública, está à margem dos acontecimentos. E se 
alguém o faz, está em negligência de grupo ou está a fazer aproveitamento indevido da situação de catástrofe que 
cada nação vive.

E como qualquer outra crise humanitária, esta, um surto, é isto mesmo, um acontecimento súbito, que só se conhece 
quando se manifesta, em relação ao qual temos sempre de responder perscrutando de imediato, sim, mas o que 
acontece, para que não seja o temor a comandar a ação de vigilância e controlo da COVID-19 quando deve ser o 
racional adequado a fazê-lo.

A DIREÇÃO
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COVID-19 
– PARA CONTER 
A PANDEMIA É 
SUFICIENTE DAR 
PRIORIDADE À 
VACINAÇÃO DOS 
MAIS IDOSOS?

ATUALIDADE

FRANCISCO ANTUNES
Infeciologista; Professor Jubilado da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa

Em face da pandemia por COVID-19, as vacinas contra 
SARS-CoV-2 desenvolveram-se a uma velocidade sem 
precedentes, quer as vacinas genéticas, como a da 
Pfizer ou da Moderna, com eficácia de cerca de 95%, 
quer a vacina vetorial da AstraZeneca com cerca de 
70%. Estas vacinas revelaram, assim, excelente proteção 
contra a doença e os dados acumulados sugerem, 
também, proteção contra a transmissão do vírus. 
Enquanto que os desenvolvimentos da vacina foram 
rápidos, a capacidade da sua produção e a inadequação 
das infraestruturas para a vacinação imediata de toda 
a população são as principais barreiras a pôr travão 
na pandemia, a restaurar a vida normal e a reabrir a 
economia. Infelizmente, as doses das vacinas têm sido 
disponibilizadas lentamente e esporadicamente, o que 
significa que haja dificuldades para que a maioria das 
pessoas seja já vacinada, mesmo que sejam elegíveis. A 
imunidade vacinal excede aquela verificada no plasma 
de doentes convalescentes, que confere proteção de 
83% à reinfeção, pelo menos durante 5 meses.

A estratégia da vacinação foi dar prioridade aos 
profissionais de saúde, aos idosos, aos trabalhadores 
essenciais e àqueles com comorbilidades, que os 
ponham em risco de progressão clínica grave da 
COVID-19. Com esta estratégia de vacinação contra a 
COVID-19, dando preferência aos mais idosos e aos mais 
vulneráveis, alguns estudos mostram que há redução 
de novos casos na população em geral e redução da 

hospitalização (nos mais de 80 anos de 80%, sem 
influência naqueles com idades compreendidas entre 
50 e 70 anos) e da mortalidade, apenas, nos mais idosos 
(diminuição das taxas de mortalidade de 95%, naqueles 
com mais de 70 anos), sem impacto nos outros grupos 
etários. Estes resultados mostram que esta estratégia 
de vacinação é eficaz na redução da transmissão nos 
mais idosos (de 90%), mas, também, nos outros grupos 
etários.1 Alocando cerca de 75% das vacinas disponíveis 
àqueles com mais de 70 anos é uma estratégia que 
permite reduzir, substancialmente, a mortalidade 
associada à COVID-19, em 2021.

A imunogenicidade, que deve ser interpretada como 
boa proteção, é superior nos mais jovens (> 18 anos) do 
que nos mais idosos. Nos mais jovens, com 25 µg da 
dose da vacina da Moderna (o equivalente a ¼ da dose 
normal = 100 µg), a resposta imunitária aos 57 dias foi 
comparável à daquela registada aos 119 dias, naqueles 
com idade ≥ 71 anos, a qual foi de 86%. De referir que 
os jovens têm 80% dos seus contactos sociais com 
os “jovens” e 20% com os “idosos” enquanto que nos 
idosos se assume que os contactos sejam de 50% com 
os “idosos” e de 50% para os “jovens”. SARS-CoV-2 é 
uma infeção dos mais novos (na 1ª vaga, em Portugal, 
a COVID-19 foi diagnosticada em cerca de 78% 
daqueles com idade < 70 anos) e que mata os mais 
idosos (na mesma altura da 1ª vaga cerca de 87% das 
mortes registou-se naqueles com idades ≥ 70 anos). 
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Assim, uma outra estratégia seria a da utilização de 
doses adaptadas à idade, tendo em linha de conta os 
resultados da imunogenicidade da vacina da Moderna 
estratificados por idades e de que a pandemia 
continuará sem controlo, guiada pelos contactos 
sociais nos grupos etários mais novos. Esta estratégia, 
com doses normais para os mais idosos, mas reduzidas 
nos mais jovens, aceleraria o processo de vacinação, 
mesmo com alguma perda do efeito protector, 
salvaguardando os mais vulneráveis, minimizando a 
mortalidade global e travando a pandemia mais cedo.

A vacinação daqueles indivíduos já infetados, nestas 
primeiras fases, é redundante, dado que já devem 
estar imunizados (exceto para aqueles com mais de 65 
anos, em que a imunidade protetora para a reinfeção 
é de 50%, enquanto para os mais jovens é de cerca de 
80%).2 Neste aspeto, em relação à vacina da Pfizer, um 
estudo recente mostrou que naqueles que não foram 
infetados por SARS-CoV-2 antes de serem vacinados, 
o regime de duas doses é essencial para que se 
alcance proteção imunitária robusta, em contraste 
com aqueles com infeção prévia por SARS-CoV-2 em 

Bibliografia
1. Roghani A. The influence of Covid-19 vaccine on daily cases, hospitalization, and death rate in Tennessee: A case study in the United States. medRxiv 
2021.03.16.21253767
2. Hansen CH, Michlmayr D, Gubbels SM, Mølbak K, Ethelberg S. Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million 
PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study. Lancet 2021:S0140-6736(21)00575-4
3. Kelsen SG, Braverman AS, Patel P, Aksoy MO, Hayman J, Rajput C, et al. Heightened COVID-19 vaccine response following SARS-CoV-2 infection. 
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4. Tran TN-A, Wikle N, Albert J, Inam H, Strong E, Brinda K, et al. Optimal SARS-CoV-2 vaccine allocation using real-time seroprevalence estimates in 
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que, logo após a primeira dose da vacina, atingem 
resposta equivalente à observada após a segunda 
dose, naqueles sem o diagnóstico prévio de COVID-19. 
Tal é devido a algum grau de proteção conferido pela 
infeção prévia por SARS-CoV-2, pelo que nestes uma 
dose apenas da vacina será suficiente.3

Com uma cobertura vacinal superior a 28% e 
sem afrouxar as medidas não-farmacológicas 
(distanciamento, máscaras faciais e higienização 
das mãos), a vacinação e a imunidade da população 
podem levar a níveis de transmissão muito baixos no 
2º trimestre de 2021.4

A vacinação é um elemento essencial no controlo a 
longo termo da COVID-19 e, potencialmente, na sua 
eliminação. Todavia, a experiência em relação a outras 
doenças mostrou que a eliminação é difícil e requer 
outras medidas, para além da vacinação (esta com 
redução inevitável do R e da prevalência da doença), tais 
como testagem intensiva e estratégias de isolamento, 
por forma a manter níveis baixos de infeção, reduzindo, 
também, o risco de escape de variantes de SARS-CoV-2 
à vacina.5
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Efetivamente, durante a pandemia de COVID-19 
os farmacêuticos asseguraram sempre o acesso 
dos portugueses aos medicamentos, aos meios 
complementares de diagnóstico e a cuidados de saúde 
diferenciados, prestados em ambiente hospitalar ou 
em ambulatório, junto das comunidades que servem. 
Num contexto de emergência em saúde pública, 
garantiram a continuidade da terapêutica de muitos 
utentes, em particular de pessoas com doença crónica, 
mas também o acesso da generalidade da população 
a equipamentos de proteção individual, testes de 
rastreio e diagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e 
vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. 

Ainda em dezembro, foi vacinado o primeiro profissional 
de saúde, e nas semanas seguintes, vários profissionais 
dos serviços públicos, maioritariamente hospitais, 
foram sendo vacinados, assim como aqueles a prestar 
cuidados em estruturas residenciais para pessoas 
idosas, ou similares. Nestes contextos de prestação 
de serviços de saúde, foram desde logo incluídos os 
farmacêuticos. Já a vacinação dos farmacêuticos que 
exercem a sua atividade em contextos privados (que 
constituem a grande maioria da força de trabalho 
farmacêutica), determinou o envolvimento de várias 

EMA PAULINO 
Presidente da Secção Regional do Sul e Regiões 
Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos   

Vacinação dos 
Farmacêuticos

O Plano de Vacinação COVID-19 foi apresentado pela 
primeira vez no dia 3 de dezembro de 2020 pela sua 
equipa coordenadora, pela Ministra da Saúde e pelo 
Primeiro-Ministro. Nessa ocasião, foi evidenciado o 
seu caráter preliminar e mutável, tendo em conta as 
várias incertezas associadas à sua operacionalização, 
nomeadamente as referentes à aprovação das vacinas, 
e à sua distribuição. Foi, assim, desde logo identificada 
a necessidade de definir grupos prioritários para a 
vacinação, tendo em conta o acesso limitado a vacinas 
numa fase inicial.

Na definição de grupos prioritários foram tidos em 
conta vários fatores, sendo que um deles se relacionava 
com a probabilidade de exposição à COVID-19 e 
a preservação dos serviços essenciais do setor da 
saúde. Neste sentido, a primeira fase do Plano incluiu 
a vacinação prioritária de profissionais de saúde 
diretamente envolvidos na prestação de cuidados, 
nomeadamente, e no que se relaciona com a atividade 
farmacêutica, aqueles envolvidos na dispensa de 
medicamentos, e os profissionais envolvidos na 
colheita e manipulação de amostras respiratórias para 
diagnóstico de infeção de SARS-COV-2.

ATUALIDADE
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9
organizações para a sua identificação, nomeadamente 
a Ordem dos farmacêuticos (OF), as Administrações 
Regionais de Saúde (no seu relacionamento com os 
laboratórios de análises clínicas convencionados) e a 
Associação Portuguesa de Hospitalização Privada.

A Ordem dos Farmacêuticos procedeu assim ao 
recenseamento dos farmacêuticos diretamente 
envolvidos na prestação de cuidados, e enviou à Task-
Force uma lista atualizada e validada de farmacêuticos 
para agendamento da vacinação. Os dados recolhidos 
pela OF incluíram a identificação dos agrupamentos 
de centros de saúde da área de residência ou do 
domicílio profissional dos farmacêuticos, que têm sido 
assim contactados pelas autoridades e unidades de 
saúde locais, de acordo com dados submetidos.

A partir de 8 de março, as autoridades e unidades 
de saúde locais começaram a contactar os cerca de 
oito mil farmacêuticos que se registaram na Ordem 
dos Farmacêuticos para receber a vacina contra a 
COVID-19 nesta primeira fase do Plano de Vacinação. 

Até ao final de março, estimamos que mais de metade 
dos farmacêuticos já terá sido vacinado com a primeira 
dose da vacina. O ritmo de vacinação foi afetado pela 
pausa de uns dias na vacinação com a COVID-19 
Vaccine AstraZeneca devido à avaliação da sua 
segurança na sequência de alertas relacionados com 
eventos trombóticos, e estimamos que a priorização 
dos professores para vacinação também contribua 
para uma cadência menos acelerada da vacinação 
dos profissionais de saúde do setor privado, incluindo 
os farmacêuticos. Contudo, mantemo-nos confiantes 
de que todos os profissionais que manifestaram a sua 
vontade em ser vacinados nesta fase, o sejam com a 
primeira dose, nas próximas semanas.

Em todo o mundo, as farmácias comunitárias, os 
serviços farmacêuticos hospitalares e os laboratórios 
de análises clínicas permaneceram abertos, enquanto 
serviços públicos essenciais durante toda a pandemia. 
A resiliência do sistema de saúde também depende 
da vacinação dos farmacêuticos, para que possam 
continuar a prestar os seus serviços à população.
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"OS HOSPITAIS 
FORAM MUITO 
ELÁSTICOS E MERECEM 
O PRÉMIO DEDICAÇÃO 
E COMPETÊNCIA”

Desde 2019 que está à frente da Escola Nacional de Saúde Publica da Universidade NOVA de Lisboa 
(ENSP-NOVA), sendo a primeira mulher nesse cargo desde a criação da ENSP-NOVA, em 1966. Tendo-
-se licenciado em Matemática - Ciências Estatísticas, considera-se uma “pessoa de Missão” e, como 
tal, gostava de deixar na Escola a ideia de abertura ao exterior e a certeza de que ajudou a transmitir 
a mensagem certa sobre o que é a Saúde Pública. 

Jovem, simpática, informal e com ideias definidas sobre o que se passa à nossa volta, em tempos 
de pandemia, Carla Nunes fala de perdas e ganhos com a COVID-19: afirma que ninguém estava 
preparado para o que nos tem acontecido e os serviços de saúde também não, hospitais e não só, 
admitindo mesmo que nos piores momentos houve situações em que muitos deles estiveram no 
limite.

Nesta conversa falámos das diferenças que se notaram nos cuidados prestados aos portugueses pelos 
hospitais do SNS, durante o período de pandemia e do processo de vacinação que está a decorrer e 
que Carla Nunes considera adequado, após se terem definido as regras a cumprir.

Acredita que no futuro “vamos usar máscara muitas vezes” e que durante as gripes anuais essa 
máscara vai ser exigida pela própria população que não se quer infetar. Pensa também que o 
teletrabalho veio para ficar e vai ser adaptado aos novos tempos e que as viagens de trabalho vão ser 
repensadas ao contrário das de lazer que, aos poucos, acredita, vão voltar. O que também acredita 
é que o abraço e o beijinho vão regressar, mas mais contidos e entre os que nos são mais próximos.

CARLA NUNES, 
Diretora da ENSP-NOVA

TEXTO: Marina Caldas
FOTOGRAFIA: Daniel Pego

GRANDE ENTREVISTA
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"Uma das coisas que se 
perdeu foi a sensação 
de liberdade”

CARLA NUNES, 
Diretora da ENSP-NOVA

TEXTO: Marina Caldas
FOTOGRAFIA: Daniel Pego
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Estamos há mais de um ano a viver com um 
vírus que mudou radicalmente as nossas vidas. 
O que ganhámos e o que temos perdido neste 
período?

Uma das coisas que se perdeu, em termos individuais, foi 
a sensação de liberdade. Há uns tempos era impensável 
que iriamos viver em confinamento, com recolher 
obrigatório e com restrições à circulação. Também não 
era previsível que o abraçar, o beijar, o viajar – seja em 
trabalho seja em lazer – ficassem diminuídos. E estas 
perdas aconteceram, realmente, e são talvez as mais 
sensíveis e pessoais, porque afetam o nosso dia-a-dia.

Depois existem outras perdas relacionadas com a parte 
económica e social, onde assomam as desigualdades, 

bem como a pressão dos serviços de saúde que tem 
acontecido a todos os níveis (cuidados de saúde 
primários, hospitalares, estruturas de saúde pública, 
entre outros), e de toda a incapacidade para resolver um 
problema de Saúde Pública tão grave. 

No entanto é preciso que se diga que, com a pandemia, 
a Saúde Pública acabou por ganhar uma relevância 
que até aí não lhe era socialmente reconhecida. Hoje, 
talvez ainda nem toda a gente saiba o que é a Saúde 
Pública – muitas vezes é ainda relacionada apenas 
com a COVID e isto não define, logicamente, a Saúde 
Pública - mas há realmente uma consciência mais 
generalizada acerca da importância da Saúde Pública. 
Este facto é simultaneamente um desafio e uma 
oportunidade muito grande para o futuro. Costumo 

“AS DESIGUALDADES AGRAVARAM-SE IMENSO 
E BATEM DUAS VEZES NOS MAIS VULNERÁVEIS”

GRANDE ENTREVISTA
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pensar na consciência de Saúde Pública como penso 
na consciência ambiental que, como se sabe, demorou 
décadas a ser construída, mas que hoje todos sabemos 
que temos algo que podemos fazer para melhorar o 
mundo. Neste caso, a consciência de Saúde Pública, 
apesar de ter uma fatura muito cara, também pode 
ser um ganho. Foi também uma oportunidade para 
demonstrar que a Saúde Pública não é apenas feita 
de médicos de Saúde Pública. É algo multidisciplinar, 
onde há lugar para pessoas com backgrounds de 
formação tão diversa como a matemática, a sociologia, 
a economia, a comunicação ou o direito. E no limite, 
se pensarmos bem, a Saúde Pública é de todos e esta 
pandemia veio demonstrar isso mesmo: cada um é 
responsável pela sua saúde, mas também pela saúde 
da sua comunidade. 

Há ainda outro ganho que considero importante 
e que tem a ver com a forma como trabalhamos e 
com as viagens que fazíamos. Sinto que houve, nesse 
domínio, uma reorganização que pode vir a ficar e que 
é importante.

Estávamos a andar depressa demais e a pan-
demia colocou-nos um travão?

Acho que não pensávamos bem nas consequências 
do que fazíamos e neste momento fomos obrigados a 
repensar o nosso equilíbrio. Não digo que andássemos 
depressa demais nem penso que o que está a acontecer 
é um castigo divino (risos), mas fomos obrigados a 
repensar a forma como trabalhávamos; a forma como 
lidávamos com as coisas do dia-a-dia. 

Por exemplo, julgo que na próxima época gripal iremos 
usar máscara! Nós já percebemos que o problema não 
é só individual e que podemos atingir outras pessoas à 
nossa volta, e essa consciência generalizada não existia 
(quanto muito, só víamos pessoas com máscara devido 
a problemas de doenças contagiosas). Hoje sabemos 
que precisamos todos de salvaguardar a nossa vida e a 
do próximo, até porque  hoje entendemos que isso pode 
mesmo afetar as nossa vida e resultar, por exemplo, 
numa crise económica.

Já ganhámos essa perceção do risco?

Ganhámos um pouco, mas atenção porque existe a 
perceção de risco individual e coletivo e as duas nem 
sempre estão alinhadas com a curva da pandemia. 
Para mim, enquanto pessoa da Estatística, que trabalha 

muito com pessoas de outras áreas das ciências 
sociais da Escola, tem sido muito interessante porque, 
realmente, se uma pessoa está fechada em casa, 
mesmo que a pandemia esteja no seu pico, a pessoa 
não tem perceção de risco individual porque está na 
sua redoma, livre de risco. Não há o certo e o errado, mas 
existe, sem dúvida, a perceção de risco da comunidade 
mesmo não sendo, para si, um risco individual.

Social e economicamente que análise faz da 
sociedade portuguesa neste ano de 2021?

Socialmente há situações complicadas. As desigual-
dades agravaram-se imenso e, com esta pandemia, elas 
“batem duas vezes” nos mais vulneráveis. Isso já acon-
tece quando o problema é apenas económico, mas com 
uma crise que começa na saúde e que dá origem a uma 
crise económica são dois problemas em simultâneo. 
Repare que as populações mais vulneráveis não foram 
para teletrabalho; continuaram a andar de transportes 
públicos e depois, quando chega a crise económica, 
devido a esta pandemia, são eles que são novamente 
mais afetados pelo problema. 

É verdade que nós não estávamos preparados para 
tudo o que se está a passar e a mim incomodam-me 
muito as consequências das desigualdades ao nível 
da educação, que são brutais. Se uma criança está em 
casa, com pais com condições para os acompanhar, 
com acesso a computador e internet, é menos grave! 
Mas os que não têm? Não podemos esquecer que a 
escola é o princípio para que existam igualdades de 
oportunidade ao longo da vida e penso que isto vai ter 
consequências futuras. Para não falar dos casos em que 
as refeições escolares são determinantes para garantir 
que as crianças têm, pelo menos, uma refeição diária 
completa; ou das famílias onde existe violência, onde a 
escola representa um lugar seguro para as crianças. 

Em termos económicos há muitos negócios que não 
vão sobreviver a esta pandemia e não estou segura que 
os mecanismos de ajuda que existem (Layoff, PRR’s, etc) 
garantem estabilidade durante o tempo necessário, pelo 
que acho que teremos ainda anos muito complicados 
pela frente…. 

A “bazuca” não vai resolver?

Pode atenuar, mas não consegue resolver, porque o 
problema é mundial não é local e eu não sei como se 
vai dar o equilíbrio. Se isto fosse um problema só nosso, 
mas não: é mundial! E há dívida, mundial e externa, e 
um dia isto vai ter de ser pago ou reorganizado…

“A partir de 
agora nas 

gripes vamos 
ter de usar 
máscara”

OHOSPITAL_28.indd   13 08/04/21   11:12



14
Mas também se costuma dizer que depois 
das crises graves vem o renascimento…

Eu sou uma pessoa otimista por natureza, e creio 
que vamos ultrapassar e recuperar muita coisa. 
Há equilíbrios que se vão criar, sem dúvida, mas 
vai demorar e, sinceramente, acho que uns vão 
equilibrar mais rápido do que outros e que os mais 
vulneráveis vão demorar mais tempo para ter a sua 
vida de volta.

Repare na desigualdade do acesso às vacinas no 
mundo, na questão dos certificados verdes…. tudo 
isso gera desequilíbrios e durante algum tempo 
vamos permanecer dessa forma, com muita 
desigualdade. 

Nós, portugueses, até vivemos “num país à beira-mar 
plantado”, com condições muito boas, mas lembro-
-me perfeitamente dos primeiros dados do estudo 
da ENSP-NOVA (logo no fim da 1ª onda) que referia 
que as pessoas cujo rendimento mensal é inferior a 
650€, 2 em cada 3, referem tê-lo perdido durante a 
crise COVID-19 (total ou parcialmente) e apenas um 
em cada 5 nas famílias com rendimentos superiores 
a 2500 Euros. 

E a sociedade europeia? Pensa que a Europa 
sai desta pandemia mais enfraquecida do 
que estava em relação ao resto do mundo?

No início de todo o problema pandémico, penso que 
a Europa se empenhou e se posicionou de forma a 
que todos os Estados ficassem protegidos. Mesmo 
no caso das vacinas isso foi tido em consideração, 
tendo por base a população de cada país. 

Agora, quanto ao seu posicionamento externo é 
diferente e o que mais me choca no posicionamento 
das grandes potências é elas não darem hipótese de 
negociação, mesmo numa perspetiva de proteção 
dos mais vulneráveis e de solidariedade, a todos os 
outros, regra geral mais pequenos e mais pobres.

Se quisermos fazer a equiparação com os EUA 
ou com a China, é lógico que a Europa não teve a 
mesma capacidade e poder, mas a verdade é que 
o desequilíbrio é agora ainda maior e as grandes 
potências não estão preocupadas com o mundo 
de uma forma geral. Ainda há duas semanas estive 
numa reunião ibero-americana das escolas de Saúde 
Pública e levava em carteira vários assuntos que 

“NEM TODOS OS HOSPITAIS 
FORAM 100 % BEM 

SUCEDIDOS”
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achava que iríamos discutir por serem importantes, mas 
o problema deles era apenas um: não temos vacinas! 
Estas desigualdades, em Saúde Pública, são chocantes, 
porque se percebe que não estamos a pensar em saúde 
global. Portanto penso que a Europa (para dentro) não 
esteve mal, mas não sei se vai continuar a estar bem, a 
questão das vacinas será fundamental para continuar 
a ser internamente coesa. Há muito ruído há volta das 
vacinas, dos certificados verdes, turismo e fronteiras…

Vamos analisar os hospitais portugueses do SNS 
e a pandemia. Acha que os hospitais conseguiram 
ultrapassar as grandes contingências que se 
viveram nos períodos mais críticos (até agora) 
ou pensa que houve momentos em que o caos 
se instalou mesmo dentro destas instituições 
e que a capacidade dos portugueses e dos 
profissionais de saúde é que conseguiu conter 
piores dramas?

Os ingleses têm uma forma de avaliar os “miúdos” que 
é muito interessante. Mesmo que a criança 
não consiga ser a melhor ou atingir o melhor 
objetivo, eles valorizam as coisas boas que 
ela consegue atingir, a evolução relativa, e 
dão-lhe prémios no sentido de reconhecer 
esse esforço e de potenciar ainda uma maior 
evolução (risos). Isto para dizer que eu acho 
que os hospitais foram muito elásticos…
esticaram muito…reorganizaram-se e 
merecem o prémio da dedicação! E não só 
os hospitais, porque não esqueçamos que 
do total de pessoas diagnosticadas só 15% 
são internadas, 85% estão em casa, o que significa que 
estão a ser seguidas nos Cuidados de Saúde Primários.

Portanto penso que o prémio da dedicação é mas que 
merecido. Agora vem a outra pergunta: estavam à 
altura de uma situação destas, tinham competências 
e condições para um problema desta dimensão? Não!  
Nem nós nem nenhum sistema, em qualquer parte do 
mundo! Mas em determinados domínios podiam estar 
melhor preparados e reorganizados? Provavelmente 
sim, porque todos sabíamos que isto podia acontecer 
e podemos fazer sempre melhor. Mas, realmente, 
os hospitais portugueses e as outras estruturas de 
serviços de saúde estiveram no limite e é preciso 
precaver situações destas. Precisamos de pensar nestas 
estruturas de outra forma.

Repare que, enquanto nos internamentos - com muitas 
consequências para as outras patologias e para os outros 

doentes - ainda se consegue ser minimamente elástico 
(fechando enfermarias e readaptando especialistas 
médicos), ao nível dos cuidados intensivos é diferente, 
porque é uma situação muito específica, não só 
relativamente a equipamentos mas, principalmente, 
a profissionais! E acontece ainda outra coisa, é que 
ao nível dos cuidados intensivos esta doença tem 
internamentos muito longos. O que aconteceu em 
janeiro foi isso mesmo: ocuparam-se as camas muito 
rapidamente e demorou muito para que elas voltassem 
a ficar livres. Basta ver que nós já estamos com índices 
mais baixos de infeção e os cuidados intensivos só agora 
é que estão a aligeirar. 

Mas houve hospitais que conseguiram dar bem 
conta do recado e outros não. O que é que uns 
tinham e outros não?

Há fases diferentes da pandemia em locais diferentes. 
Na primeira vaga, os números de infetados foram muito 
mais altos no Norte e no Centro; a onda de novembro 

destas duas regiões foi igual à onda 
de janeiro. Na Região de Lisboa e Vale 
do Tejo os padrões foram diferentes, 
por exemplo aqui mais concentrados 
em Janeiro. Portanto, o que podemos 
dizer é que os hospitais do país têm 
funcionado de forma diferente, 
com necessidades e intensidades 
diferentes, e  condicionado não só 
pelos números como também ainda 
pelo perfil das pessoas que adoecem 
- se forem pessoas mais idosas vamos 

ter mais necessidades de serviços hospitalares, mais 
complicações e mais mortes. 

Eu não gosto muito de falar das diferenças entre Norte e 
Sul, até porque no início morreu muita gente no Norte, 
mas se formos ver os dados gerais do país o maior 
número de mortes é aqui na Região de Lisboa e Vale 
do Tejo. 

O que eu penso é que podem existir estruturas com 
mais e menos elasticidade e isso está relacionado 
também com a sobrecarga de base que determinadas 
estruturas hospitalares já têm sobre si. Os hospitais de 
Lisboa, se calhar, estão sempre mais perto de taxas de 
ocupação limite do que os hospitais do Norte. Dou-lhe 
outro exemplo, as estruturas de Saúde Pública no norte 
do país têm mais condições e mais pessoas do que as de 
Lisboa e Vale do Tejo. E, portanto, essas desigualdades 
criam resultados diferentes e estão mais relacionadas 
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com a capacidade elástica das estruturas – e para isso é 
preciso ter alguma folga; alguma “gordurinha.”

Não tem a ver com o “amor à camisola” e a 
qualidade dos profissionais de saúde?

Para dizer que sim precisava de ter uma forte evidência! 
O que sinto é que houve um esforço muito grande de 
todos os profissionais de saúde e de todos os hospitais. 
Como também houve muita dedicação de toda a gente 
no país inteiro, mas como sabemos nem sempre as 
coisas funcionam tão bem quanto queremos e é obvio 
que há estruturas que estão melhor preparadas e outras 
nem tanto. 

Mas sente que os hospitais, na globalidade, 
resolveram as situações?

Não sei…..penso que nem todos os hospitais foram 100% 
bem sucedidos. Houve, sem dúvida, situações bastante 
complicadas e algumas delas atingiram o limite. 
Também sou de opinião que o que não correu bem 
não se deveu a falta de dedicação mas ao facto de as 
estruturas não estarem preparadas para enfrentarem 
esta pandemia. Claro que nos podíamos ter organizado 
melhor. Certo! Mas o aumento de casos que ocorreu em 
janeiro foi inesperado, mesmo para os matemáticos. 
Foi uma subida brutal e o dezembro não fazia prever 
o janeiro que tivemos, tal como a recente descida 
também foi inesperada. Foi muito rápida! 

Sendo estatística, prevê uma quarta vaga?

Vamos subir, disso ninguém tem dúvidas! Não sei se será 
uma vaga ou uma onda, mas vamos subir! Mas também 
acho que, epidemiologicamente, nós já sabemos o 
que temos de fazer para não subir tanto. Não sei é se 
económica e socialmente vamos aguentar; não sei 
qual o peso que a própria fadiga pandémica tem sobre 
nós. Uma coisa é certa, vamos ter de aprender a viver 
com isto, pois nenhum de nós, enquanto ser humano, 
consegue viver em susto e em pânico tanto tempo. 
Temos de nos adaptar a esta realidade e aprendermos a 
relativizá-la (erradamente ou não), a viver com ela. 

Olhando de novo para as pessoas mais vulneráveis 
(onde encaixo as que tinham pequenos e médios 
negócios, por exemplo) sei que não se pode continuar 

“A escolaridade é o princípio para que existam 
igualdades de oportunidade ao longo da vida”

assim! Se olharmos para toda a Europa vemos que já vão 
aparecendo sinais preocupantes, de manifestações com 
alguma dimensão e devemos estar atentos a tudo isto.

O processo de vacinação tem sido alvo de 
várias críticas, desde o início. Pensa que já 
encontrámos um caminho correto ou ainda 
estamos a fazer adaptações?

Após os acertos iniciais, relativamente aos grupos 
prioritários, o plano de vacinação definiu que as 
prioridades eram as pessoas com maior probabilidade 
de vir a sofrer doença severa ou morte e os mais 
expostos - ou seja, os mais idosos e os profissionais de 
saúde. A partir desse alinhamento penso que o plano de 
vacinação tem funcionado bem. Claro que há sempre 
abusos e estes devem ser identificados e quem os fez 
deve sofrer as devidas consequências, mas não deve ser 
esse o nosso foco, porque isso é apenas ruído. Assim, 
penso que o nosso plano tem funcionado mas é bom 
que se diga que há problemas de entrega de vacinas e aí 
não podemos fazer nada. Mais grave foi recentemente a 
confusão que se gerou devido à vacina da AstraZeneca.

Repare que a população portuguesa estava muito 
tranquila com o processo de vacinação e até 5 de março 
tínhamos índices de confiança na vacinação de 90%! 
Podemos dizer que Portugal estava já com o braço 
esticado à espera da vacina (risos) e o que aconteceu 
trouxe alguma confusão, não só ao nível de acesso, 
mas também ao nível da confiança naquela vacina 
específica, que como se sabe era muito importante no 
nosso plano. Aliás, já antes tinha havido algum ruído 
com esta vacina relativamente às faixas etárias a que 
se destinava e tudo isto são mensagens contraditórias, 
muito graves, que podem ter consequências na 
confiança dos portugueses nas vacinas em geral, o que 
seria ainda mais preocupante.

Como sabemos não é sustentável que cada um de nós 
escolha a marca da sua vacina e, por isso, temos neste 
momento um desafio: já trabalhei em ensaios clínicos 
e eu confio totalmente no processo de acreditação do 
medicamento; também confio que, neste caso, todas 
as etapas foram cumpridas, agora os efeitos a longo 
termo, seja de que medicamento for, só com o tempo é 
que saberemos quais são. Os efeitos a longo prazo não 

GRANDE ENTREVISTA
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“Tem sido um grande 
desafio desmistificar 
este receio e incutir 
confiança em todos os 
doentes, mas o CHULN 
tem implementado um 
conjunto alargado de 
medidas que tornam 
a instituição segura e 
confiável”

conseguimos simular mas, neste momento, o custo- 
-benefício é enorme e acredito nos processos científicos 
realizados que têm muito rigor. 

Desconheço se existem ou não interesses, para além 
desta situação, e que podem ter a ver com os preços 
ou outros mecanismos políticos ou económicos. O que 
me preocupa é a segurança da vacina e nisso acredito! 
É confiável? É! Vai acontecer alguma coisa a alguém 
durante este processo? Certamente que vai, porque 
acontece com todos os medicamentos, mas o custo-
benefício é maior.

Já saíram noticias a dizer que a 14 de julho 
atingiremos a imunidade. Não é arriscado dizer 
isto?

Como já disse nós temos de aprender a viver com 
o vírus. Mas vai depender muito das variantes e de 
quanto elas “variam”. Enquanto as nossas vacinas forem 
eficazes para as diferentes estirpes – agora há a dúvida 
relativamente à variante da Africa do Sul… - tudo se pode 
estudar, mas se aparece algo mais complicado aí já não 
conseguimos controlar. Quero acreditar que vamos ter 
condições para abrir o país, mas que isto se vai tornar 
endémico; que se vai tornar um pouco como a vacina 
da gripe; que nós vamos aprender a monitorizar todos 
os anos, tendo por base o vírus predominante nesse 

ano, também penso que sim! Eu gostava, e acho que 
todos os portugueses também, que o verão já tivesse 
alguma normalidade. Mundialmente é impossível, não 
sei se a nível da Europa conseguiremos esse objetivo. 
Sobre a imunidade de grupo a 14 de julho – data 
histórica da tomada da Bastilha, com toda a carga de 
liberdade e de peso democrático que tem - não sei se 
conseguiremos chegar lá neste momento, tendo em 
conta as variantes que podem aparecer. Talvez o nosso 
5 de Outubro seja uma melhor 

Vamos sair desta pandemia iguais ao que 
eramos?

Penso que ao nível de trabalho vai haver mudanças. 
Com o teletrabalho, por exemplo, há uma mudança que 
vai ficar para sempre e ao nível de viagens de trabalho 
também (neste campo não iremos fazer viagens para ir 
e voltar num dia). 

Acho que vamos recuperar as nossas viagens de lazer 
e vamos recuperar os abraços e os beijinhos, mas num 
contexto mais próximo (mais familiar). De acordo com 
dados do Barómetro COVID-19 do último mês, a medida 
mais difícil de adotar pelos portugueses, nesta fase, tem 
sido evitar a visita a familiares e amigos. Mais do que 
estar em teletrabalho, mais do que usar máscara ou 
não sair de casa. Isto não significa que visitem ou não, 
atenção, apenas se é fácil ou não evitar visitar!

"PORTUGAL ESTAVA JÁ COM O BRAÇO 
ESTICADO À ESPERA DA VACINA”
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Sobre o futuro da Escola Nacional de Saúde Pública Carla 
Nunes tem ideias muito concretas. Sendo a primeira 
mulher a dirigir a ENSP-NOVA, desde o nascimento 
da instituição, refere que tem “muito orgulho” em 
estar à frente da Escola, acrescentando que gostava 
que tivessem existido outras mulheres na Direção, no 
passado.

Diz-nos que trabalhar em Saúde Pública é apaixonante 
e que a Escola é muitíssimo especial porque “nasceu 
no Ministério da Saúde (MS) onde passou metade da 
sua existência e está, desde 1994, na Academia com 
uma bagagem de conhecimento do terreno (muito dos 
nossos professores são do terreno) e com a robustez 
académica que ganhou. É que enquanto outras escolas 
clássicas têm de fazer o percurso de ligação ao terreno 
nós já temos essa vivência. Nasceu connosco, porque 
nascemos no terreno e tornámo-nos académicos! E por 
isso a Escola tem um posicionamento muito diferente. 
Eu sou uma pessoa de missão e penso que a ENSP-
NOVA é, também, uma escola de missão e de serviço 
público,  serviço da população. ”

Há quem diga que para se chegar a Ministro da Saúde, 
independentemente do governo no poder, tem de se 
passar pela ENSP-NOVA e esta ideia, que muitas vezes 
pode ser dita de forma depreciativa, algo fechado, é, para 
Carla Nunes, “um orgulho, porque significa que a Escola 
forma bem as pessoas e que lhes dá competências a 
vários níveis para ocuparem posições diferenciadas e 
relevantes na saúde em Portugal e no Mundo”. 

Para Carla Nunes, quando concorreu ao cargo que 
ocupa tinha em mente ajudar a construir “uma escola 
mais ativa e mais presente na sociedade e um dos 
projetos que criámos e que estamos neste momento a 
desenvolver, é um centro de conhecimento em Saúde 

Pública, chamado The Gate Of Public Health, aberto 
à população e que foi criado antes da pandemia”. Isto 
porque a atual direção da ENSP-NOVA considerou que 
as pessoas desconheciam a abrangência e pertinência 
do que é realmente a Saúde Pública e havia necessidade 
de criar um centro de conhecimento, especificamente 
dedicado à Saúde Pública, que não existe.

 “A ideia”, refere Carla Nunes, “é que o The Gate consiga 
congregar em seu redor a comunidade e, em particular, 
as escolas e que se crie mais experiência e mais valor 
em Saúde, individual e coletiva. Por exemplo, nunca 
pensamos que quando não cuidamos de nós, da nossa 
própria saúde, para além das consequências diretas, 
vamos ser uma sobrecarga para os serviços de saúde e 
para a sociedade”. A ideia já interiorizada de que cada 
um de nós tem um papel na defesa do Ambiente, por 
exemplo “deitando a garrafa de plástico no sítio certo, 
mesmo sem termos nenhum ganho imediato e direto, 
ainda não aconteceu em Saúde “e é uma das mensagens 
que Carla Nunes quer ajudar a passar para a população.

“Quando assumi a direção da Escola não pensei que, 
pouco tempo depois, iriamos viver em pandemia e 
que, neste contexto, a pertinência da Saúde Pública 
seria inquestionável, como está a ser neste momento, 
salienta Carla Nunes acrescentando: “mas se isto é 
importante e nos vai trazer mais conhecimento, por 
outro lado é também uma ameaça, pois a mensagem 
cansa e vulgariza-se. Temos de estar atentos e, no final, 
consolidar! ”.

A missão da ENSP-NOVA, numa crise de Saúde Pública 
como a que estamos a viver, refere ainda, é “ser 
competente e capaz”, e nesse sentido, tem que ter um 
posicionamento frontal e mostrar que faz bem e sabe o 
que está a fazer.

Escola Nacional de Saúde Pública e o Futuro
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Enxaqueca - uma doença 
neurológica e incapacitante com 
relevo aténa Economia do país.  

MADALENA PLÁCIDO TEM 28 ANOS E É FARMACÊUTICA.
TEM ENXAQUECA DESDE OS 10 ANOS E TOMA 
MEDICAÇÃO PROFILÁTICA DESDE OS 17 ANOS, TENDO 
CHEGADO A TER MAIS DE 15 DIAS DE CRISES POR MÊS. 
APESAR DESSE PROBLEMA NÃO CRUZOU OS BRAÇOS 
E RESOLVEU TENTAR ENCONTRAR UMA SOLUÇÃO QUE 
A ULTRAPASSASSE: É CO-FUNDADORA E PRESIDENTE 
DA MIGRA PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE DOENTES COM ENXAQUECA E CEFALEIAS - E LUTA 
DIARIAMENTE PARA APOIAR OS DOENTES E PELA 
VALORIZAÇÃO DESTAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS 
INVISÍVEIS E INCAPACITANTES.

O HOSPITAL FOI TENTAR ENTENDER O QUE É VIVER 
COM ENXAQUECA 

INOVAÇÃO

Há quantos anos teve a primeira crise e como 
descobriu que era de facto enxaqueca?

A minha primeira crise de enxaqueca surgiu aos 10 
anos de idade, quando estava a brincar em casa de 
uma amiga e comecei a sentir uma dor muito forte 
na cabeça e não conseguia compreender o que me 
estava a acontecer. Depois da mãe da minha amiga 
me ter dado paracetamol continuei a brincar, mas a 
dor só piorava e eu estava com vergonha de admitir 
que não conseguia brincar, não queria ser “chata” ou 
“aborrecida”, mal sabia que seria  a primeira de muitas 
vezes em que ia fazer um esforço para aguentar uma 
dor insuportável, para tentar ter uma vida “normal” ou 
para que não olhassem para mim de forma diferente. 

Só quando a minha mãe me foi buscar e lhe expliquei 
o que estava a sentir, já com uma dor insuportável e 
com náuseas, é que a minha mãe me explicou que era 
uma enxaqueca. Apesar da dor continuar e de sentir 
que não conseguia aguentar, fiquei mais descansada, 
porque pelo menos sabia o que era e a minha mãe ia 
ajudar-me. O facto da minha mãe ser farmacêutica e 
do meu pai ter sofrido muito com crises de enxaqueca 
(é uma doença hereditária, lá tinha de me calhar) 
ajudou a que a minha mãe me conseguisse explicar 
o que eu estava a sentir logo na minha primeira crise. 
Mas a verdade é que existem muitas crianças que não 
têm essa sorte e passam por todo este sofrimento 
por não compreenderem o que lhes está a acontecer. 
Muitas vezes ainda sofrem com a incompreensão 
dos pais, professores e familiares, que acham que são 
apenas “preguiçosos” ou que “estão a fazer fita”.
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As fases premonitórias….

Quais os sintomas que tem numa crise de 
enxaqueca?

A enxaqueca caracteriza-se por uma dor de cabeça 
latejante moderada a grave, normalmente de apenas 
um lado da cabeça. Muitos doentes descrevem esta 
dor como se o coração estivesse a bater dentro da 
cabeça. Mas a enxaqueca não é só uma dor de cabeça, 
é uma doença neurológica incapacitante que tem 
vários outros sintomas como a sensibilidade à luz, 
cheiros intensos, som e movimento. É também muito 
comum a existência de náuseas, vómitos e alterações 
gastrointestinais durante as crises. 

Mas a enxaqueca tem quatro fases distintas e os 
sintomas vão variando entre estas fases, estes sintomas 
variam de pessoa para pessoa, mas também de crise 
para crise.

Como na maior parte dos doentes, antes da dor 
de cabeça aparecer eu começo por sentir algumas 
alterações como um grande aumento de apetite e 
“desejos” de comidas muito doces ou muito salgadas, 
são os chamados food cravings, começo a bocejar 
frequentemente, por vezes os cheiros como o fumo 
de tabaco ou as luzes começam a incomodar-me mais 
do que o normal, começo a sentir-me extremamente 
cansada, sonolenta e com alguma dificuldade de 
concentração. Esta fase chama-se fase premonitória 
ou pródromo e é uma espécie de “aviso” de que está 
a chegar uma crise. Normalmente quando consigo 
estar atenta a estes sintomas e tomo a medicação 
aguda logo nesta fase, acabo por conseguir controlar 
melhor a crise. 

Após esta fase, alguns doentes têm a fase da aura, 
alterações visuais ou sensoriais transitórias que 
antecedem a dor de cabeça, mas felizmente nunca 
experienciei este fenómeno. Os doentes descrevem 
a aura como sendo algo bastante assustador e 
incapacitante, em que o doente pode perder 
temporariamente a capacidade de ver (vê apenas 
luzes, flaches ou zigzags), ou mesmo pode perder 
temporariamente a capacidade de se expressar, 
tendo dificuldade em compreender a linguagem e/
ou articular palavras.

Depois vem a cefaleia propriamente dita, com uma 
dor que se vai intensificando ao longo do tempo e que 

agrava com o movimento, luz, som e cheiros intensos. 
A estes sintomas juntam-se as náuseas e vómitos e 
por vezes outros sintomas como as vertigens que são 
característicos de alguns tipos de enxaqueca. Esta fase 
pode ser verdadeiramente incapacitante, obrigando o 
doente a parar a sua atividade pessoal ou profissional, 
necessitando de se deitar no escuro e em silêncio.

Para terminar, passados dois ou três dias quando 
começamos a ver a luz ao fundo do túnel e a crise 
propriamente dita começa a passar, ficamos ainda 
várias horas ou dias na fase posdrómica, uma espécie 
de “ressaca” em que nos sentimos exaustos, com 
sono, com alterações de humor e por vezes também 
com dores no corpo e mal-estar. Esta fase pode ainda 
ser acompanhada de alterações do apetite, sede e 
alterações gastrointestinais.

Por isso, quando me dizem que “é só uma dor de 
cabeça”, é porque nunca tiveram uma crise de 
enxaqueca.

A invisibilidade da doença...

Tendo em conta os sintomas incapacitantes 
que acabou de descrever, como gere a sua 
vida quando está em crise?

Tentar ter uma vida o mais “normal” possível é sempre 
um grande desafio para todos os doentes que têm 
crises de enxaqueca frequentemente.

É uma doença invisível, não temos nenhuma 
deficiência física, não existe nenhum marcador 
bioquímico, nem existem alterações nos exames 
de imagem. Por isso, é uma doença que as pessoas 
à nossa volta não conseguem ver e têm dificuldade 
em compreender o que estamos a atravessar quando 
estamos com uma crise. 

Os nossos chefes, a nossa família e os nossos 
amigos esperam que consigamos fazer, durante 
uma crise, exatamente o que fazemos quando 
estamos sem crise, mas as crises de enxaqueca são 
altamente incapacitantes e afetam sempre as várias 
componentes da nossa vida. 

Os nossos chefes esperam que consigamos entregar 
o mesmo trabalho no mesmo tempo. A nossa família 
espera que consigamos dar o mesmo apoio em casa 
e não compreende que não vamos conseguir estar 

OHOSPITAL_28.indd   21 08/04/21   11:12



22
presentes no jantar de natal ou naquele aniversário/
casamento que estávamos todos a planear há um ano. 
Os nossos amigos esperam que estejamos com o bom 
humor que tanto nos caracteriza ou acham inadmissível 
quando à última da hora dizemos que afinal não vamos 
conseguir ir. E, às vezes, até nós próprios temos a 
expectativa de conseguir viver a tempo inteiro, em vez 
de vivermos em “part-time”, porque no resto do tempo 
estamos incapacitados.

Por vezes é difícil gerir essas expectativas que as outras 
pessoas têm de nós, e até de admitirmos aos outros, e 
a nós próprios, que durante as crises não conseguimos 
ser as mesmas pessoas ou fazer as mesmas coisas. O 
que se torna ainda mais difícil quando as crises são 
muito frequentes e a resposta “hoje não consigo ir” e 
“hoje não consigo fazer” passa a ser uma constante.

Temporariamente ”fora de serviço”

Houve uma altura na minha vida em que tinha mais de 
15 dias de crises por mês e sentia-me como se vivesse 
em part-time, porque na realidade só em menos de 
metade do meu mês é que conseguia realmente viver, 
o resto do tempo era passado a “sobreviver”, a aguentar 
uma dor insuportável para tentar dar resposta à minha 
atividade escolar ou profissional ou na cama.

A verdade é que durante as crises tentamos aguentar 
tudo para dar resposta aos compromissos profissionais, 
ninguém pode dar-se ao luxo de faltar 10 ou 15 dias por 
mês ao trabalho. Mas depois, a crise agrava cada vez 
mais e tudo o resto é deixado para trás. Nestas alturas, 
é a nossa família, os nossos amigos e as atividades que 
gostamos de fazer que mais ficam penalizados. 

Quando estamos com crises, temos de priorizar muito, 
porque sabemos que não vamos conseguir fazer tudo. 
Já passei semanas e meses em que simplesmente 
tentava trabalhar o que conseguia e não conseguia 
fazer mais nada sem ser estar na cama. Para tentar dar 
resposta às minhas responsabilidades profissionais, 
já estive a trabalhar com crises horríveis em que tinha 
de parar para ir vomitar e voltar a trabalhar. Já estive 
também de fazer exames na faculdade durante uma 
crise, que foi verdadeiramente uma tortura e claro que 
teve implicações no meu resultado. 

Também a nível pessoal e familiar, já tive crises que me 
impediram de estar presente no meu próprio jantar 
de aniversário ou na ceia de natal. E até no meu dia 

de casamento estive com uma crise de enxaqueca 
(felizmente consegui controlar a crise com a medicação 
aguda que tomei).

Mas como eu, existem milhares de doentes que lidam 
com crises de enxaqueca incapacitantes e ficam 
temporariamente “fora de serviço” nos momentos mais 
importantes da sua vida.

Sendo uma jovem com uma vida social e 
profissional ativa, de que forma consegue gerir 
a imprevisibilidade da enxaqueca? 

As crises de enxaqueca podem surgir a qualquer momento, 
quando menos esperamos e quando mais precisávamos 
de estar funcionais. Por isso, mesmo quando estamos 
sem crise, existe um medo que nos assombra de quando 
é que vamos ter a próxima crise e o que é que não vamos 
conseguir fazer por causa dessa crise.

Muitos doentes acabam por deixar de ter vida social e 
familiar porque sabem que as crises vão estragar uma 
grande parte dos planos que fazem e por isso não 
querem planear nada, para não falharem nas coisas com 
que se comprometem. Não compram bilhetes para um 
espetáculo ou concerto, não aceitam um convite para 
um jantar ou evento familiar/social, não querem assumir 
responsabilidades adicionais a nível profissional, tudo 
isso porque nesse dia podem estar com uma crise e não 
conseguir ir ou não conseguir fazer o que planearam.

Viver numa bolha……

Esta imprevisibilidade das crises pode de facto tornar-
se muito violenta e afastar os doentes de querem fazer 
mais e querer aproveitar a vida, tudo por medo de 
quando vai surgir a crise. 

Além disso, para tentar evitar ao máximo ter crises, 
começam a evitar todos os possíveis fatores 
desencadeadores, todas as coisas que podem causar 
uma crise, como o sol, o calor, alteração do horário de 
sono, o barulho, atividades que possam causar stress, 
esforços físicos, … qualquer coisa fora da rotina. 

Facilmente estes doentes acabam por ficar a viver 
numa bolha. Para tentar evitar tudo o que pode causar 
uma crise e com medo de planear coisas que não 
consigam fazer, acabam por deixar de ter vida social 
e familiar. Quando damos por isso, estamos a fugir da 
nossa própria vida, estamos a evitar viver. E claro que 

INOVAÇÃO
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junto com a incapacidade, a dor e esta atitude de deixar 
de aproveitar a vida, vem a ansiedade e depressão que 
é tão comum nos doentes com enxaqueca.

Para conseguir ter uma vida social, familiar e profissional, 
sempre tentei evitar fechar-me nesta bolha, mas nem 
sempre tem sido fácil. Planeio a minha semana, mês e 
ano normalmente, compro bilhetes para espetáculos, 
marco viagens e marco jantares, todas as semanas 
marco várias reuniões de trabalho e comprometo-me 
com várias reuniões da MiGRA Portugal. Apesar do 
medo de ter crises de enxaqueca, a minha resposta a 
convites sociais e desafios profissionais é quase sempre 
um “sim” imediato. É assim que evito isolar-me e deixar 
que a enxaqueca defina a minha vida. Mas quase 
sempre os planos que faço dão reviravoltas e acabam 
sempre reajustados à última da hora. Simplesmente 
aprendi desde pequena a lidar com essa incerteza e 
reviravolta de planos constante. Não raras vezes acabo 
na mesma por ir a espetáculos e jantares com crises, 
quase por sacrifício e sem aproveitar nada. Também 
frequentemente acabo por ter de desmarcar à última 
da hora ou alterar para outro dia reuniões, jantares, 
planos… Adoro viajar e faço-o sempre que posso, mas 
sei que pelo menos um ou dois dias da minha vigem é 
passada de cama e acabo por não conseguir visitar os 
sítios planeados, mas pelo menos vou. Felizmente, ao 
longo do tempo fui sempre tentando explicar às pessoas 
à minha volta o que é ter de viver com enxaqueca e 
veem de perto o que sofro e deixo de conseguir fazer por 
ter enxaqueca, por isso já compreendem e não ficam 
chateadas por ver os seus planos comigo alterados, já 
sabem que não é “uma desculpa”.

Esta é a única forma que consigo para tentar continuar 
a viver, mas cada doente tem a sua forma de lidar com 
a doença e por isso é preciso que as pessoas à sua volta 
compreendam e apoiem.

Como tem sido a sua jornada no tratamento da 
enxaqueca?

Como numa grande parte dos doentes, a minha jornada 
de tratamento tem sido muito difícil, as várias tentativas 
erro para encontrar uma terapêutica certa e a frustração 
com o processo é extremamente comum. 

Eu já experimentei inúmeras terapêuticas e várias 
combinações terapêuticas, mas, mais tarde ou mais 
cedo, todas elas se demonstraram uma desilusão. 
Algumas não conseguiram reduzir as minhas crises, 

outras até reduziram durante algum tempo, mas 
acabaram por surgir eventos adversos que acabaram 
por me obrigar a substituir a terapêutica.

É importante que os doentes recorram ao médico e 
façam terapêutica preventiva sempre que for indicado, 
porque de facto a terapêutica preventiva ajuda muitos 
doentes a controlar as suas crises e a ter uma qualidade 
de vida muito melhor. 

No entanto, para se encontrar a terapêutica certa por 
vezes é necessária muita persistência para o exercício de 
tentativa-erro que é necessário nesta área terapêutica. O 
facto da maioria dos fármacos terem sido desenvolvidos 
para outras finalidades e serem já fármacos antigos, 
acabam por apresentar um perfil de segurança pouco 
interessante. Muitas vezes os doentes são colocados 
na posição de “escolher” os eventos adversos “menos 
maus” e isso acaba por desmotivar muito os doentes.

Saltitar entre terapêuticas….

Na sequência do que descreveu, como se sente 
em relação às diferentes terapêuticas que não 
resultaram? 

É inevitável sentir alguma frustração. Desde os 17 anos 
que estou a “saltitar” de medicação em medicação 
à procura de algo que controle as minhas crises sem 
grandes sucessos. Tenho tido fases melhores e piores. 

Se tivesse que definir enxaqueca numa só 
palavra , qual seria?

 INCAPACITANTE!

Que mensagem gostaria e deixar a outras 
pessoas que sofrem de enxaqueca?

A enxaqueca é uma doença neurológica incapacitante 
que tem sido muito desvalorizada por ser uma doença 
invisível que poucos compreendem. Por isso, como 
doentes precisamos de nos unir e mostrar que a 
enxaqueca não é apenas uma dor de cabeça. É isso que 
a MiGRA Portugal – Associação Portuguesa de Doentes 
com Enxaqueca e Cefaleias – se propõe a fazer.

A MiGRA Portugal estará sempre disponível para 
apoiar os doentes com enxaqueca e cefaleias, 
juntem-se a esta causa e a esta comunidade que 
vos poderá apoiar.
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MIGUEL RODRIGUES
Neurologista

“Faltam 
Dados sobre 
a Enxaqueca 
em Portugal” 

Miguel Rodrigues é neurologista e diretor clínico do serviço de neurologia do Hospital Garcia de 
Orta em Almada. Nesta conversa que manteve com O Hospital explicou como funciona a enxaqueca 
e qual a real dimensão de um problema que atinge mais as mulheres do que os homens e que tem 
consequências sérias até na economia do país.

Para o neurologista o grande problema atual relacionado com o tratamento da enxaqueca é esse 
mesmo: o tratamento! E os desafios, para os clínicos e doentes, passam pela “falência ou contra-
indicação para fármacos de fase aguda e na medicação preventiva a ineficácia ou a má tolerância/
contra-indicação dos fármacos recomendados”

Mas há ainda outra questão que Mário Rodrigues diz ser importante e que merece ser analisada: 
“os sofredores de enxaqueca enfrentam um estigma social e laboral, por não ser entendida a sua 
doença como incapacitante e limitadora da vida pessoal e profissional”. 

O que é a enxaqueca e como se manifesta?

A enxaqueca não é só uma cefaleia, é uma doença 
neurológica. A causa é uma alteração cerebral 
transitória e uma das características é a cefaleia. 
Antes da cefaleia, existe um pródromo com alteração 
do apetite, bocejo, aumento da percepção dos 
estímulos visuais, auditivos ou olfativos, seguindo-se 
em alguns doentes um período chamado aura com 
fenómenos neurológicos visuais, sensitivos, motores 
ou de linguagem. Surge depois a cefaleia com várias 
características acompanhantes e após resolução da 
dor entra-se no período posdrómico com alteração do 
apetite, cansaço e alteração do humor.

Pela 3ª Classificação Internacional de Cefaleias (https://
ichd-3.org/) a cefaleia carateriza-se por durar entre 4 a 
72 horas (sem tratamento), com 2 de 4 características 
(unilateral; pulsátil; intensidade moderada a grave; 
agravada por atividade física de rotina) e acompanhada 
por 1 de 2 sintomas durante a cefaleia: náuseas e/ou 
vómitos; fotofobia e fonofobia.

Qual a sua prevalência e o impacto económico 
da enxaqueca?

Segundo o projeto da Organização Mundial de Saúde 
Global Burden of Disease, a prevalência em Portugal 
é 22,7%, sendo 28,9% na mulher e 15,9% no homem. 
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O impacto económico deriva dos custos com o 
tratamento da doença, mas também da incapacidade 
da crise que leva a absentismo ou perda de 
produtividade laboral. Em Portugal o estudo BECOME 
indicou um custo de 5784€/ano (2019) para doentes 
com falência terapêutica. 

Quando está perante um doente com 
enxaqueca quais são os seus objetivos?

Importa definir qual o fármaco adequado para tratar 
crises de forma completa e rápida. Para além do 
tratamento agudo, deve ser ponderado tratamento 
preventivo nos doentes com crises frequentes (2 ou 
mais crises ou 4 ou mais dias de cefaleia por mês), com 
duração e intensidade suficientes para interferirem na 
vida diária, quando a terapêutica aguda não é eficaz 
ou há risco de uso excessivo de medicação analgésica, 
quando as crises estão a aumentar de frequência e 
sempre de acordo com a preferência do doente.

No seu ponto de vista, que desafios  enfrenta o 
doente, com as terapêuticas actuais?

Os desafios mais importantes são a falência ou 
contra-indicação para fármacos de fase aguda e na 
medicação preventiva a ineficácia ou a má tolerância/
contra-indicação dos fármacos recomendados. Noutra 
vertente, os sofredores de enxaqueca enfrentam um 
estigma social e laboral, por não ser entendida a sua 
doença como incapacitante e limitadora da vida 
pessoal e profissional. 

Como está Portugal, comparativamente com 
os restantes países europeus, relativamente a 
dados de enxaqueca?

Existe um único estudo epidemiológico realizado 
na região do Porto nos anos 90.  Faltam dados mais 
atuais e principalmente dados sobre as características 
dos doentes que são avaliados nos vários níveis dos 
cuidados de saúde e sobre o número de doentes com 
falência dos fármacos existentes.

A pandemia que estamos a viver pode 
aumentar o número de casos?

Inicialmente foi reportado uma diminuição da 
frequência das crises pela maior permanência em casa. 
Mais tarde, com o aumento dos casos de COVID-19 e 
com as exigências do teletrabalho ou dos profissionais 
que se mantiveram a trabalhar, o stress emocional terá 

aumentado em alguns doentes a frequência das crises.

Como vê o futuro do tratamento preventivo 
da enxaqueca com os novos anticorpos 
monoclonais anti-CGRP?

Os anticorpos monoclonais anti-CGRP ou anti-receptor 
CGRP são fármacos que têm demonstrado excelente 
tolerabilidade e eficácia. Já são neste momento 
uma alternativa importante nos doentes com 
enxaqueca que tem um número elevado de crises ou 
incapacidade significativa, que no caso da enxaqueca 
episódica tenham tido ineficácia ou intolerância/
contra-indicação a 4 fármacos preventivos orais e na 
forma crónica a 3 fármacos preventivos (incluindo 
topiramato ou toxina botulínica).

Que papel devem ter os Médicos de Família 
nestes casos?

Os Médicos de Família são a base assistencial nas 
cefaleias. Deverão ser capazes de diagnosticar os 
casos mais simples de enxaqueca, distinguir de outras 
cefaleias e deverão conhecer e utilizar os fármacos 
agudos e preventivos mais comuns. Só dessa forma os 
serviços hospitalares conseguirão absorver e gerir os 
casos mais complexos. 

E os Neurologistas?

Os Neurologistas serão responsáveis pela gestão 
dos casos de diagnóstico mais difícil e em que as 
primeiras opções de tratamento falharam. Entre os 
neurologistas, os mais experientes na gestão das 
cefaleias serão responsáveis por selecionar os doentes 
para tratamentos mais avançados, incluindo os 
anticorpos monoclonais anti-CGRP.

Que mensagem gostaria e deixar aos doentes 
que sofrem de enxaqueca?

O primeiro passo para melhorarem é terem um estilo 
de vida saudável, com bons hábitos alimentares, de 
exercício e de sono. Adicionalmente devem fazer 
tratamento analgésico precocemente na crise. Têm 
que consultar o seu Médico de Família e obter dele 
tratamento eficaz incluindo fármacos preventivos 
se adequado. Caso essas opções se demonstrem 
ineficazes ou não forem toleráveis/indicadas, é im-
portante o recurso a um Neurologista, porque a 
enxaqueca tem tratamento e é possível melhorar a 
qualidade de vida do doente.
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SESSENTA 
E CINCO 
ANOS 
EM PORTUGAL

Com mais de 170 anos de existência, dos quais 65 anos em Portugal, a Pfizer existe desde o primeiro 
momento para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas em todas as fases da vida. Ao longo 
destes anos temos trabalhado para ser uma voz ativa num futuro melhor. Com a nossa experiência 
e os nossos recursos, impulsionamos a ciência de última geração e promovemos o desenvolvimento 
de medicamentos de uso humano, biológicos, pequenas moléculas e vacinas, para os doentes e as 
pessoas que deles precisam.

Na Pfizer os fatores de sucesso e diferenciação são essencialmente baseados nas pessoas e na inovação. 
É por esse motivo que a companhia fomenta uma cultura em que a diversidade de competências, 
aptidões e perspetivas é promovida e valorizada, num ambiente de confiança, respeito e colaboração. 
Só assim é possível compreender a realidade, antecipar os desafios e responder positivamente ao 
que o futuro nos coloca.

Por tudo isto e muito mais, os 65 anos são um momento de renovação e compromisso para com o 
futuro, com a ciência, com a investigação e a inovação, mas sobretudo para com os Portugueses.

PAULO TEIXEIRA
Director Geral da Pfizer Portugal

Quais são as áreas de investigação prioritárias? 
Que inovações estão a ser pensadas? 

Como plataforma chave de Investigação & 
Desenvolvimento (I&D), estamos a investir na 
medicina de precisão, partindo da nossa experiência 
em oncologia para alargar os benefícios da medicina 
de precisão a outras áreas, como doenças raras e 
imunologia. Estamos a explorar biomarcadores 

genéticos, fenotípicos e funcionais para identificar 
populações-alvo que irão guiar as estratégias clínicas.

Estamos a trabalhar no sentido de tornar real a promessa 
da terapia génica, sobretudo para os doentes que vivem 
com doenças genéticas raras e que não encontram 
resposta nas terapêuticas actuais.  A terapia génica é a 
próxima geração de medicamentos direcionados para 
a causa subjacente de uma doença genética. Tem o 
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potencial de oferecer aos doentes um benefício clínico 
transformacional e melhorar drasticamente a qualidade 
de vida. Essas terapêuticas inovadoras e únicas irão 
transformar o paradigma de tratamento em todo o 
mundo nos próximos anos. Inspirados pelos doentes e 
pelas suas necessidades de saúde, estamos empenhados 
em criar um impacto genuíno e positivo na saúde 
pública e assegurar que as pessoas têm a oportunidade 
de usufruir de uma vida saudável. Começando com a 
investigação e desenvolvimento de novas terapêuticas 
e englobando uma visão de qualidade em cuidados de 
saúde, trabalhamos em conjunto para que as pessoas 
e os doentes, em todo o mundo, tenham acesso aos 
cuidados de saúde de que necessitam.

Na Pfizer priorizam o desenvolvimento de 
novas terapêuticas, com a troca de informação 
de modo a alcançar avanços significativos para 
a saúde. Qual o papel dos Prémios Pfizer no 
panorama português? 

Conscientes de que o conhecimento é a base do 
desenvolvimento de novas terapêuticas que contribuem 
para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, os 
Prémios Pfizer resultam de uma parceria entre a Pfizer 
Portugal e a Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, 
com o objetivo de contribuir para a dinamização da 
investigação em ciências da Saúde em Portugal, nas 
áreas da Investigação Básica e da Investigação Clínica.

Desde 1956 que os Prémios Pfizer têm marcado de uma 
forma positiva a investigação que se faz em Portugal, 
distinguindo os melhores trabalhos de investigação 
básica e clínica, elaborados total ou parcialmente 
em instituições portuguesas por investigadores 
portugueses ou estrangeiros. Até hoje, os Prémios 
Pfizer foram atribuídos a cerca de 700 investigadores, 
tendo sido premiados mais de 225 trabalhos.  

Quais são os grandes marcos da empresa em 
Portugal? 

Trazer um novo medicamento que permite o 
tratamento de doenças que afectam os portugueses é 
sempre um marco único na vida da empresa. É a razão 
da nossa existência. E é para nós motivo de grande 
orgulho olhar para o enorme e diverso portfolio de 
medicamentos e vacinas que vieram transformar a 
vida das pessoas e dos doentes em Portugal, em áreas 
como a artrite reumatóide, a paramiloidose (“doença 
dos pézinhos”), oncologia, doenças infeciosas, colite 
ulcerosa, prevenção da doença pneumocócica e 
meningocócica, para mencionar apenas algumas.  

Um outro marco incontornável são os nossos Prémios 
Pfizer que, desde 1956, são a mais antiga distinção na 
investigação biomédica em Portugal. 

“Inovação que transforma a vida dos doentes”, é 
este o propósito que sustenta o posicionamento 
que assumem no mercado? 

Na Pfizer, acreditamos que só as empresas 
biofarmacêuticas capazes de criar valor significativo 
para as pessoas, os doentes e a sociedade irão 
prosperar. É essa a razão para um renovado ênfase no 
nosso propósito:  Inovação que transforma a vida dos 
doentes. Um propósito claro, que define quem somos 
como empresa e guia a nossa cultura, orientando tudo 
o que fazemos e inspirando os nossos mais de 80.000 
colaboradores em todo o mundo.  Quando falamos de 
Inovação, falamos de grandes descobertas científicas, 
mas também de avanços na forma como trabalhamos, 
na forma como nos relacionamos e comunicamos com 
o exterior e na forma como garantimos o acesso aos 
nossos medicamentos e vacinas. 

Qual a estratégia da Pfizer Portugal para os 
próximos anos? 

A Pfizer procura assumir-se como um parceiro de 
eleição nos cuidados de saúde, quer em Portugal 
quer nos países onde está presente. Exemplo disso é a 
diversidade e a abrangência dos nossos medicamentos 
e vacinas, bem como o investimento em atividades de 
Investigação & Desenvolvimento que permitem à Pfizer 
desenvolver soluções que contribuem para prevenir e 
tratar as doenças mais críticas do nosso tempo. 

Neste âmbito, definimos três áreas que enquadram a 
nossa estratégia para os próximos anos: 

a. Assegurar o acesso atempado aos nossos 
medicamentos inovadores e vacinas em Portugal, 
liderando as áreas terapêuticas onde atuamos;

b. Distinguirmo-nos pela inovação e excelência, sendo 
um parceiro importante no diálogo sobre a saúde no 
nosso país e;

c. Garantir a retenção e a atração dos melhores 
talentos, sendo reconhecidos como uma das melhores 
empresas para trabalhar no sector farmacêutico. 

A Pfizer tem hoje um dos mais fortes e promissores 
pipelines da nossa história, que perspetivamos poder 
vir a disponibilizar à nossa população no decorrer dos 
próximos anos.
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Takeda na Hemofilia 
– uma herança forte.

O tratamento da Hemofilia tem sido marcado por 
uma grande evolução, também em Portugal, havendo 
ainda, no entanto, muita margem para melhorar. O 
alargamento da profilaxia a todos as pessoas com 
Hemofilia grave é uma recomendação relativamente 
recente, mas o nível de adesão entre as faixas etárias 
mais avançadas é ainda muito baixo, comprometendo 
a qualidade de vida e a saúde articular. 

As expectativas em relação aos tratamentos também 
foram crescendo ao longo dos tempos, sendo hoje mais 
exigentes do que há uma década.  No entanto, há um 
longo caminho a percorrer em variáveis tão básicas 
como sofrer hemorragias. Ainda é uma condição 
aceite como sendo normal e expectável pela maioria 
da comunidade da Hemofilia. Mesmo sabendo, através 
da evidência científica, que cada hemorragia agrava 
substancialmente a condição clínica e compromete 
a saúde articular. É claramente um campo onde é 
possível ir mais longe e aumentar os standards de 
tratamento, orientando a exigência para a ausência 
total de hemorragias para todos, sem exceção. 

Atualmente, na era dos tratamentos de semi- 
-vida prolongada, a Takeda possui uma opção de 
confiança com ampla Evidência, que alia à Eficácia e 
Segurança sobejamente conhecidas, a flexibilidade de 
administração, associada à personalização. Porque cada 
pessoa é uma pessoa, nós na Hemofilia respeitamos a 
individualidade de cada um e fomos pioneiros na criação 
de uma estratégia que considera a farmacocinética 
individual, conferindo assim um tratamento ajustado às 
necessidades de cada pessoa com Hemofilia. Só assim 
é possível respeitar integralmente as suas atividades e 
rotinas do dia-a-dia, proporcionando maior liberdade 
para viver uma vida plena. 

E no que respeita a I&D, o pipeline da Takeda para 
o tratamento de coagulopatias congénitas inclui 

Na Takeda a nossa missão está focada em proporcionar 
melhor saúde e um futuro mais promissor para todas 
as pessoas do mundo. O nosso compromisso é não 
só com as pessoas que sofrem com uma condição 
clínica, mas também com toda a comunidade que, nas 
diferentes áreas, se envolve nas patologias, para as quais 
desenvolvemos esforços na investigação das melhores 
opções terapêuticas.

A Takeda é uma companhia biotecnológica orientada 
para a pessoa que precisa de cuidados, sem nunca 
esquecer as particularidades das pessoas que sofrem de 
patologias raras e necessidades específicas. É o caso da 
Hemofilia, que sendo uma doença rara genética, deve ter 
uma abordagem personalizada, adaptada a cada pessoa, 
respeitando as suas necessidades e ambições. 

A forte Herança na área da Hemofilia reforçada pelos 
valores da Takeda PTRB: Patient – Trust – Reputation – 
Business, definem o nosso propósito diário e orientam 
todas as nossas atividades em busca constante por 
soluções novas e inovadoras que respondam os desafios 
da saúde não satisfeitos.

A experiência na Hemofilia confere à Takeda o 
conhecimento e o pioneirismo de décadas que nos move 
na pesquisa e desenvolvimento de opções terapêuticas 
eficazes para todos as pessoas, respondendo às suas 
necessidades individuais. O nosso compromisso tem 
acompanhado a evolução do tratamento desta doença e 
temos estado sempre na primeira linha da investigação 
e inovação, oferecendo as opções terapêuticas mais 
avançadas em todos os momentos. 

Desde os crioprecipitados até à atualidade, a Takeda 
contribuiu ativamente para desafiar o status quo e trazer 
as melhores e mais avançadas terapêuticas que, década 
após década, vieram melhorar a Qualidade de Vida das 
pessoas com Hemofilia. 

PEDRO SÁ
Franchise Head Rare Hematology, Takeda Portugal 
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Takeda na Hemofilia 
– uma herança forte.

4. garanta a opção de escolha e respeite as necessi-
dades e preferências de cada pessoa;
 
5. evite deslocações desnecessárias e diminua a afluên-
cia de doentes às unidades de saúde sem necessidade 
expressa1; 

6. seja transparente e envolva as pessoas que vivem 
com doença crónica e as associações que as represen-
tam na definição e monitorização do processo1.

7. seja disponibilizado tratamento para profilaxia no 
domicílio para 3 meses1

As doenças raras têm vivido nos últimos anos uma 
acentuada evolução na abordagem terapêutica, que 
proporciona às pessoas que sofrem destas condições 
uma maior qualidade de vida e uma real resposta às suas 
necessidades. Por isso, na nossa perspetiva, a valorização 
do preço mais baixo como critério único de adjudicação 
é contraditório com a valorização das melhores e mais 
evoluídas opções terapêuticas e francamente limitativo. 

O critério determinante deveria ser a qualidade do 
medicamento, designadamente em termos de Eficácia 
e Segurança tal como previsto na Norma n.º 11/2014, de 
31/7/2014, da Direção-Geral da Saúde e na Recomendação 
nº 3 da Direção Europeia de Qualidade dos Medicamentos 
e Cuidados de Saúde, do Conselho da Europa (EDQM).

Reforçamos o nosso compromisso, vontade e dedicação 
no desenvolvimento e implementação de estratégias que 
contribuam para a melhoria contínua do tratamento de 
deficiências congénitas de fatores de coagulação e para a 
melhoria da vida de todas as pessoas que sofrem destas 
patologias. 

1https://aphemof ilia.pt/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Aberta-sobre-
Medica%C3%A7%C3%A3o-Hospitalar-de-Proximidade-junho-2020-v1.4-final.pdf 

 

várias patologias com necessidades não satisfeitas e 
acompanha a inovação e ambição da área, através do 
desenvolvimento da terapia génica.

Nos tempos atuais, devido à COVID-19, os níveis de tra-   
tamento não podem ser descurados, sendo fundamental 
manter o nível adequado de tratamento e a proximidade 
das famílias e cuidadores, assegurando a continuidade da 
terapêutica, particularmente nas doenças como a Hemo-
filia, em que o impacto da interrupção do tratamento tem 
consequências marcadas e definitivas. 

Encontrar uma solução que permita a quem vive 
com uma doença crónica ter acesso à sua medicação 
hospitalar diretamente na sua residência ou num local 
próximo é uma necessidade identificada há muitos anos, 
para a qual é aguardada uma solução definitiva que 
sirva todas as pessoas que necessitam de medicação de 
dispensa exclusiva hospitalar de uma forma crónica.

A Associação Portuguesa de Hemofilia e Outras 
Coagulopatias Congénitas defende uma solução a 
que todos os cidadãos que vivem com doença crónica 
tenham acesso, independentemente do hospital 
em que são seguidos, e que contemple os seguintes 
requisitos: 

1. permita a dispensa da medicação hospitalar na 
residência ou um local próximo, assegurando-se a 
equidade em todo o território continental e ilhas e a 
sustentabilidade económica para o SNS1; 

2. evite a exposição dos doentes crónicos, muitos de-
les imunodeprimidos, a ambientes de possível contá-
gio por doenças infeciosas, tal como a COVID-191; 

3. cumpra todas as garantias de qualidade, segurança, 
rastreabilidade, proteção de dados e confidencialidade1; 
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E DEPOIS 
DO COVID...
ANTÓNIO GOUVEIA
Administrador Executivo Residências Montepio

A pandemia causada pela doença respiratória SARS-
CoV-2 trouxe também, para além da mortalidade que 
se tem observado, efeitos nefastos rrelativamente às 
sequelas que, apesar de ainda pouco conhecidas, já se 
começam a verificar nas pessoas que foram infetadas 
pelo vírus.

À medida que a pandemia de COVID-19 progride, 
aumenta o conhecimento sobre os impactos de 
longo prazo desta infeção que podem incluir sequelas 
cardíacas, neurológicas, metabólicas e respiratórias, a 
que a literatura se lhe refere como “Síndrome COVID-19 
Pós-Agudo”.

Na verdade, ainda não está esclarecido se a COVID-19 
deixa danos pulmonares e/ou físicos permanentes, 
mas são inúmeras as referências a situações em que 
o acompanhamento e os programas de reabilitação 
após um processo de infeção por COVID-19 têm sido 
fundamentais na readaptação à vida normal em 
comunidade, dos que superaram a doença, mas que 
mantêm efeitos secundários da recente infeção.

Consciente da importância e vantagem de intervenções 
rápidas e assertivas na mitigação dos efeitos do 
“Síndrome COVID-19 Pós-Agudo”, as Residências 
Montepio, criaram um serviço onde se propõe apresentar 
uma solução integrada aos indivíduos que necessitam 
de cuidados de reabilitação pós-covid, nomeadamente 
com reabilitação respiratória, cardiorrespiratória ou 
musculoesquelética e de saúde mental.  

O objetivo deste serviço de reabilitação é aumentar 

a autonomia, reduzir as incapacidades e otimizar 
o funcionamento dos indivíduos, em condições de 
saúde, na interação com o seu meio, melhorando a 
qualidade de vida.  

O processo

A reabilitação é um processo de resolução de 
problemas, enquadrado no contexto do modelo 
biopsicossocial holístico de saúde, de forma centrada 
na pessoa, e que requer:

• uma equipa multidisciplinar especializada, esta-
belecendo metas de equipa colaborativa;

• uma formulação da situação, cobrindo todos os 
domínios do modelo biopsicossocial;

• monitorização contínua da mudança e dos efeitos 
das intervenções.

Os programas presenciais de reabilitação estão 
prejudicados na sua aplicabilidade pelo risco acrescido 
de infeção / reinfeção com COVID-19, cenário em que a 
telereabilitação tem vindo a apresentar-se como uma 
solução eficaz para abranger extensivamente a grande 
quantidade de indivíduos com necessidades de apoio.

As intervenções podem enquadrar-se em cinco 
categorias: 

• Exercício geral de aumento do trabalho cardiores- 
piratório

• Prática repetida de atividades funcionais;
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• Terapias psicossociais;

• Educação com ênfase na autogestão dos clientes;

• Um conjunto de ações específicas adaptadas às 
prioridades, necessidades e objetivos do cliente, 
cobrindo (se necessário) todos os domínios do 
modelo biopsicossocial de saúde e sendo avalia- 
das regularmente pelos seus benefícios, para de-
terminar se devem ser continuadas, alteradas ou 
abandonadas.

• Nessa medida, podem ser complementadas com 
disponibilização de apoio nas atividades de vida 
diárias, com Soluções de Apoio à Vida no Domicílio, 
e Teleassistência, entre outros.

No que se refere especificamente à Reabilitação 
Respiratória, este serviço apresenta-se sob a forma de 
três packs (renováveis)1, de 10 sessões cada:

Nível 1 - Teleassistência (sessões por vídeo / tele-
conferência). Para casos mais ligeiros, apenas patologia 
respiratória; utentes com alta hospitalar e já com 
autonomia para domicílio. Dar orientação.

Nível 2 – idêntico ao nível  1 mas com suporte presencial2 

do fisioterapeuta, quer no domicílio dos clientes (em 
caso de dificuldades na deslocação ou condição de 
saúde débil), quer numa das Residências Montepio, 
nomeadamente, Gaia, Coimbra, Albergaria, Parede, 
Entrecampos e Montijo. 

Visa a melhoria da qualidade dos exercícios, e 
permite ultrapassar dificuldades de compreensão da 
intervenção, por parte do cliente. Pode ser aplicado em 
situações com sintomatologia mais significativa, na 
medida em que o terapeuta pode aplicar técnicas, não 
passíveis de aplicação pelo cliente de forma autónoma. 

Nível 33 - presencial , acompanhado por fisioterapeuta, 
quer no domicílio dos clientes (em caso de dificuldades 
na deslocação ou condição de saúde débil), quer numa 
das Residências Montepio, nomeadamente, Gaia, 
Coimbra, Albergaria, Parede, Entrecampos e Montijo.

Aborda o cliente de forma mais abrangente, e para 
além das sequelas de foro respiratório, são realizadas 
intervenções no âmbito neuro-musculo esquelético.

Em qualquer dos níveis, o terapeuta realiza uma 
avaliação inicial do cliente e respetivas necessidades, 
procedendo a sinalização imediata no caso de a 
situação beneficiar de intervenção de técnicos 
especialistas dentro das Unidades (ex: terapia da fala, 
psicologia, terapia ocupacional, etc.)

1 oferta de Inspirometro incentivo em todos os pacotes
2  salvaguardando as Orientações das Autoridades de Saúde sobre a COVID-19, 

nomeadamente riscos de contágio e estratégias de mitigação
3 salvaguardando as Orientações das Autoridades de Saúde sobre a COVID-19, 

nomeadamente riscos de contágio e estratégias de mitigação

Telerehabilitation
Via information
 technology (IT) 
infrastructure

Patient
interview

Self-
management
intervention

Maintenance
program

Patient
education

Exercise
training

Patient
interview

Treatment

Multidisciplinary Team
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 “Guarde a transfusão para as vidas que dela dependem” é uma campanha de sensibilização que 
desde junho de 2020 é promovida pela Associação Portuguesa de Imuno-Hemoterapia (APIH) 
com o apoio da ViforPharma e que tem como objetivo chegar à comunidade médica referindo 
que existem alternativas à transfusão de sangue. 

Esta campanha, no entanto, não tem apenas um objetivo e pretende ainda chamar a atenção 
para o fato de estarmos a viver novos desafios, devido à atual pandemia SARS COV-2 e, além disso, 
chamar ainda a atenção para o facto de este bem tão precioso, que é o sangue, se encontrar em 
escassez para os doentes que realmente dele necessitam, devendo-se utilizar apenas quando es-
tritamente necessário.

O Hospital conversou com Paula Barriga, diretora geral da Vifor Pharma em Portugal, sobre a cam-
panha e a forma como ela tem decorrido.

A diretora da Vifor Pharma Portugal é licenciada em Biologia, tendo formação pós-graduada 
em Portugal e no estrangeiro nas áreas de Gestão e Liderança. Tem desenvolvido a sua carreira 
na indústria farmacêutica, ocupando vários cargos de crescente responsabilidade na gestão de 
negócio em Portugal, na Europa Ocidental e no Brasil, assim como na coordenação de equipas de 
Marketing Global em empresas farmacêuticas multinacionais.

Campanha 
alerta medicos 

para alternativas 
à transfusão de 

sangue
 

PAULA BARRIGA
Diretora Geral da 
Vifor Pharma Portugal
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"Guarde a transfusão para as vidas que dela 
dependem” é uma campanha promovida pela 
APIH e pela Viforpharma. Qual o objetivo desta 
campanha e como tem decorrido?

Esta campanha tem por objetivo alertar para a 
necessidade de usar o sangue apenas quando 
necessário. O sangue é um bem precioso e é preciso 
salvaguardá-lo para aqueles que dele dependem. 
Existem alternativas à transfusão e a correta gestão do 
sangue tem enormes e reconhecidos benefícios para os 
doentes. 

Este conceito, conhecido como Patient Blood 
Management, tem vindo a ser disseminado na última 
década, através da adoção de uma abordagem holística 
e multidisciplinar de forma a garantir o melhor resultado 
clínico possível, centrada nas necessidades reais do 
doente e valorizando os componentes do sangue como 
recurso especial. 

Esta campanha é uma das muitas que têm vindo a 
ser realizadas, com suporte das autoridades de saúde, 
e que, mais uma vez, tem decorrido muito bem, com 
boa aceitação e com consequências práticas nas nossas 
instituições hospitalares. A vossa publicação já tem 
vindo a dar conta de muitas dessas iniciativas.

Durante o confinamento, houve situações que 
deram o alerta para o problema de o sangue 
poder faltar nos hospitais? 

Houve certamente. Por um lado, a impossibilidade de 
deslocação de brigadas para recolha de sangue, por 
outro o receio dos dadores se deslocarem aos hospitais, 
não obstante os apelos à generosidade dos portugueses 
terem parcialmente mitigado esta questão. 

Hoje, e apesar do gradual desconfinamento, com a 
retoma da atividade assistencial e cirúrgica, surgem de 
novo alertas para este problema que poderá afetar os 
doentes cuja vida depende unicamente destas dádivas. 
Daí a pertinência acrescida, de reservar este bem 
precioso apenas para aquelas vidas que dele dependem.

Foi esta situação que deu origem à campanha?

Esta situação desencadeou a necessidade de um 
novo “call to action”, a necessidade de relembrar 
as alternativas à transfusão e a necessidade de um 
adequado programa de Patient Blood Management.

Como tem decorrido todo o processo e que 
ações concretas têm sido realizadas?

A campanha foi lançada oficialmente em julho do ano 
passado. Foi feita publicidade em meios especializados. 
A partilha do site “eviteatransfusão.pt” e do seu respetivo 
conteúdo realizou-se através de diversos canais digitais 
(email, sms, LinkedIn e outros tipos de publicidade) para 
as mais diversas especialidades médicas. 

Até ao momento a campanha foi apadrinhada 
pelas seguintes entidades: Associação Portuguesa 
Administradores Hospitalares (APAH), Sociedade 
Portuguesa de Anestesiologia (SPA) e Sociedade 
Portuguesa de Gastroenterologia (SPG). Durante a 8ª 
Conferência de Valor da APAH esta campanha também 
foi alvo de divulgação. Foi agendado um webinar da SPA 
e uma Mesa redonda em parceria com a SPG durante a 
Semana Digestiva 2020.

Sendo o objetivo da campanha a necessidade 
de sensibilizar a comunidade médica para 
a existência de alternativas à transfusão de 
sangue, qual tem sido a aceitação destes 
profissionais de saúde?

A aceitação tem sido muito positiva com um excelente 
feedback recebido. A mensagem é muito apelativa 
e direta. Tanto o tema como a mensagem têm sido 
muito bem recebidos dada a pertinência do assunto e 
a importância de implementar medidas de poupança 
de sangue.

Será que esta campanha faz sentido ser 
realizada, igualmente, junto de outros 
profissionais de saúde que não médicos – por 
exemplo administradores hospitalares?

Faz certamente sentido, junto dos administradores 
hospitalares e junto das várias autoridades da área da 
saúde. Vejamos alguns exemplos. A implementação 
do programa de PBM pelo sistema de saúde na 
Austrália Ocidental levou a uma redução progressiva 
da mortalidade hospitalar (-28%), a uma redução da 
duração do internamento (-21%) e a uma redução da taxa 
de enfarte do miocárdio ou acidente vascular cerebral 
(-31%). Também houve uma redução das transfusões de 
sangue alogénico (-41%), de concentrados eritrocitários 
(-41%), de plasma fresco (-47%) e de plaquetas (-27%). 

A redução dos custos dos hemoderivados foi de mais 
de 18 milhões de dólares e a redução dos custos das 
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atividades relacionadas com as transfusões de mais 
de 80 milhões de dólares.

Em Portugal foi levado a cabo, em 2017, um estudo 
independente, que avaliou qual seria o impacto 
económico associado à implementação de um 
programa PBM nacional (este estudo tem co-
autoria do Anemia Working Group de Portugal). Os 
resultados, num total de 384.704 doentes elegíveis, 
estimam que a implementação nacional de um 
Programa de Patient Blood Management, poderia 
gerar uma poupança líquida de 67,7 milhões de euros 
por ano. Prevê uma redução de 8,4% no período de 
dias de internamento hospitalar, bem como uma 
redução de 37,3% na taxa de readmissão a 30 dias, 
correspondendo a uma poupança de 70,4 milhões de 
euros nos custos de hospitalização.

O sangue é precioso e esta ideia, apesar de ser 
conhecida há muito tempo, andava esquecida 
até junto dos profissionais de saúde. Quais as 
alternativas que apresentam para “poupar” o 
sangue?

Existe vasta evidência científica que mostra que, 
em muitas situações, a anemia e a perda de sangue 
podem ser tratadas com procedimentos clínicos 
que permitem utilizar o sangue de forma mais 
racional, conduzindo a uma significativa redução 
das transfusões. Esta é a filosofia dos Programas de 
Patient Blood Management (PBM). Esta filosofia 
está inclusivamente espelhada em normas da 
Direção-Geral da Saúde. O PBM é um programa 
que inclui a optimização da hematopoiese do 
doente, a minimização  das perdas sanguíneas 
e o aproveitamento e optimização da reserva de 
hemoglobina específica de cada doente. Vários estudos 
têm demonstrado que o PBM reduz significativamente 
o número de transfusões, diminuindo a morbilidade 
e mortalidade, melhorando os resultados clínicos e 
reduzindo os custos hospitalares. O PBM pode ser 
utilizado no pré-operatório, intra-operatório e no 
pós-operatório de diversas cirurgias programadas, 
podendo diminuir até cerca de 55% as transfusões nos 
doentes submetidos a cirurgias. 

INOVAÇÃO
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Existem oportunidades na saúde digital (WHO, 
2020) reveladas de forma mais intensiva e 
evidente neste processo temporal de pandemia, 
que permitem compreender a sua oportunidade 
na saúde, e ir ao encontro dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) relativos à 
saúde e ao bem-estar (ODS 3).

Não há saúde digital sem o envolvimento 
efetivo dos profissionais de saúde, seja para a 
telemedicina, tele saúde, videoconferências ou 
aplicativos móveis para consultas, rastreios ou 
seguimento.

Por si só, os profissionais de saúde têm o valor técnico 
da sua perícia, competência e a sua capacidade de 
interação em saúde, mas é a força do envolvimento da 
gestão de topo das organizações que lhes exponencia 
o seu papel (Brach e outros, 2012). Este é o principio 
geral de orientação que subjaz ao perfil das organizações 
literadas (Brach e outros, 2012). 

Os gestores de topo devem estar envolvidos fortemente 
nas estratégias de literacia em saúde (digital e não 
digital) e passar esta perspetiva às suas equipas, no 
seu planeamento, desenvolvimento e implementação 
de qualquer atividade, incluindo também os seus 
destinatários finais, isto é dar voz dos utentes.

As soluções digitais de saúde podem provocar uma 
revolução na forma como as pessoas acedem aos 

serviços, promovem a sua saúde e o seu bem-estar, 
e por fim, conseguem atingir padrões mais altos de 
saúde (WHO, 2020). (Quadro 1)

CRISTINA VAZ DE ALMEIDA
Diretora da Pós-Graduação em Literacia em Saúde - ISPA

ORGANIZAÇÕES E 
PROFISISONAIS 
DE SAÚDE: 

E DEPOIS, 
CONTINUAMOS 
NO DIGITAL?

Há vários exemplos de sucesso nas organizações de 
saúde, através da utilização de meios digitais que visam 
dar continuidade ao contato profissional – paciente. 
Não se pode parar a roda de conexões. Evocamos aqui 
o aplicável e atual modelo relacional de competência 
de comunicação em saúde (Kreps, 1988), representado 
graficamente por uma “roda com eixos” (raios), em 

Visitas estabelecidas/marcadas por telefone para en-
contro entre paciente e profissional de saúde.

Check-ins virtuais: check-in rápido (5 minutos média) com 
pacientes via telefone ou outro dispositivo, para se decidir se 
é necessária uma visita à unidade de saúde ou domiciliária.

Revisão de imagens enviadas por pacientes. Estes podem 
gravar vídeos e / ou imagens e enviam ao profissional de 
saúde (armazenar e encaminhar).

Visitas eletrónicas: visita ao consultório assíncrona entre 
paciente e profissional de saúde através de um portal 
do paciente ou por email. Estes pedidos são depois 
respondidos de forma assíncrona.

Monitorização remota: dados fisiológicos, através de parâ-
metros com dispositivos médicos.

Quadro 1. Alguns serviços que podem ser 
realizados usando apenas o telefone.

1.

2.

3.

4.

5.

Fonte: Elaboração própria baseado em Almeida, Moraes & Brasil (2020).

INVESTIGAÇÃO
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ORGANIZAÇÕES E 
PROFISISONAIS 
DE SAÚDE: 

E DEPOIS, 
CONTINUAMOS 
NO DIGITAL?

que o centro da roda representa o paciente e os raios 
representam os vários prestadores de serviços de saúde 
(profissionais de saúde, organizações, outros serviços 
relacionados). Através dos papéis interdependentes de 
cada um, gera-se nesta “roda”, um nível de competências 
de comunicação relacional (Kreps, 1988, p. 353) entre 
os profissionais e os pacientes, e o digital é o óleo 
que permite que a roda continue a girar com os seus 
componentes profissionais – pacientes.

Mesmo casos de pessoas menos literadas, e por isso 
com baixa capacidade de leitura e compreensão, 
a utilização do telemóvel, foi das ferramentas mais 
úteis para estabelecer a proximidade com o paciente, 
referem Veiga e Ramos enfermeiras hospitalares (Vaz 
de Almeida, 2020). A título de exemplo estes dois casos 
de sucesso do acompanhamento por “teleconsultas” 
seja com os pacientes com baixa visão no Instituto 
Oftalmológico Gama Pinto (IOGP), seja os pacientes 
do Centro Hospitalar Lisboa Central, organizadas pela 
Enfermeira Susana Ramos e efetuadas tanto por médico 
como por enfermeiro, mostram que este seguimento 
de proximidade digital permitiu uma adesão eficaz, 
compromisso do paciente, e satisfação com o contato, 
diminuição da ansiedade, sensação de proximidade, 
conexão social, tempo para fazer perguntas, e um estado 
geral de melhor saúde mental.

Já os pacientes acostumados com uma prestação de 
serviços de saúde online anseiam, por uma experiência 
de saúde sem atritos (Change healthcare, 2020). 
Estes pacientes habituados ao digital querem ter mais 
capacidade de acesso aos serviços, marcar uma consulta 
on line, pedir acompanhamento/seguimento facilmente, 
fazer perguntas com respostas diretas e pagar o serviço 
num só lugar (Change healthcare, 2020).

Para que estas teleconsultas tenham um melhor 
resultado em termos de adesão do paciente e seguimento 
(à distância), os profissionais de saúde envolvidos nestes 
processos durante a pandemia (Vaz de Almeida, 2020a) 
revelaram que, para aumentar o acesso ao serviço e 
informação, a compreensão do seu conteúdo e o uso 
dessa informação via digital, tiveram, necessariamente, 
de ir ao encontro dos princípios da literacia em saúde 
(Vaz de Almeida, 2020a). Nesse sentido houve uma 
exigência por parte dos profissionais de saúde de 
uma maior adaptação a: interação digital com ou sem 
vídeo, uso de uma linguagem mais clara, e sobretudo 
com várias repetições, sendo eficaz que “quanto mais 
se repetir a mensagem, maior a probabilidade da sua 
memorização (Rodrigues, 2020); a utilização de técnicas 
comuns usadas pela literacia em saúde (Almeida, Moraes 
& Brasil, 2020).

Três pilares para apoiar uma abordagem digital

Neste momento ao nível europeu, a Comissão 
Europeia está a operacionalizar formas de se efetivar 
uma maior  transformação digital, extensível a um 
benefício comum das pessoas, pelo que estão incluídos 
todos os profisisonais de saúde e as organizações de 
saúde. A Comissão Europeia destaca os três princípios 
orientadores para uma solução digital efetiva (European 
Commission, 2020b). (Quadro 2).

Figura 1. O que desejam os pacientes com 
maior literacia digital?

MAIOR CAPACIDADE
 DE ACESSO

MARCAÇÃO FÁCIL DE 
CONSULTA ON LINE

FAZER E RECEBER 
PERGUNTAS MAIS

 DIRETAS 
E EXPEDITAS

PAGAR A PESTAÇÃO 
DE SERVIÇO NUM SÓ 

PONTO 

TER SEGUIMENTO 
ONLINE

PACIENTES 
COM MAIOR 
LITERACIA 

DIGITAL

Fonte: Elaboração própria baseado em Change healthcare (2020).

Figura 2. Benefícios das consultas de saúde 
digitais 

CONSULTAS
DIGITAIS

ADESÃO
EFICAZ

SATISFAÇÃO
COM O CONTATO

DIMINUIÇÃO
DA ANSIEDADE

COMPROMISSO

TEMPO PARA 
QUESTIONAR

SENSAÇÃO DE 
PROXIMIDADE

CONEXÃO
SOCIAL

Fonte: Elaboração própria, baseado em Brach e outros, 2012; European 

Commission (2020); Almeida, Moraes & Brasil, 2020.
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Para haver sucesso na estratégia digital, e no que 
diz respeito à saúde, pode avaliar-se pelas guidelines 
europeias (European Commission, 2020b) que é 
preciso investir em competências digitais, acelerar a 
implantação de banda larga, isto é internet mais rápida 
tanto das habitações particulares como hospitais e 
escolas, investir na capacidade de supercomputação 
de soluções inovadoras para a medicina.

Para  haver um maior recurso às tecnologias digitais, 
os profissionais devem tornar-se mais capacitados, 
através de diversos meios, onde se inclui a formação, 
para poderem usar e responder às necessidades mais 
imediatas da saúde digital, e, por outro os pacientes 
necessitam de melhor e maior “advocacia” (Ramos, 
2020) e de apoio das organizações literadas no processo 
(Brach e outros, 2012).(Quadro 3).

Colocar as pessoas em primeiro lugar;

Abrir novas oportunidades para as organizações darem  
impulso a este desenvolvimento de tecnologia confiável;

Promover uma sociedade aberta que permita uma 
economia ativa e sustentável que ajude também a 
combater as mudanças climáticas permita uma rápida 
transição “verde”.

Quadro 1. Princípios para a solução digital       
                 europeia

1.

2.

3

Fonte: Baseado em European Commission (2020b).

Figura 3. Estratégias europeias para melhoria 
digital

Fonte: Elaboração própria, baseado em European Commission (2020b).

ESTRATÉGIA 
DIGITAL 

EUROPEIA

INTERNET MAIS 
RÁPIDA NA 

SAÚDE

SOLUÇÕES 
INOVADORAS PARA 

A MEDICINA

Incentivar os pacientes a definirem previamente a lista 
das sua preocupações

Incentivar os pacientes a organizarem previamente toda 
a documentação necessária para a teleconsulta

Personalizar a experiência de saúde, enriquecendo com 
os aspetos relacionais valorizados pelos pacientes

Fazer um acompanhamento das suas necessidades e 
questões, com seguimento por mensagem, telefone ou 
vídeo conferencia (com tempo limitado, mas que marca a 
continuidade e proximidade do contato)

Listar e fornecer dados importantes para que o 
paciente mantenha a sua saúde, através do envio de 
recomendações e informações (sms por ex.)

Avaliar as questões (mesmo que as que não sejam 
diretamente de saúde) colocadas pelo paciente a nível 
digital e conseguir dar resposta direta ou através de 
outros serviços

Proporcionar uma experiência agradável pelo telefone 
ou vídeo conferencia (a luz, a postura do profissional a 
expressão facial, a possibilidade de não ter a máscara e 
por isso conseguir ver o rosto.

Repetir as vezes que forem necessárias num tom claro, 
assertivo e positivo. A repetição ajuda na memorização

Controlar e monitorizar os tempos de conversa, deixando 
falar mas marcando as prioridades. Conversa de saúde, 
pode incluir conversa social mas continua a ser uma 
conversa de saúde

Registar os dias em que existiram “sucessos” nos 
tratamentos e fazer uma lista das razões, dos momentos, 
dos dias e da mudança eventual que ocorreu na 
comunicação digital em saúde.

Compreender e ir ao encontro das limitações digitais 
que o paciente tem, seja a nível do aparelho (telemóvel 
simples) seja ao nível do conteúdo e do follow up

Assegurar que o paciente tem alertas para as consultas 
digitais e usar as comunicações por sms para que este 
recorde medicação, orientações e comportamentos de 
saúde (educação para a saúde)

Quadro 3. 12 Passos para melhorar a 
interação digital profissional-paciente

1.

2.

3.

4.

5.

Fonte: Elaboração própria baseado em Almeida, Moraes & Brasil (2020).

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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A capacitação do cidadão para uma melhor literacia 
em saúde envolve as pessoas na sua individualidade 
(WHO, 2009), nessa capacidade de controlo dos atos 
da sua vida e por isso, elas também têm um papel 
ativo no melhor controlo e proteção da sua saúde e na 
sua contribuição para esta estratégia digital comum 
que beneficie a sociedade na sua globalidade. Criar 
meios fáceis, assertivos, claros e positivos de passar a 
mensagem e as ações específicas para uma maior e 
melhor eficácia (Bandura, 1999) na utilização da saúde 
digital parece ser um dos caminhos.

Reconhecemos porém que o nível de literacia em 
saúde da população europeia é baixo (Espanha, 
Avila e Mendes, 2016) representando metade dos 
portugueses e dos europeus, que não conseguem 
adequadamente aceder, compreender, avaliar e usar a 
informação em saúde por forma a tomarem decisões 
acertadas em saúde (Sorensen e outros, 2012).

Ao nível das organizações, o salto digital deve cada 
vez mais ser intencional e não reativo como foi o 
que surgiu através do efeito COVID-19. Desde março 
2020, altura do início do confinamento em Portugal 
que as organizações de saúde iniciaram um processo 
reativo de construção de soluções digitais para manter 
a ligação e a continuidade na prestação dos serviços 
de saúde. 

Este salto voluntário científico e tecnológico das 
organizações, que se pretende através de uma série 
de esforços conjuntos entre as entidades reguladoras 
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e promotoras de fundos europeus (European 
Commission, 2020c), permite mais passos para uma 
transformação proativa de melhoria de prestação de 
serviços de saúde de qualidade, estimula a promoção 
da pesquisa, o diagnóstico e o tratamento, assim como 
“combater a desinformação on-line e promover 
diversos e confiáveis conteúdos de media” (European 
Commission, 2020b).

Acompanhando esta mudança mais digital de uma 
sociedade que se transforma com a pandemia, criando 
e reforçando outras necessidades,  é necessário 
haver também um bom suporte legal (Lei de Serviços 
Digitais) para regulamentar e esclarecer as regras 
desta prestação de serviços online, em particular 
a proteção de dados confidenciais que a saúde 
gere diariamente, e que tem de ser salvaguardada, 
“garantindo que os dados pessoais e sensíveis sejam 
protegidos” (European Commission, 2020b).

Por outro lado, a Comissão Europeia está convencida 
que os dados de saúde, bem regulamentados podem 
contribuir para o bem comum (European Commission, 
2020b). Os dados podem fornecer pistas, por exemplo, 
através do reaproveitamento de registos de saúde 
ou dados sociais de domínio público, que ajudem no 
desenvolvimento de medicamentos personalizados 
ou a avançar com pesquisas para encontrar curas 
para doenças específicas (European Commission, 
2020b).
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Atividades APDH

A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH), procurando superar os desafios 
impostos pela pandemia COVID-19, deu continuidade às suas iniciativas, a nível nacional e internacional, 
no formato exclusivamente on-line. Destas destacam-se, em baixo, as realizadas no segundo semestre 
de 2020

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2020, foi realizado o 8.º 
Congresso Internacional dos Hospitais “Saúde 6.0: Pessoas 
e Tecnologia” que, pela primeira vez num formato virtual, 
registou níveis de participação excelentes, tendo acedido 
ao evento em direto, cerca de 3445 participantes, entre os 2 
dias, provenientes de dez países, desde Portugal, Finlândia, 
Holanda, França, Áustria, EUA, Espanha, Reino Unido, 
Alemanha e Emirados Árabes Unidos. 

8.º CONGRESSO INTERNACIONAL 
DOS HOSPITAIS “SAÚDE 6.0: PESSOAS 
E TECNOLOGIA”

Foram dois dias marcados por momentos de grande 
qualidade, apenas possíveis com o excelente contributo 
que nos trouxeram todos os oradores, e, em particular, os 
nossos sócios individuais e institucionais, amplamente 
representados no programa científico deste congresso e que 
connosco partilharam o seu saber, práticas e experiências. 

quais dois Keynote speakers e vinte e quatro palestrantes, 
orientados por quatro comentadores e seis moderadores, 
nos ajudaram a compreender como podemos integrar 
o progresso da tecnologia no bem-estar das pessoas, 
na prática clínica e na gestão da saúde, bem como nos 
apresentaram alguns dos desafios futuros, impostos pelo 
contexto atual da pandemia. 

Foi também realizado, no âmbito do congresso, um 
Concurso Internacional de Fotografia e Vídeo - "Imagens 
da Pandemia", que teve como objetivo preservar a memória 
histórica do atual momento de pandemia e homenagear os 
profissionais na linha de frente no combate à pandemia.

Foi com muito gosto que nos vimos distinguidos com 
o apoio de várias entidades e individualidades, que 
muito dignificaram e contribuíram para o sucesso deste 
congresso, nomeadamente: 

• A HOPE - Federação Europeia dos Hospitais e a IHF - 
Federação Internacional dos Hospitais, patrocinadores 
institucionais do evento, representados pelos seus 
Presidentes Urmas Sule (IHF) e Risto Miettunen (HOPE) 
e a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), 
na pessoa da sua Presidente do Conselho Diretivo, 
Márcia Roque, que deram o seu contributo na sessão 
solene de abertura. 

Os participantes tiveram oportunidade de assistir a três 
conferências, um simpósio e seis painéis, a partir dos 
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Ainda no âmbito deste congresso, foram apresentados os 
resultados finais da iniciativa “Experiências na era COVID-19 
: Resiliência, Singularidade e Determinação”. Esta foi pro-
movida pela APDH conjuntamente com – a Direção-Geral 
da Saúde (DGS), a ACSS e as cinco Administrações Regionais 
de Saúde e, ainda, as Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores, em colaboração especial – que lançaram um repto 
a todas as Instituições, profissionais e equipas de saúde de 

“EXPERIÊNCIAS NA ERA COVID-19: 
RESILIÊNCIA, SINGULARIDADE E 
DETERMINAÇÃO”

Instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a  partil-
har as suas Experiências emergidas em resposta aos atuais           
desafios impostos pela Pandemia e, ainda, prestar uma 
homenagem a todos os profissionais e instituições do SNS, 
pela grande dedicação e esforço demonstrados em prol da 
vida e saúde dos cidadãos.

A resposta a este desafio, mesmo num momento tão crítico, 
teve uma adesão que superou todas as expectativas, tendo 
sido submetidas 62 candidaturas de 43 instituições de 
saúde, de Norte a Sul de Portugal Continental, incluindo as 
regiões autónomas. Destas, foram apuradas 15 Experiências 
finalistas, divulgadas nos sites das entidades promotoras 
e posteriormente colocadas à votação do público. A 
experiência mais votada foi “Padrões de Qualidade nas 
Clínicas Virtuais – Consulta Virtual de Oftalmologia na era 
COVID-19 do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte”, 
com 5.658 votos de um total de 21.508 votos.

Equipa do Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte (CHULN): 
Médico, Serviço Oftalmologia, Diogo Bernardo Matos, Coordenador 
Departamento de Glaucoma, Luís Abegão Pinto (na foto em cima), 
Coordenadora dos Técnicos Diagnóstico e Terapêutica do Serviço de 
Oftalmologia, Ana Paula Mendes e o Diretor de Serviço de Oftalmolo-
gia, Walter Rodrigues.

• A colaboração especial da Altice Portugal, na pessoa do 
seu Presidente, Alexandre da Fonseca e do Diretor de 
Coordenação Institucional, Corporativa e Comunicação, 
André Figueiredo, que nos ajudaram a operacionalizar 
este evento on-line, tendo também participado na 
sessão solene de abertura. 

• Os nossos parceiros, a Polícia Judiciária, que esteve 
presente na sessão de encerramento, na pessoa do seu 
Diretor Nacional, Luís Neves, a FDC, na pessoa de Marina 
Caldas, que apoiou em várias áreas do evento e o CITI - 
Centro de Investigação para tecnologias Interativas, que 
concebeu a imagem deste congresso. 

• Os nossos patrocinadores, cujo apoio é fundamental para 
a prossecução deste tipo de iniciativas, especialmente a 
Merck Sharp & Dohme, Gilead Sciences, Janssen-Cilag 
Farmacêutica, Amgen Biofarmacêutica, Astellas Farma, 
Bristol-Myers Squibb, Lilly, Roche, Sonae MC, Novartis, 
Siemens Healthineers, IASIST, Astrazeneca, Delta e Quinta 
do Avelar. 
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Atividades APDH

A APDH associou-se ainda à comemoração do 66º 
Aniversário do Hospital de Santa Maria, pela parceria com 
o CHULN, na organização do webinar “Hospital e Academia: 
Olhares para uma resposta de futuro”, que se realizou no dia 
9 de dezembro de 2020. 
 

“HOSPITAL E ACADEMIA: OLHARES 
PARA UMA RESPOSTA DE FUTURO

No dia 17 de julho, decorreu a sessão “Comunicar em 
Contexto de Mudança: Recuperar a Confiança no SNS”, 
com o apoio da Novartis, cuja participação alcançou 97 
participantes on-line. A sessão foi moderada pela Chefe de 
Divisão de Comunicação e Relações Públicas da DGS, Diana 
Mendes e as apresentações estiveram a cargo do Vice-
Presidente da Direção, Sociedade Portuguesa de Esclerose 
Múltipla, Paulo Gonçalves, do Presidente da Direção, 
Europacolon, Vítor Neves, do Psicólogo Clínico no HCVP 
e Professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, Osvaldo 
Santos e da Presidente do conselho de administração do 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Rita Perez

.

No dia 18 setembro, foi organizada a sessão “O Presente e o 
Futuro da Digitalização no SNS: Lições pós-COVID-19”, com o 
apoio da Takeda Farmacêuticos Portugal, cuja participação 
alcançou 136 participantes on-line. A sessão foi moderada pela 
Vogal da Direção da APDH, Ana Escoval e as apresentações 
estiveram a cargo do Diretor, Área de Gestão de Sistemas e 
Tecnologias de Informação, Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Central, António Lourenço, do Diretor Executivo, 
ACES Baixo Mondego, José Luís Biscaia, da Médica, Hospital 
Garcia de Orta (HGO), Rita Nortadas, do Farmacêutico do 
HGO, Armando Alcobia e do Diretor, Sistemas de Informação, 
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Bruno Trigo.

NO ÂMBITO DO CICLO DAS 
“CONVERSAS EM REDE EM TEMPOS 
DE COVID-19”, FORAM REALIZADAS 3 
SESSÕES:

No dia 10 novembro, decorreu a sessão “COVID-19: Prevenção 
e Tratamentos”, com o apoio da Gilead Sciences, Janssen e 
Pfizer, cuja participação alcançou 87 participantes on-line. A 
sessão foi moderadora pelo Presidente da Direção da APDH, 
Carlos Pereira Alves e as apresentações estiveram a cargo da 
Diretora médica da Gilead Sciences, Cláudia Delgado, pelo 
Diretor médico da Janssen, Manuel Salavessa e pela Direto-
ra médica da Pfizer, Susana Castro Marques.

INTERNACIONAL
A nível internacional, a APDH enquanto representante de 
Portugal na HOPE e membro de pleno direito da IHF tem 
participado ativamente nas atividades programadas por 
ambas as federações.

No âmbito europeu, a APDH tem partilhado regularmente 
o resumo de notícias relativas à COVID-19 (COVID-19 HOPE 
Weekly review) e participou em duas reuniões do Board 
of Governors, duas dos Liaison Officers e uma dos Coorde-
nadores Nacionais. 
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Em dezembro de 2020, terminou a 2.ª edição do Programa 
Young Executive Leaders (YEL), assinalada num Webinar 
onde o grupo apresentou os resultados do seu trabalho, que, 
devido à pandemia da COVID-19, foram centrados no desafio 
ao combate e à gestão desta crise. O grupo foi constituído 
por 16 jovens líderes, entre os quais quatro portugueses: Ana 
Mafalda Bártolo do Centro Hospitalar de Leiria; Eduardo 
Castela do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca; Rita Veloso 
do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde 
e Vanessa Braga do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra.

YOUNG EXECUTIVE LEADERS (YEL), 

Entre outros assuntos discutidos, o 
mais importante foi a pandemia por 
COVID-19 e o seu impacto. Foi assim 
lançada a publicação anual “Hospi-
tal Healthcare Europe (The Official 
HOPE Reference Book). 2020 edi-
tion”, preparada em conjunto com 
a HOPE. A publicação inclui vários 
temas, essenciais para os profissio- 
nais de saúde hospitalares europeus, 
entre os quais dados relativos aos 
cuidados de saúde nos hospitais eu-
ropeus e o contributo dos Governa-
dores da HOPE sobre a COVID-19, 
incluindo a participação da APDH. 

A APDH tem ainda participado ativamente na Task Force 
‘Beyond COVID-19’, criada com o objetivo de apoiar os hos-
pitais na adoção de práticas realizadas durante a pandemia 
da COVID-19. Foi publicado um relatório que apresenta uma 
visão sobre como os hospitais podem abraçar novas for-
mas de prestação de cuidados de saúde, respondendo ao        
mesmo tempo à evolução da pandemia do coronavírus: 
‘Building the ‘New Normal’: Harnessing transformative 
practices from the COVID-19 pandemic’. Como membros da 
Task Force, estiveram representados dois Sócios institucio-
nais da APDH, na pessoa de Ricardo Mota do Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra e de António Marques do 
Centro Hospitalar Universitário do Porto.

TASK FORCE 
‘BEYOND COVID-19’

Foi também adiado o Programa de Intercâmbio HOPE 2021 
para o ano de 2022 (incluindo a Conferência Final – Agora), 
como consequência da evolução da pandemia por COVID-19.

Destaca-se ainda a nomeação, pela 
Direção da APDH, da nova Coorde-
nadora Nacional do Programa de In-
tercâmbio HOPE em Portugal – Sofia 
Oliveira, Coordenadora da Unidade 
de recrutamento e desenvolvimento 
de Recursos Humanos no Hospital 
Professor Doutor Fernando Fonseca.

A Direção da APDH agradece igual- 
mente o profissionalismo e dedi- 
cação do Coordenador Nacional 
cessante Francisco Matoso, que 
durante 22 anos ocupou este car-
go, continuando a desempenhar as 
funções de Liaison Officer na HOPE, 
onde igualmente representa Portu-
gal desde 1998.

Portuguesas, entre as quais 4 sócios 
da APDH, foram reconhecidas pela 
IHF no Programa “IHF Beyond the 
Call of Duty for COVID-19”, que 
contou, entre outros, com o Presi-
dente da Direção da APDH, Carlos     
Pereira Alves, enquanto membro 
da Comissão de Revisão.

No âmbito da IHF, a APDH participou ativamente nas 
reuniões do Governing Council e da Assembleia Geral e em 
várias outras atividades propostas pela IHF.

No dia 15 de dezembro de 2020, a APDH juntou-se assim à 
IHF numa homenagem aos hospitais e a todos os prestado-
res de cuidados e profissionais de saúde em todo o mun-
do, que foram “para além do exigível” na prestação de um 
serviço excecional e dedicação durante a pandemia da 
COVID-19 na sua região ou país. Neste âmbito, 17 Entidades 
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A INOVAÇÃO GUIA A NOSSA 
CIÊNCIA. A HUMANIDADE GUIA 
A NOSSA EXISTÊNCIA.

Para enfrentar os desa�os dos cuidados de saúde em 
todo o mundo, unimos o espírito da biotecnologia
à força de uma empresa farmacêutica de sucesso.
O resultado é uma empresa biofarmacêutica que combina 
ciência, paixão e experiência para melhorar de forma 
inovadora a saúde e os cuidados de saúde.
Assegurar um impacto notável na vida das pessoas é mais 
que a nossa promessa. É a nossa existência.
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