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editorial
MUNICÍPIOS UNIDOS
EM DEFESA DO CENTRO
HOSPITALAR DE SETÚBAL

A

s unidades que integram o CHS –
Centro Hospitalar de Setúbal, em especial o HSB – Hospital de São Bernardo, têm vindo, desde há muitos anos,
a perder capacidade assistencial, situação
que coloca em sério risco o direito à saúde
da população da sua área de referência.
O CHS, face às carências existentes e com
o agravamento da situação pandémica,
apresenta cada vez mais dificuldades em
responder à população que serve.
Diversos serviços essenciais encontram-se
em situação de rutura ou na sua iminência,
tal como sucede nas urgências, nos blocos
operatórios, na oncologia, maternidade,
anestesia, hematologia, entre outros.
Após diversas promessas, é o momento
de o CHS ser reclassificado para o grupo D
dos hospitais, ou seja, deixar de ser financiado como um simples hospital distrital e
passar a ser uma unidade multidisciplinar.
Ainda que se tenha registado já em janeiro de 2022 a contratação de novos médicos em formação, é fundamental apostar
na reclassificação deste estabelecimento
hospitalar para garantir que estes clínicos, terminada a formação, tenham as necessárias condições para aqui se fixarem.
Por outro lado, é urgente travar a fuga de
médicos e outros profissionais para o setor privado e para o estrangeiro, por falta
de meios, condições de trabalho e valorização profissional e remuneratória.
As obras de alargamento do HSB há muito prometidas, com início previsto para
2022, têm de servir para valorizar, potenciar e alargar os cuidados de saúde
ali prestados. Algo em sentido contrário

seria trágico para o acesso e a qualidade
dos cuidados de saúde das populações.
Estamos num momento crucial no caminho do CHS e do Serviço Nacional de Saúde na nossa região.
O reforço da contratação de médicos de
família, enfermeiros e outros profissionais
para os cuidados de saúde primários, a
par da requalificação e construção de novos centros de saúde assume-se como fator decisivo para a garantia da qualidade e
para acesso das populações aos cuidados
de saúde na região.
Conhecer, sensibilizar e mobilizar é essencial.
Essas são as ideias que o Fórum Intermunicipal da Saúde, reunido pela primeira
vez em 16 de dezembro passado, e que,
por minha iniciativa, congrega os municípios de Setúbal, Sesimbra e Palmela,
juntas de freguesia destes concelhos, representantes de comissões de utentes e
de sindicatos dos trabalhadores do setor,
se propõe a concretizar de forma que consigamos alcançar melhorias significativas
nos serviços prestados pelo nosso Centro
Hospitalar.

André Martins
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
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Dra. Ana Carolina Soares – Nutricionista
Hospital da Luz Setúbal

Aquecedores
Saudaveis

– BEBIDAS PARA NOS AQUECER NO INVERNO
GOLDEN MILK
INGREDIENTES:
>
400ml de leite magro, ou bebida vegetal sem adição de açúcares (de coco ou
amêndoa)
> 1 c. de chá de açafrão ou curcuma
> 1 c. de chá de canela em pó
> ½ c. de chá de gengibre em pó
> 1 c. de sobremesa de mel
PREPARAÇÃO: Misture todos os ingredientes e leve ao lume até levantar fervura,
mexendo sempre. Retire do lume e sirva
quente.
CHÁ DE EVA CIDREIRA
INGREDIENTES:
> 200ml de água
> 1 c. de sopa de erva-cidreira
PREPARAÇÃO: Ferva a água. Adicione a erva-cidreira e deixem infusão durante 5 minutos. Coe e sirva quente. Pode adicionar
uma rodela de limão.
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CHOCOLATE QUENTE
INGREDIENTES:
> 200ml de leite magro, ou bebida vegetal
sem adição de açúcares
> 1 c. de sopa de cacau puro (sem açúcares)
> ½ c. de sopa de amido de milho
>
Opcional: 1 c. de café de açúcar de coco,
ou stevia
PREPARAÇÃO: Misture todos os ingredientes e leve ao lume até levantar fervura.
Mexa até obter a consistência desejada.

CHÁ DE ABACAXI COM CANELA
E CRAVINHO
INGREDIENTES:
> cascas de abacaxi
> 1 pau de canela
> 5 cravinhos
> 10 folhas de hortelã
> 1,5 L de água
PREPARAÇÃO: Misture todos os ingredientes e leve ao lume. Deixe ferver 5 minutos.
Sirva quente.
CHÁ DE ESPECIARIAS
INGREDIENTES:
> 400ml de leite magro, ou bebida vegetal
sem adição de açúcares
> paus de canela
> 1 c. de sopa de erva-doce
> 1 c. de sopa de cardomomo
> 1 c. de sopa de cravinho
> ½ c. de sopa de raspas de gengibre
> ½ c. de chá de raspa de casca de laranja
> 4 saquetas de chá preto
> 1 L de água
> Opcional: 1 c. de sopa de açúcar de coco,
ou stevia
PREPARAÇÃO: Misture todos os ingredientes e leve ao lume. Deixe ferver 10 minutos.
Retire do lume e adicione o chá preto. Após
10 minutos adicione o leite/bebida vegetal
e o açúcar (opcional).

Dra. Paula Claudina – Nutricionista
Hospital da Luz Setúbal

INGREDIENTES:
750g farinha integral/ espelta/ linhaça
ou um pouco de cada
100g de mel ou 3 colheres de stevia
30g fermento em pó
5 colheres de pó de substituto de ovo
(ver instruções segundo a marca)
200g frutas cristalizadas
250g frutos secos
Raspa de laranja q.b.
Raspa de limão q. b.
150g margarina vegetal
1 colher de chá de sal
1 dl vinho do Porto
PREPARAÇÃO:
1>M
 isturar as frutas cristalizadas e os
frutos secos e adicionar o cálice de
vinho do Porto. Deixar marinar a mistura;
2 > Dissolva o fermento num dl de água
morna (não pode ser muito quente senão não vai levedar) e junte-lhe uma
chávena de farinha. Misture tudo,
coloque num local quente e tape a
mistura com um pano durante pelo
menos 15 minutos;
3>B
 ata a margarina vegetal com o mel
ou stevia, as raspas de limão e laranja. Siga as instruções para preparar o
substituto do ovo na mistura previamente realizada;

Bolo Rei
Vegan

4>Q
 uando tudo estiver bem ligado, adicione o resto da farinha e o sal. Amasse até que a mistura fique elástica e
macia (é pegajoso, os alimentos devem ser apenas ligados);
5 > Junte as frutas cristalizadas e amasse
novamente;
6 > Molde a massa em forma de bola, polvilhe-a com farinha e tape-a com um
pano, deixando levedar durante 3 horas ou até duplicar de volume;
7>C
 oloque a massa num tabuleiro e faça
um buraco no meio, deve colocar uma
forma para evitar que o buraco desapareça;
8 > Se quiser manter-se na versão tradicional, introduza na massa um brinde
(bem embrulhado em papel vegetal)
e uma fava, deixando levedar mais 1
hora;
9 > Pré-aqueça o forno a 180º C;
10 > Enfeite toda a superfície com as restantes frutas cristalizadas e frutos
secos e leve ao forno durante 35 a
45 minutos.

Bom
apetite!
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Dra. Carolina Palma
Serviço de Medicina Interna - Centro Hospitalar de Setúbal

Lombalgia,

quando procurar ajuda?
A lombalgia é o termo utilizado para referir dor na região da coluna lombar, vulgarmente descrita como a dor “ao fundo
das costas”.
A coluna vertebral é formada por vértebras e muitas outras estruturas como
músculos, tendões, discos intravertebrais e divide-se em coluna cervical, dorsal, lombar, sagrada e coccígea. A coluna
lombar suporta o peso do nosso corpo
e estima-se que até 90% da população
adulta sofra pelo menos um episódio de
lombalgia, sendo mais frequente a partir
dos 30 anos, quando começam a surgir
as primeiras alterações degenerativas da
coluna, principalmente nas pessoas cuja
atividade profissional exige execução de
esforços mais frequente como levantamento repetitivo de pesos. A lombalgia
é portanto, um dos principais motivos de
recurso aos serviços de saúde e absentismo laboral.

6

Na maioria dos casos a lombalgia é súbita (que surge após traumatismo ou esforço exagerado) e autolimitada, com intensidade variável e pode ocorrer irradiação
da dor para os membros inferiores. As
principais causas são musculoesqueléticas e inespecíficas e o tratamento conservador é geralmente eficaz, verificando-se alívio da dor com repouso no leito e
medicação anti-inflamatória e analgésica
nas primeiras 48h. Após este período,

deve iniciar-se marcha e prática de exercício e aplicação de calor, como relaxante
muscular.
Devemos procurar ajuda quando a lombalgia agrava ou persiste por vários dias,
sem melhoria com terapêutica e repouso
e quando a dor irradia para o membro inferior, juntamente com dormência ou falta de força na perna. Se surgirem outros
sintomas como febre, suores noturnos,
perda de peso ou dificuldade em urinar
ou evacuar, podemos estar perante patologias mais graves e devemos procurar
observação médica com urgência.

Dr. António Félix, Dra. Cátia Simões e Dra. Ana Guerreiro (médicos veterinários)
Serviço Municipal de Bem-Estar Animal (SEMBEA) – Câmara Municipal de Setúbal

Riscos para
a Saúde Humana
da Vespa Asiática
A vespa asiática (Vespa velutina) é considerada uma espécie invasora, tendo
entrado acidentalmente na Europa proveniente dos países asiáticos.
A espécie partilha semelhanças com outro tipo de vespa autóctone do nosso
país – a Vespa crabro. Ambas podem medir 3 cm de comprimento ou mais.
A vespa asiática é mais escura na zona
anterior do corpo, tem as pontas das patas amarelas e apenas uma espessa faixa
amarela ou alaranjada na parte final do
abdómen. A vespa crabro tem a zona anterior do corpo e as patas castanhas, exibindo várias faixas amarelas no abdómen.
Como espécie invasora, é responsável
por alguns danos à fauna e flora do nosso país, além de representar um risco
acrescido para a segurança de pessoas:
>p
 rejuízos na apicultura – a vespa asiática é um predador da abelha do mel,
destruindo colmeias;
>p
 rejuízos na agricultura – em algumas
fases da sua vida, as vespas alimentam-se de frutos. Além disso, ao matar
as abelhas, as vespas interferem na polinização e a médio prazo podem afetar
a biodiversidade;

> r iscos para as pessoas – regra geral,

a vespa asiática em voo não é mais
perigosa que outra vespa qualquer,
mas responde com ataques em enxame caso sinta o seu ninho ameaçado
num raio de cerca de 5 metros, daí se
considerar uma vespa agressiva. Além
disso, algumas pessoas são extremamente sensíveis à picada desta vespa,
da mesma forma que algumas pessoas
são alérgicas às picadas de abelha.
Em caso de picada contacte o seu médico assistente ou o SNS (linha Saúde 24
– 800 250 250).
Esta vespa é mais ativa no verão, criando ninhos em pontos elevados com uma
forma característica. O serviço municipal
procede à remoção do ninho de forma
célere e segura. Em caso de avistamento do ninho deve manter uma distância
segura e registar a sua observação em
stopvespa.icnf.pt (Cidadão – Responder).
Mais informações em iniav.pt.
Alternativamente pode informar os serviços municipais:
SEMBEA – sembea@mun-setubal.pt
ou Serviço Municipal de Proteção Civil –
smpc@mun-setubal.pt.
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BENEFÍCIOS DA ADOÇÃO
DE UM ANIMAL DE COMPANHIA

A vida urbana afastou o ser humano do
meio natural, pelo que a adoção de um
animal de companhia veio preencher na
sociedade atual essa necessidade biológica de conexão com a natureza.
Além disso, a interação com o animal de
companhia vem muitas vezes completar
(ou preencher por inteiro) as necessidades emocionais de muitas pessoas,
particularmente em casos de solidão. A
atitude amistosa e complacente dos animais, associada à sua lealdade, torna-os
companheiros sempre agradáveis.
Um animal de estimação é um companheiro para a vida, dependente do seu
tutor, e a sua presença pode trazer vários benefícios para a saúde física e
emocional do adotante, entre os quais:
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Estímulo à atividade física
A responsabilidade de realizar os passeios no exterior é uma motivação regular à prática de caminhadas e outros
exercícios. Mesmo sem sair de casa é
possível exercitar-se realizando jogos de
interação com o seu animal.

Dr. António José Félix, Dra. Cátia Simões e Dra. Ana Guerreiro (médicos veterinários)
Serviço Municipal de Bem-Estar Animal (SEMBEA) – Câmara Municipal de Setúbal

Estímulo de interação social
entre pessoas
O animal cria o elo de ligação entre indivíduos que gostam de animais e não são
capazes de lhes ser indiferentes.
Aprendizagem de competências
e valores
O acompanhamento de um animal no
seu dia-a-dia, e ao longo de toda a sua
vida, é um plano integral de desenvolvimento pessoal para todos, crianças e
outros indivíduos. O reconhecimento de
sentimentos e limites no outro, a relação
de dependência do animal e a necessidade de cumprir as tarefas inerentes a
ele, promovem o desenvolvimento individual a vários níveis. A relação com o
animal de companhia contribui também
para desenvolver aptidões de relacionamento e comunicação entre pessoas.
Redução da pressão sanguínea
e do stress
Um dos extraordinários benefícios da
presença de um gato ou de um cão, é
a capacidade de nos acalmar, baixar o
ritmo cardíaco e permitir que o nosso cérebro liberte substâncias químicas que
são responsáveis por uma sensação de
segurança e tranquilidade.
Promoção de bem-estar psicológico
A procura de contacto físico por parte do
animal e a reciprocidade desse toque,
desencadeiam um circuito hormonal que
favorece ambas as partes (humano e animal). Os passeios diários, assim como
a contemplação dos comportamentos

animais dentro da própria casa, promovem quotidianamente uma observação
consciente da natureza, desenvolvendo
a atitude contemplativa que se tem provado contribuir para o bem-estar psicológico do ser humano. Alguns animais
são elementos fundamentais de terapias
físicas ou psicológicas, no âmbito de programas de reabilitação de pessoas com
necessidades especiais.
Proteção decorrente do instinto animal
Numa relação que se constrói com o animal de companhia, é possível atingir um
ponto em que o seu instinto contribui
para uma proteção especial e inigualável. Existem animais capazes de detetar
nos seus tutores a eminência de ataques
epiléticos, crises de hipoglicémia e até
determinados tipos de tumores.
Na Casa da Bicharada poderá encontrar
um amigo para a vida. O acolhimento de
um novo companheiro é o princípio, mas
a adoção é um processo de construção,
que deve assentar numa decisão consciente e de responsabilidade.

CROAC de Setúbal – Casa da Bicharada
Junto ao Parque Municipal de Poçoilos,
Rua do Chaparral – 2910-286 Poçoilos
Contacto: sembea@mun-setubal.pt
ou 265729369
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SETÚBAL DÁ VALOR
AOS RESÍDUOS ORGÂNICOS
O Município de Setúbal encontra-se em
fase de implementação de três projetos
de recolha seletiva de resíduos urbanos
biodegradáveis (RUB) realizados no âmbito de três candidaturas ao PO SEUR
(Plano Operacional Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos), estando em curso as duas primeiras.
A 3ª candidatura encontra-se na
fase dos procedimentos de contratação pública para aquisição dos
equipamentos e serviços.
Os objetivos da recolha seletiva de
RUB são os seguintes:
Cumprimento da meta comunitária
para 2023 (Art.º 22.º da Diretiva (UE)
2018/851 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 30 de maio de 2018) que
determina que até 31 de dezembro
de 2023 os resíduos orgânicos são
separados e reciclados na origem, ou
são recolhidos seletivamente e não
são misturados com outros tipos de
resíduos;
Cumprimento das metas da Diretiva
Quadro dos Resíduos (DQR) e do Plano
Estratégico para os Resíduos Sólidos
Urbanos (PERSU 2020+);
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Promoção de uma economia circular,
através da valorização dos RUB como
recurso (produção de composto e
biogás), contribuindo para a valorização
dos solos, e atendendo ao valor
energético do biogás;
Aumento da taxa de reciclagem;

Eng. Alexandre Freire e Engª. Susana Sorneta
Departamento de Ambiente e Atividades Económicas – Câmara Municipal de Setúbal

Desvio de RUB de aterro, contribuindo
para a redução da produção de
lixiviados, com características
poluentes prejudiciais aos
seres vivos e com riscos de
contaminação dos aquíferos
subterrâneos;
Combate
às
alterações
climáticas
através
da
redução de emissões de
gases com efeito de estufa
(GEE), com efeitos benéficos
em termos de saúde pública,
contribuindo
designadamente
para a redução do efeito de “ilha
de calor urbana”, responsável
por um acréscimo de problemas
respiratórios;
Proteção do ambiente e da saúde
humana, prevenindo ou reduzindo
os impactes adversos decorrentes da
produção e gestão dos resíduos.
Os projetos RUB dividem-se em duas vertentes, resultantes da tipologia de habitações servidas e consequente tipologia
de recolha de RUB operacionalizada ou
a operacionalizar. Numa vertente tem-se
a recolha Porta-a-Porta (PaP) em áreas
de moradias, com recolha de resíduos
biodegradáveis de cozinhas e também
de jardins (resíduos verdes). A outra vertente refere-se à recolha de proximidade
(contentores semienterrados), em áreas
onde predomina a construção em altura, com maior densidade populacional,
sendo expectável maior produção de
resíduos biodegradáveis nestas zonas
relativamente aos resíduos verdes.

Os projetos foram iniciados com campanhas de sensibilização nas respetivas
áreas de abrangência, fundamentais
para o respetivo sucesso.
No âmbito desta recolha seletiva foram
adquiridos diversos equipamentos, nomeadamente, 6 viaturas de recolha equipadas com hardware e software para
gestão da recolha, 2 viaturas de caixa
aberta para recolha de resíduos verdes,
contentores de diversa volumetria, hardware e software para gestão de aderentes, e contentores de 25m3 para resíduos
verdes (resultantes de limpezas e manutenção de jardins, municipais ou particulares). Foram ainda adquiridos, sem comparticipação PO SEUR, uma máquina de
lavagem de contentores e um compostor
comunitário. Este último equipamento
permitirá desenvolver projetos comunitários que estimulem a produção e consumo locais, contribuindo por esta via
para a adoção de práticas sustentáveis.

VIATURAS DE RECOLHA
DE RESÍDUOS VERDES
CONTENTORES PARA
RESÍDUOS VERDES
MÁQUINA DE LAVAGEM
DE CONTENTORES
COMPOSTOR COMUNITÁRIO
HARDWARE E SOFTWARE
PARA GESTÃO DE ADERENTES
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Dra. Ana Teixeira Reis
Serviço de Medicina Interna Centro Hospitalar de Setúbal

Osteoporose:
doença sistemica
e incapacitante
A Osteoporose é uma doença silenciosa
caracterizada por uma baixa densidade
mineral óssea (DMO) e, consequentemente, pelo aumento da fragilidade
do osso, provocando um aumento do
risco de fraturas. Muitas vezes estas fraturas são silenciosas, ou seja, podem
não causar sintomas como é o caso da
maioria das fraturas vertebrais, ou ocorrem após mínima força ou queda da
própria altura.
A incidência é sobretudo em mulheres
na pós-menopausa, mas também pode
afetar os homens.

12

Há vários fatores de risco que contribuem para a doença, tais como: a idade avançada, fraturas prévias, história
familiar de fraturas osteoporóticas,
baixos níveis de ingestão de vitamina
D ou de cálcio, alcoolismo, tabagismo,
sedentarismo, corticoterapia prolongada, défice de hormonas gonadais (estrogénio e testosterona) e baixo índice
massa corporal.

Inicialmente a doença não causa sintomas porque a perda da DMO é lenta
e progressiva. Com a incidência de fraturas algumas pessoas podem ou não
sentir dor, dependendo do tipo de fratura. Estas tendem a consolidar lentamente e podem resultar em deformações que se tornam dolorosas.
O diagnóstico é feito através de uma
densitometria óssea que mede a DMO
e pode diagnosticar osteoporose ou
osteopenia, um quadro clínico no qual
a densidade óssea está diminuída, mas
não tão intensamente como na osteoporose, apesar de também haver risco
de fratura. A avaliação analítica deve
incluir a medição dos níveis de vitamina
D, Cálcio e fósforo entre outros parâmetros para excluir outras causas secundárias.
O tratamento envolve uma dieta equilibrada com ingestão adequada de
vitamina D e cálcio e a realização de
exercício físico (ex. caminhar 30 minu-

tos/dia 3xsemana). O tratamento farmacológico de
1ª linha na osteoporose são
os antirreabsortivos à base
de bifosfonatos que existem
em formulações endovenosas
e orais, havendo no entanto outras alternativas farmacológicas
usadas em situações específicas. O
uso prolongado de bifosfonatos pode
aumentar o risco de fratura e portanto
o seu uso deve ser monitorizado.
Se já houver fratura osteoporótica é
importante o tratamento da dor e da
fratura por vezes com coletes ortopédicos, no caso da fratura vertebral, ou
tratamento cirúrgico se houver essa
indicação.
Para além do tratamento é muito importante a prevenção e consciencialização
da doença. De salientar a necessidade
de uma dieta saudável e equilibrada e
a adoção de um estilo de vida saudável
e ativo.

O TRATAMENTO
ENVOLVE UMA DIETA
EQUILIBRADA COM
INGESTÃO ADEQUADA
DE VITAMINA D E CÁLCIO
E A REALIZAÇÃO DE
EXERCÍCIO FÍSICO (EX.
CAMINHAR 30 MINUTOS/
DIA 3XSEMANA)
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Dr. Daniel Trabulo – Gastrenterologista
Hospital da Luz Setúbal

O rastreio do
cancro colorretal
pode salvar a sua
vida!
O cancro colorretal, também denominado de cancro do cólon e reto ou cancro
do intestino é um cancro muito frequente. Em Portugal, é o segundo cancro
mais frequente nas mulheres depois do
cancro da mama e o segundo mais frequente nos homens depois do cancro
da próstata.
Atualmente são diagnosticados cerca
de 7000 novos casos por ano; mata 11
pessoas por dia. Pode ter uma progressão lenta e sem sintomas, mas, quando
detetado a tempo, tem cura em 90%
dos casos.
O cancro colorretal origina-se de pólipos, que são causados pelo crescimento anómalo de tecido do intestino
grosso ou reto, que, ao crescerem, se
podem transformar em cancro. Cerca de
90% dos casos de cancro do intestino
derivam de pólipos.
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Existem vários fatores de risco associados ao desenvolvimento do cancro
colorretal, nomeadamente a idade (a
partir dos 50 anos), história familiar de
cancro do intestino, história pessoal de

pólipos, síndromes genéticos ou doença inflamatória intestinal (colite ulcerosa ou doença de Crohn). Outros fatores
incluem o consumo de tabaco, álcool,
sedentarismo, obesidade, dieta pobre
em fibras e vegetais, e rica em gordura.

Inicialmente, o cancro colorretal pode
ser assintomático, o que reforça a importância do rastreio. Quando causa
sintomas, os mais frequentes são: perda de sangue nas fezes (nem sempre
visível a olho nu), alteração dos hábitos intestinais (diarreia ou obstipação
persistente), dor abdominal, cansaço,
perda de peso ou anemia. Na presença
destes sinais e sintomas deve consultar
o seu médico.

O rastreio está recomendado para os
indivíduos assintomáticos entre os 50
e 75 anos. Os exames de primeira linha
são a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Se a pesquisa de
sangue oculto nas fezes for positiva ou
se apresentar sintomas, deve realizar a
colonoscopia. Este exame permite não
só o diagnóstico do cancro colorretal
(através de biopsias), mas também a
remoção dos pólipos encontrados (os
precursores do cancro colorretal).
Concluindo, o cancro colorretal é uma
doença frequente que pode ser fatal.
O seu diagnóstico precoce e tratamento atempado são essenciais. Pode ser
prevenido se os pólipos que o originam
forem removidos antes de se transformarem.

A realização
do rastreio
pode salvar
a sua vida!
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Fonte: Sociedade Portuguesa
de Endoscopia Digestiva

Dra. Ana Margarida Franco e Dra. Vanessa Vila Nova
Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental - Centro Hospitalar de Setúbal

Perturbação
mental no período
perinatal
A ideia de que a gravidez é protetora de
doença mental encontra-se largamente
difundida. É transmitida a ideia de que todas as mulheres estão naturalmente preparadas para a maternidade e atribuindo
algum grau de culpa à mulher que, durante a gravidez ou pós parto, possa apresentar sintomas de depressão ou ansiedade.
Neste sentido existe ainda receio em procurar ajuda e assumir doença mental neste período, sendo fundamental informar e
desmitificar algumas destas ideias.
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O período periparto, que inclui a gravidez e
geralmente os 12 meses seguintes, é uma
fase de grandes mudanças para a mulher,
caracterizada por desequilíbrio e reorganização, assim como emoções inesperadas,
intensas e oscilantes. Também a nível físico e neurobiológico acontecem mudanças
importantes, havendo uma adaptação
não só visível no corpo da mulher, mas
também a nível cerebral, com migração
de neurónios e alterações no volume dos
mesmos. Por outro lado, existem ainda
mudanças na logística diária habitual,
com alterações permanentes de estatuto
e funções de cada membro do agregado
familiar em que a mulher se insere.

Todas estas mudanças psicológicas, neurobiológicas, físicas e sociais levam a que
o período perinatal não seja protetor de
doença mental. Este é, na verdade, um
período de maior suscetibilidade ao aparecimento ou recorrência de perturbações
psiquiátricas. A recorrência torna-se mais
provável caso haja interrupção imediata
de psicofármacos assim que a mulher descobre estar grávida ou quando tenciona
engravidar, enfatizando a importância de
um acompanhamento psiquiátrico especializado e regular. Apesar desta suscetibilidade, o período perinatal é também um
momento especialmente sensível e propenso apto a abordagem psicoterapêutica
de problemas emocionais.
As perturbações mentais mais frequentes
no período perinatal são a depressão e a
ansiedade, sendo comum o seu aparecimento conjunto. É importante salientar
que depressão é uma doença caracterizada por vários sintomas que se estendem
para além de sentir tristeza passageira.
Por outro lado, é ainda necessário diferenciar a depressão pós parto dos chamados
baby blues, que correspondem a uma
tristeza que atinge até 80% das mulheres

após o parto e que desaparece naturalmente nas primeiras duas semanas. Existem ainda outras perturbações que podem surgir durante este período, como é o
caso da psicose pós-parto, uma entidade
rara, mas grave e considerada uma emergência psiquiátrica e obstétrica.
A adequada avaliação e intervenção de
doença mental no período perinatal é fundamental não só pelo facto de interferir
com a relação de vinculação mãe-bebé,
mas também pelos riscos para a mulher e
para o seu bebé associados ao não tratamento destas perturbações. É por exemplo conhecida a relação entre baixo peso à
nascença e ansiedade perinatal ou, ainda,
entre parto pré-termo e depressão.
Neste sentido é fundamental traçar um
plano individualizado a cada mulher e, felizmente, existem várias opções farmacológicas para o tratamento adequado das várias perturbações psiquiátricas perinatais.
Não obstante, o uso ou não de medicação
deve ser sempre discutido com a mulher.
Sempre que pertinente deve ser incluída
a família no plano terapêutico e proporcionar um seguimento regular e próximo à
mulher durante a gravidez e pós parto.

17

À Conversa com...
ANTÓNIO MANUEL MARQUES

Professor da Escola Superior de Saúde
do Instituto Politécnico de Setúbal e o
atual Diretor
> Doutorado em Psicologia Social e
Organizacional pelo ISCTE-Instituto
Universitário de Lisboa
> Experiência de lecionação e de
investigação na dimensão psicossocial
da saúde e da doença e especial
interesse nos domínios da sexualidade
e dos estudos de género

O distante tornou-se próximo: o que era
dos outros, longínquos, passou a ser
também nosso – em março de 2020, a
COVID e as suas múltiplas consequências entraram nas nossas vidas, alterando-as completamente. A surpresa de
termos de lidar com o perigo eminente e
com a incerteza constante chegaram até
nós – instituições e pessoas – sob a forma de algumas dificuldades e de muitas
interrogações.
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As vivências da Escola Superior de Saúde do IPS terão sido e são semelhantes
às de outras instituições, de ensino ou
não, mas com particularidades significativas: cursos com elevado número de horas de ensinos clínicos em instituições
de saúde, inicialmente indisponíveis
para receber estudantes; necessidade
de adquirir equipamentos de proteção
individual em quantidades muito elevadas; muitas unidades curriculares que só

podem ser realizadas em presença, para
garantir o desenvolvimento de competências práticas; a introdução do ensino
a distância, mas sem descurar a coesão,
as afinidades e a solidariedade entre estudantes e destes com o corpo docente.
Ainda num contexto pandémico, podemos assinalar o que contribuiu para
que os valores e a missão que seguimos não fossem esquecidos, para que
mantivéssemos a trajetória comum, a
qualidade do ensino e a preocupação
com o bem-estar e a saúde individual
e coletiva. Deve salientar-se a elevadíssima responsabilização e a vontade de
superar entraves e imprevistos por parte
de estudantes, não docentes e docentes e a convicção de que a informação
fidedigna e o saber científico, mais que
o senso comum e o rumor, são a forma
certa de melhor gerir as incertezas destes tempos.

Dra. Paula Claudina – Nutricionista
Hospital da Luz Setúbal

Do mercado à sua mesa
mirtilo

canela

Sabia que o mirtilo…

Sabia que a canela…

>O
 mirtilo é uma fruta pertencente à

>A
 canela é uma especiaria aromática

espécie do arando, proveniente de um
arbusto. Consumido maioritariamente
pelos povos nórdicos já começa a ter
representatividade na alimentação dos
Portugueses.
>C
 om cada vez mais interesse científico,
é um alimento funcional rico em
antioxidantes, vitaminas e fibras.
>D
 as suas propriedades destacam-se
a ação antioxidante, principalmente
por conter vitamina C e antocianinas.
Esta combinação faz com que seja
um alimento com elevado potencial
no combate a infeções fortalecendo
o sistema imunitário e tornando-o
um aliado contra o envelhecimento
celular, neurológico e ocular.
>E
 mbora pequeno, tem um grande
impacto quer na prevenção do cancro
quer na sua recuperação.
>P
 ode ser consumido sob a forma de
sumos, chás ou como parte integrante
de culinárias. Não importa como,
importa consumi-lo!

rica em flavonoides, conhecida cientificamente como Cinnamomum, que
tem propriedades anti‑inflamatórias e
antioxidantes.
>S
 eja em pó, em pau ou casca, é das
especiarias mais utilizadas na culinária
dado o seu flavour diferenciado.
>O
 consumo regular de canela está
associado a vários benefícios na
nossa saúde, entre eles, a melhoria
do controlo da diabetes, dado que as
suas propriedades antioxidantes melhoram o funcionamento do pâncreas
e diminuem a resistência à insulina.
Acredita-se que o cinamaldeído nela
contida estimule a mobilização de
gordura, promovendo o emagrecimento. Este composto também tem
propriedades bactericidas, permitindo
combater a halitose.
>O
 poder antioxidante presente na
canela ajudam a combater os radicais
livres presentes no nosso organismo,
promovendo uma melhor saúde no
sistema nervoso central, cardiovascular, digestivo e imunológico.
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VALOR NUTRICIONAL por 100g:
Valor energético 43 Kcal
Hidratos de carbono 6,4g
Proteínas 0,5g
Lípidos 0,6g
Ácidos Gordos saturados – 0,1g
Fibra 3,1g

VALOR NUTRICIONAL por 100g:
Valor energético 315 Kcal
Hidratos de carbono 55,5g
Proteínas 3,9g
Lípidos 3,2g
Ácidos Gordos saturados 0,7g
Fibra 24,4g

Fonte: Tabela da Composição de Alimentos, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 2007

É urgente?
A Luz 24 está
sempre presente.
Ligue para o 217 104 424
e aconselhe-se com segurança
sobre o que fazer.
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