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editorial
SEMPRE AO LADO
DAS POPULAÇÕES QUE
REPRESENTAMOS

O

debate sobre os problemas
do Serviço Nacional de Saúde
recuperou, no último ano, por
força da pandemia do Corona Vírus,
reforçada centralidade no debate público nacional.
Nos últimos meses temos falado intensamente de matérias como a necessidade de qualificação dos recursos humanos ao serviço do SNS para
garantir mais e melhores capacidades
de prestação de serviços de saúde de
qualidade, mas também da imperiosa necessidade de qualificar o Centro
Hospitalar de Setúbal, em especial o
Hospital de São Bernardo.
No que nos diz respeito, e como afirmei na cerimónia de tomada de posse do meu primeiro mandato como
presidente da Câmara Municipal de
Setúbal, cá estaremos para resolver
sempre os problemas das nossas populações, aceitando, até, substituir o
Poder Central no assumir de responsabilidades na construção de equipamentos que há muito deveriam existir
no nosso concelho e cuja construção
tem sido sucessivamente adiada por
esse mesmo Poder Central.
Por essa razão, vamos terminar a obra
do Centro de Saúde Azeitão, para o qual
cedemos o terreno, e procurar garantir

Edição:

os investimentos necessários à construção dos centros de saúde do Bairro
do Liceu e da Bela Vista, para os quais
há muito disponibilizámos terrenos e
vamos elaborar os respetivos projetos.
Manteremos, como é natural, uma
postura de diálogo e de disponibilidade para parcerias, mas reivindicaremos
sempre junto de quem de direito.
Esse será sempre o papel de um presidente de Câmara atento às necessidades das populações que representa,
não podendo, em qualquer circunstância, abdicar de o desempenhar.
Para isso, cá estarei sempre ao lado de
todos os que habitam neste concelho
de Setúbal.

André Martins
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
Patrocinador:
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Parceiros nesta edição:

Imunoterapia em Oncologia
Passado, presente e futuro
O tratamento do cancro foi, até finais do
século passado, tradicionalmente caracterizado por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. No princípio do século corrente uma nova modalidade de tratamento
surgiu: a IMUNOTERAPIA.
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Contudo, os inícios dos estudos sobre
imunoterapia datam do final do século 19.
Em 1891, William B. Coley, publicou dados
de uma pesquisa sobre a administração
de uma toxina (Toxina de Coley) combinada de extratos de Streptococcus pyogenees e Bacillus prodigiosus em doente
com sarcomas de partes moles, com respostas tumorais muito interessantes.
Eleita pela Sociedade Americana de

Oncologia Clínica (ASCO) como o maior
avanço contra o cancro em 2017, a imunomodulação aplicada à oncologia, é
um tratamento inovador, mas ainda em
desenvolvimento.
A IMUNOTERAPIA CONSISTE NA MODULAÇÃO OU REGULAÇÃO DO SISTEMA IMUNITÁRIO PARA POTENCIALIZAR A CAPACIDADE DO CORPO PARA ENFRENTAR DOENÇAS.
O corpo humano está diariamente exposto aos mais variados tipos de ameaças
biológicas, como bactérias e vírus, por
esse motivo, conta com mecanismos de
defesa para se proteger. Ao seu conjunto denomina-se sistema imunitário. Este

Dr. João Rato
Oncologia – Hospital da Luz Setúbal

A IMUNO-ONCOLOGIA tem como objetivo
a reversão deste processo, “ensinando” o
corpo a identificar essas células, através
da marcação das mesmas, ou fornecendo
ainda mecanismos e recursos ao sistema
imunitário que o tornam mais eficaz.
Os tratamentos de imunoterapia podem
ser administrados de forma isolada ou
em associação a outras formas de tratamento convencional, por norma em via
endovenosa, atuando de forma sinérgica: quimioterapia, terapêuticas–alvo e
radioterapia.

é responsável pelo reconhecimento e
eliminação de micro-organismos e células estranhas potencialmente deletérias
para o nosso organismo.
Todavia, o sistema imunitário não é infalível em algumas doenças, entre elas o
cancro. Uma das características do cancro que o tornam tão difícil de ser combatido é a capacidade de enganar o nosso
sistema de defesa natural.
Sem a sua devida identificação, o sistema
imunológico permite que as células tumorais proliferem, possibilitando o crescimento dos tumores e, em alguns casos, a
sua disseminação pelo hospedeiro.

Existem ainda formas de imunoterapia
(passiva ou ativa) que fazem uma estimulação inespecífica do sistema imunológico, como o “BCG” , o interferon e as
interleucinas. Só numa fase mais recente,
desenvolveram-se anticorpos monoclonais contra alvos tumorais específicos e
formas de estimulação direta de células
do sistema imunológico, que hoje fazem
já parte do arsenal terapêutico contra vários tipos de cancros como o melanoma,
cabeça e pescoço, pulmão, mama, sarcomas, bexiga, rim, esófago, gástrico, colorretal e ainda neoplasias hematológicas
(linfomas, leucemias e mieloma).
É IMPORTANTE RESSALVAR QUE, EMBORA COM DIVERSAS INDICAÇÕES JÁ
APROVADAS, A IMUNOTERAPIA TEM
APROVAÇÃO EM CONTEXTOS ESPECÍFICOS MEDIANTE A EXISTÊNCIA DE MARCADORES PREDITORES DE RESPOSTA
À MESMA.
MESMA É AINDA UMA ARMA TERAPÊUTICA EM FASE DE ESTUDOS CLÍNICOS QUE DENTRO MUITO EM BREVE
AMPLIARAM O ESPECTRO DO SEU USO
COM RESULTADOS ANIMADORES QUE
NOS PERMITEM ENCARAR O FUTURO
DO TRATAMENTO DO CANCRO COM ESPERANÇA.
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Rastreios
no ciclo de vida
Os rastreios de saúde servem para realizar o diagnóstico precoce de doenças,
com consequente redução da morbilidade e da mortalidade associadas. Estes
são realizados, maioritariamente, através de exames simples e não invasivos.
Iniciam-se logo após nascimento e estendem-se até à terceira idade. Neste
campo, o(a) Médico(a) de Família assume um papel fundamental.
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As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal, pelo que
os “fatores de risco cardiovascular” merecem particular atenção. Falamos, essencialmente, da HIPERTENSÃO ARTERIAL,
da DIABETES, das ALTERAÇÕES DO COLESTEROL. Para efeitos de rastreio está
recomendado a MEDIÇÃO ANUAL DA
TENSÃO ARTERIAL e a DETERMINAÇÃO
DA GLICÉMIA EM JEJUM, de 3 em 3 anos
a todos os adultos a partir dos 40 anos,
sobretudo na presença de excesso de

peso; e o rastreio do colesterol, inicia-se
aos 40 anos, para os homens, e aos 50
ou na pós menopausa, para as mulheres,
através de uma análise de sangue. A sua
detecção permite o tratamento precoce
quer através da adoção de estilo de vida
mais saudável, quer através de terapêutica farmacológica, evitando eventos
cardiovasculares tão debilitantes como o
Enfarte Agudo do Miocárdio ou o Acidente Vascular Cerebral.
Por outro lado, o cancro é a segunda causa de morte em Portugal, matando cerca
de 30 mil pessoas por ano. Além da redução da mortalidade, os rastreios podem
reduzir o número de novos casos por
permitirem o DIAGNÓSTICO DE LESÕES
PRÉ-CANCEROSAS, como os pólipos do
cólon ou infeções pelo papilomavírus
humano (HPV). Os programas de rastreio
atuais destinam-se a alguns dos tipos
mais frequentes de cancro. São eles o

Dr.ª Francisca Saraiva Santos
Serviço de Medicina Interna – Centro Hospitalar de Setúbal

RASTREIO DO CANCRO DA MAMA, através
da mamografia em mulheres entre os 50
e os 69 anos a cada 2 anos; o RASTREIO
DO CANCRO DO COLO DO ÚTERO, em que
citologia cervical (“papanicolau”) é realizada periodicamente a partir dos 21 anos,
ou 3 anos após o início da vida sexual; e
o RASTREIO DO CANCRO COLORRETAL,
através da pesquisa sangue oculto nas
fezes anual (ou de 2 em 2 anos), em pessoas entre os 50 e os 74 anos.
Além destes, existem outros RASTREIOS
COMO O DA VISÃO, DO CANCRO DA PELE
OU DA OSTEOPOROSE, que podem ser
considerados. O próprio AUTOEXAME
DA MAMA é uma importante forma de
rastreio a ter em conta. Não sendo obrigatórios, a sua realização depende sempre da vontade e da colaboração de cada
um, pelo que nunca é demais reforçar a
sua importância na deteção e orientação
de doenças frequentes e potencialmente graves.
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PROJETO SAÚDE NO BAIRRO
PROGRAMA NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE

O PROJETO SAÚDE NO BAIRRO, integrado no Programa Nosso Bairro, Nossa
Cidade, teve início no ano de 2016, com
o 1º Encontro de Saúde, resultado da organização de moradores dos 5 bairros
do território da Bela Vista na resposta às
necessidades referenciadas nesse mesmo encontro.
A parceria do projeto está formalizada
num protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Setúbal, a Junta de
Freguesia de São Sebastião, o Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida,
a delegação de Setúbal da Cruz Vermelha
Portuguesa e a Escola Superior de Saúde
do Instituto Politécnico de Setúbal.
A gestão do projeto, nos termos da estra-
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tégia do Programa “Nosso Bairro, Nossa
Cidade” é efetuada por uma Comissão
de Moradores constituída por 23 moradores eleitos e residentes nos 5 bairros
do território, a saber a Bela Vista e Zona
Envolvente.
O projeto tem como objetivo principal a
capacitação coletiva dos moradores na
sua relação com os serviços de saúde,
tendo em vista a realização de ações de
saúde comunitária ao nível da promoção
da saúde e da prevenção da doença.
A Comissão de Moradores reúne regularmente com os parceiros e define as
prioridades de trabalho, o calendário de
atividades, as atividades e as ações de
formação.

O projeto integra a medição da tensão arterial efetuada por moradores formados
pelo Centro de Saúde, ações de formação
em “Suporte Básico de Vida”, sobre colesterol e diabetes, cuidadores informais,
terapia da fala, bem como ações de sensibilização sobre o uso de máscaras cirúrgicas e outros cuidados no âmbito do
COVID 19, saúde dentária. São também
realizadas iniciativas no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde e do
Dia Mundial da Alimentação.
Num futuro próximo, será criado o Espaço Saúde, equipamento gerido pela Comissão de Moradores que acompanha o
projeto em articulação com os parceiros.
Este equipamento localizado no Bair-

ro da Bela Vista será apetrechado com
equipamento doado pelo Rotary Club e
permitirá a qualificação das atividades
realizadas e o crescimento do projeto
integrando novas propostas apresentadas pelos moradores no quadro da estratégia de participação e organização
promovida pelo Programa “Nosso Bairro,
Nossa Cidade”.
Este projeto foi distinguido pelo Prémio
Rotary Empreendedorismo Social em
2009 e com uma menção honrosa no
Concurso Melhores Municípios para Viver em 2017.
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PERCURSOS PEDESTRES DA ARRÁBIDA
A rede de percursos pedestres da Arrábida no concelho de Setúbal, inaugurada
em maio de 2021, representa um desejo
há muito aguardado pelos setubalenses
e por quem nos visita. Inserido na totalidade em pleno Parque Natural da Arrábida e nesta primeira fase apenas com
quatro percursos de pequena rota (PR),
tentou-se através deste projeto mostrar
o melhor do concelho em termos de património natural e paisagístico, mas também cultural, ao abranger muitas das
nossas aldeias e locais emblemáticos.

ENCOSTAS DE S. FILIPE
Com apenas 3,9km e início e fim no Parque Urbano de Albarquel, é o percurso
ideal para que ainda não se aventura nos
trilhos mais densos afastados do centro
urbano e pretenda realizar uma caminhada curta e acessível. Para quem nos
visita, é um excelente ponto de partida,
ficando a conhecer o Forte de S. Filipe e
a zona ribeirinha da cidade.
ALTO DO FORMOSINHO
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Com 8,3 km e início em Azeitão e fim
no Portinho da Arrábida, é um percurso
curto, mas duro. O Alto do Formosinho é
o ponto mais alto de toda a cordilheira
da Arrábida (501m), sendo o caminho
até chegar de verdadeira montanha e
troços em escalada. De todos os percursos é o que implica maior preparação. Se
for com tempo, aproveite para visitar o
Convento da Arrábida, marcando previamente

Engª Filipa Fernandes
– Equipa Municipal para os Percursos Pedestres, Câmara Municipal de Setúbal

PORTINHO DA ARRÁBIDA
Tem apenas 2,3 km que podem chegar
aos 3,6 km caso desça até à praia de Alpertuche, é também um percurso liner como
o PR2, mas com nível de exigência muito
baixo. Representa o típico passeio à beira-mar, ideal para passeio com a família num
dia de primavera ou Outono. Pelo caminho
pode visitar o Museu Oceanográfico no
Forte de Santa Maria, que contém uma
exposição relativa aos projetos de conservação do Parque Marinho Luis Saldanha, e
no final, aproveitar para almoçar num dos
vários restaurantes do Portinho com vista
fabulosa sobre o estuário do Sado.

ALDEIAS DE AZEITÃO
Com um total de 17km que podem ser
reduzidos para 11km se escolher essa
alternativa, é o típico percurso para o
caminhante apaixonado e que gosta de
passar parte do dia envolvido na natureza. Apesar da distância é um percurso
com piso e altimetria muito acessíveis
que permite conhecer as várias aldeias
de Azeitão e respetivo património local.

As descrições detalhadas de cada percurso, bem como a informação relativa à marcação utilizada e características dos percursos, estão disponíveis no Guia de Percursos
de Pedestres que pode ser solicitado em qualquer posto de turismo, ou online no site
www.arrabidatrails.com
Aproveite a época excelente que se aproxima para conhecer estes percursos, atendendo a que o verão não é aconselhável devido às temperaturas altas e à maior
afluência de pessoas às praias e complemente com uma boa refeição e visita à cidade, aproveitando a excelente gastronomia de Setúbal e os equipamentos culturais.
Está previsto o alargamento da rede com inclusão de mais percursos de pequena
rota, mas também um de grande rota (GR) que deverão estar concluídos em 2022 e
que vai ligar Setúbal aos concelhos vizinhos. Fique atento.
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JARDIM INTERIOR

Hoje em dia, vivemos numa sociedade
em que estamos sempre ocupados. Essa
azáfama dos nossos dias faz-nos esquecer de olhar à volta e perceber o que
acontece, por exemplo, nas mudanças
de estação. Afastámo-nos aos poucos da
natureza e dos seus ciclos, que são também nossos.
É tão fácil, e ainda bem, adaptarmo-nos
às mudanças de estação, como mudar
de roupa ou ligar aquecedores que não
percebemos que as mudanças são bem
mais profundas do que isso. Na natureza,
e mais especificamente nas plantas, a entrada do Outono começa agora a sentir-se. Começam a cair as folhas das árvores,
mudam as cores e os cheiros, a energia
suaviza-se abrandando os ritmos de crescimento, a floração ou a frutificação.
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Estar conectado a estas transformações
leva-nos a perceber que também em nós
há mudanças e ajuda-nos a aceitar essas
mudanças da melhor forma. Durante a
pandemia, muitas pessoas começaram a
ter plantas em casa, outras fizeram hortas na varanda, e outras ainda, com espaços exteriores, criaram pequenos novos jardins. Esta ligação com a natureza,
através da observação regular das plantas, da forma como nascem, crescem nos
dão flores ou frutos é uma verdadeira terapia para o nosso corpo e mente.
Nesta mudança de estação em que nos
encontramos agora, é natural notarmos
diferenças também nas plantas que temos dentro de casa. Embora de forma
bem mais discreta, por serem plantas

maioritariamente de climas tropicais,
com a chegada do frio, as espécies de
interior iniciam uma espécie de repouso,
abrandam o seu ritmo de crescimento,
diminuem a taxa de fotossíntese e vão
por isso necessitar de muito menos cuidados em comparação com a primavera
e o verão. Desafio-o a observar essas mudanças e a refletir sobre elas e sobre a
semelhança entre esse ciclo natural e os
nossos próprios ciclos. Também, nesta
época, é natural sentirmos a nossa energia a diminuir. Apetece-nos ficar mais em
casa, sentimos vontade de nos recolher
e devemos respeitar esse pedido do nosso corpo e da nossa mente.
No exterior, podemos notar esta transformação de forma muito mais obvia. As
plantas de exterior possuem adaptações
que lhes permitem sobreviver à mudança
de temperatura, de luminosidade e humidade típicas do nosso clima. Na jardinagem em exterior é hora de por mãos à
obra e de preparar o jardim e a horta para
o Inverno e para a próxima Primavera.
Há diversos estudos que provam como o
contacto com as plantas pode trazer-nos
inúmeros benefícios. O ato de jardinar
pode comparar a uma espécie de meditação pois a mente foca-se, permitindo-nos “esquecer” por momentos os problemas do dia-a-dia e melhorando desta
forma a nossa capacidade de concentração e memória. Há também evidencias
de melhorias em casos de ansiedade
ou depressão. Também no local de trabalho, a presença de plantas aumenta a
produtividade.

Ana Manuel Mestre – Arquiteta paisagista
@_almoinha_

O ato de mexer na terra permite-nos
também melhorar a imunidade através
do contacto com bactérias como a Mycobacterium vaccae que contribui para a
libertação de hormonas como a serotonina, a dopamina e a ocitocina.

DESTA FORMA PODEMOS
DIZER QUE AO PLANTAR,
REGAR E FERTILIZAR
ESTÁ VERDADEIRAMENTE
A CULTIVAR O SEU JARDIM
INTERIOR, CUIDANDO
NÃO SÓ DAS PLANTAS,
MAS TAMBÉM DE SI MESMO.
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Almoços
que te fazem continuar….
UMA SEMANA DE ALMOÇOS SAUDÁVEIS PARA LEVAR NA SUA LANCHEIRA:

RISOTO ESPARGOS E COGUMELOS
Composição nutricional (por pessoa) Energia: 345kcal | Proteínas: 10g | Hidratos de
carbono: 50g | Lípidos: 10g | Fibra: 4g
INGREDIENTES:
4 espargos verdes frescos, 1 chalota, 2 dentes de alho, 200g cogumelos Paris, 100g
cogumelos Pleurothus, 50g cogumelos
Portobello, 240g arroz para risotto, 1 colher de chá de sal, 1dl vinho branco seco,
20g manteiga, 40g queijo parmesão, ½
colher de café de pimenta.
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CONFEÇÃO:
Corte os espargos, pele-os e escalde-os 5 minutos. Reserve a água. Aloure a
chalota e o alho picado em azeite. Junte metade dos cogumelos laminados e
salteie. Adicione o arroz, o sal e envolva
tudo. Adicione caldo da cozedura dos
espargos. Refresque com vinho branco e
deixe ferver. Repita 3 vezes. Junte cogumelos e espargos laminados. Após cerca
de 15 minutos de cozedura, adicione o
queijo parmesão.

TARTE DE COGUMELOS
E QUEIJO FRESCO
Composição nutricional (por pessoa) Energia:
262kcal | Proteínas: 12g | Hidratos de carbono:
20g | Lípidos: 15g | Fibra: 2g
INGREDIENTES:
300g cogumelos Paris, 50g cebola picada, 3
colheres de sopa de azeite, 400g queijo fresco
magro, 1 iogurte natural, 2 ovos, 30g farinha,
q.b. sal, q.b. pimenta, 2 colheres de sopa de
salsa picada, 1 placa de massa refrigerada para
tarte
CONFEÇÃO:
No forno a 200 °C, aloure a cebola picada
no azeite, junte os cogumelos e salteie-os
em lume médio/forte. Tempere com sal e
pimenta e retire do lume. Junte o Queijo
Fresco Magro e o Iogurte Natural e triture
com a varinha mágica até obter uma textura cremosa. De seguida, desfaça os ovos e
a farinha com uma vara de arames e junte
ao creme de queijo e iogurte, temperando
com sal. Misture-lhe os cogumelos e a salsa
picada. Forre uma forma de tarte com massa
e recheie com o preparado anterior. Leve ao
forno durante cerca de 30 minutos.

Nuno S. S. Nunes
Especialista em Nutrição Clínica / Coordenador Unidade Nutrição e Dietética do C.H. Setúbal
Professor Adjunto Convidado Escola Superior Saúde- IPS

CALDEIRADA DE SARDINHAS
OU CAVALAS
Composição nutricional (por pessoa) Energia: 298kcal | Proteínas: 24g | Hidratos de
carbono: 39g | Lípidos: 6g | Fibra: 3g
INGREDIENTES:
800g sardinhas/cavalas, 2 grandes batatas (400g), 2 colheres de sopa azeite,
q.b. salsa, 1 colher de sopa vinho branco, 3 dentes alho, 3 tomates maduros
(300g), ½ pimento vermelho pequeno
(50g), 1 folha louro, 1 cebola (150g), q.b.
pimentão doce.

+ RECEITAS

CONFEÇÃO:
Escame bem as sardinhas e retire-lhe as
vísceras, fazendo-lhes um corte do lado
da barriga ou peça na peixaria para as
prepararem desta forma. Faça também
uns pequenos golpes nos lombos. Descasque as batatas e as cebolas e corte-as
em rodelas. Lave bem os pimentos e o
tomate e corte-os também em rodelas.
Coloque metade da cebola, dos pimentos e do tomate no fundo de um tacho
e disponha sobre eles as batatas. Em seguida, disponha nova camada de cebola,
pimento e tomate, adicione os dentes de
alho laminados e alguma salsa e salpique
com sal grosso. Junte as sardinhas no
topo de todos os ingredientes e volte a
salpicar com umas pedras de sal. Regue
com o azeite e o vinho branco e introduza
a folha de louro e a restante salsa. Tape
o tacho e leve a cozinhar em lume muito
brando até as batatas e os legumes estarem cozidos. Salpique com pimentão
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Dr.ª Ana Isabel Foles
Interna de Pediatria do Centro Hospitalar de Setúbal

Cólica do lactente:
o que devo saber?
Embora existam inúmeras causas para o
choro, quando um bebé saudável chora frequentemente sem motivo aparente, podemos estar perante episódios de “cólicas”.
As “cólicas” do lactente são definidas
como períodos de choro intenso e alto,
mais frequentes ao fim da tarde ou noite, que duram pelo menos 3h e ocorrem
pelo menos 3 vezes por semana. Durante
o choro, a face do bebé fica avermelhada,
as mãos fechadas, o abdómen distendido e as pernas fletidas sobre o abdómen.
As causas não são completamente compreendidas, pensa-se que se relacione
com imaturidade do sistema digestivo
ou deglutição excessiva de ar (na mamada ou no choro).
O QUE FAZER?
Atualmente, não existe nenhuma terapêutica recomendada com evidência
científica. Muitas vezes, é difícil consolar
o bebé e não há uma receita ideal para
o fazer.
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NO ENTANTO, PODEM SER
UTILIZADAS ALGUMAS
ESTRATÉGIAS:
> Deixe o seu bebé confortável: certifique-se que não tem fome, mude-lhe a
fralda e adeque o número de peças de
roupa;
> Pegue no seu bebé ao colo e coloque-o
de barriga para baixo no seu colo;
> Faça-lhe uma massagem na barriga
depois de lhe dobrar as pernas sobre
o abdómen;

> Mude de espaço, dê um passeio com o seu
bebé por casa ou de automóvel;
> Dê um banho relaxante ao seu bebé;
> Em alguns casos pode ser tranquilizador
manter um ruido de fundo tipo white noise
(por exemplo, sons da natureza como chuva ou ondas marítimas).
Por vezes, os pais sentem-se frustrados e
exaustos, mas é importante que saibam que
se trata de uma situação benigna e transitória e se mantenham calmos.
Nem tudo são más notícias: na maioria dos
casos, as cólicas resolvem entre os 3-4 meses de vida!
ATENÇÃO: É fundamental excluir outras causas
para este comportamento, pelo que num primeiro
episódio ou se o seu bebé apresenta outros
sintomas, como febre, vómitos, diarreia ou má
progressão de peso, deve ser observado pelo seu
médico assistente.

Dr.ª Filipa Sofia C. Silva
Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Setúbal

“Tenho nódoas negras
e não bati em lado
nenhum”
As equimoses fáceis (vulgarmente denominadas “nódoas negras”) definem-se
pelo seu aparecimento na ausência de
trauma ou pelo aparecimento após um
pequeno trauma que em circunstâncias
habituais não causaria equimose.
As alterações nos vasos sanguíneos ou
tecidos circundantes podem ter como
causa: a idade (denominando-se “púrpura senil”), a ingestão de álcool, a malnutrição, a deficiência de vitamina C, doenças
autoimunes ou causas idiopáticas, isto é,
quando não se identifica uma causa.
As alterações no número ou função das
plaquetas incluem a doença renal, as
doenças autoimunes, a doença de Von
Willebrand (cuja diminuição ou alteração
da função afeta o funcionamento das plaquetas), algumas neoplasias (leucemia,
doenças linfoproliferativas) e algumas
doenças genéticas.
As alterações da coagulação incluem as
doenças do fígado, a deficiência de vitamina K ou a hemofilia.
Alguns fármacos podem ser responsá-

veis pelo sangramento fácil, tais como,
os anticoagulantes (varfarina), os antiagregantes plaquetários (ácido acetilsalicílico, clopidogrel), os anti-inflamatórios
não esteróides (ibuprofeno, naproxeno),
os glucocorticóides, alguns antibióticos
e alguns antidepressivos (escitalopram,
fluoxetina e paroxetina).
A vitamina E, o alho e o Gingko biloba
também podem ser responsáveis pelo
aparecimento de equimoses.
As equimoses devem ser valorizadas se
aparecem em múltiplas partes do corpo,
sem trauma associado, quando são frequentes, em número de 5 ou mais, com
pelo menos 1 centímetro de diâmetro,
quando se acompanham de hemorragia
(epistaxis recorrente, hemorragia gengival ou numa articulação) ou quando
a hemorragia associada a um pequeno
trauma é significativa (ato de barbear ou
pequeno corte). Em qualquer destes casos deverá procurar o seu médico assistente, que irá ajudá-lo.
Cuide de si!
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O Politécnico de Setúbal desenvolve
um conjunto de atividades relevantes
na área da promoção da saúde, desde
logo na área da formação, com especial
ênfase para as Licenciaturas, Mestrados
e Pós-Graduações nas áreas da Enfermagem, Fisioterapia e Terapia da Fala,
formando novos profissionais e reforçando as competências ao longo da vida
dos mesmos. Destacamos também a investigação realizada nestas áreas, com
especial ênfase na estreita colaboração
com os centros de saúde, através de desenvolvimento de programas inovadoras
ao nível da fibromialgia e da dor, com
resultados promissores e que promovem
um aumento da qualidade de vida das
pessoas, em particular dos idosos.
Estes programas de promoção da saúde,
ganharam particular destaque durante a

pandemia, com os Projetos idoSOS - Um
dedo de conversa e ReCoV19 - Recovery
from COVID19, desenvolvido por estudantes, que promoveram o combate ao
isolamento e um programa de telerreabilitação respiratória para pessoas com
sequelas da COVID-19, respetivamente.
Estas iniciativas são complementadas
com várias atividades desenvolvidas
como o projeto Ouvir os Idosos, com várias IPSS envolvidas, Nosso Bairro Nossa
Cidade, em parceria com a Câmara Municipal e a Freguesia de São Sebastião,
para além da promoção da atividade física, em parceria com a freguesia do Sado,
através da criação de um circuito de manutenção, com equipamentos específicos, a que se juntam várias estações de
biodiversidade que permitem desfrutar
do campus do Politécnico Setúbal.

Nuno S. S. Nunes
Especialista em Nutrição Clínica | Coordenador Unidade Nutrição e Dietética do C.H. Setúbal

do mercado à sua mesa

ervilha

espadarte

Sabia que a ervilha…

Sabia que o espadarte…

> Pertence ao importante grupo

> O espadarte é um peixe de grande

das leguminosas. São excelentes
alimentos a incluir na nossa dieta,
particularmente devido à riqueza em
proteínas de origem vegetal.
> Do ponto de vista nutricional 100g de

ervilhas cruas fornecem-nos 54 kcal
sendo 53% dessa energia fornecida
pelos hidratos de carbono (7g/100g),
39% pelas proteínas (5.3g/100g) e 8%
pela gordura (0.5g/100g).
> A sua riqueza em fibras (7g/100g)

também é uma importante
característica a considerar.
> As vitaminas mais importantes que

podemos encontrar neste excelente
alimento são as hidrossolúveis,
destacando-se a vitamina c 14mg e a
niacina 1.8mg.
> Nas lipossolúveis destacam-se os

carotenos 400mg/100g.

porte que pode atingir os 4.5 metros
e mais de 500kgs.
> Do ponto de vista nutricional 100g

de espadarte fornecem-nos 97 kcal
sendo 27% dessa energia fornecida
pela gordura (2.9g/100g) e 73% pelas
proteínas (17.8g/100g).
> A sua riqueza em ácidos gordos

mono insaturados e polinsaturados
1.7g/100g tornam-no uma boa fonte
destas gorduras saudáveis.
> Quanto às vitaminas mais importantes

encontradas nestes peixes
destacamos a niacina 4.1mg, vitamina
B12 1.4ug e a vitamina D com 1.3ug.
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