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No mundo, mais de 16 milhões

de meninas, entre os 15 e 19

anos, dão à luz em cada ano. 

A gravidez precoce desestabili-

za a família: quer a jovem, quer

os pais, não estão preparados

para receber uma notícia

destas. Abortos, partos pre-

maturos e crescimento in-

tra-uterino restrito são al-

gumas das complicações.

Acresce que a jovem não se

sente enquadrada na esco-

la e interrompe os estu-

dos e a sua formação.

Em Angola registam-se

gravidezes aos 12 e 13

anos. O dia mundial da

população foi celebra-

do este ano sob o le-

ma “Prevenir a Gra-

videz na Adoles-

cência”. Saiba

tudo |8 e 10

Hospital Josina Machel

Atendimento 
seguro 
e humanizado
“Queremos um hospital com um
atendimento cada vez mais seguro
e humanizado”, assegurou o direc-
tor geral do hospital Josina
Machel, Leonardo Europeu Ino-
cêncio. O responsável falou ao JS,
à margem do VII Encontro Cientí-
fico desta instituição central de
saúde que decorreu de 24 a 26 de
Julho, reunindo cerca de 250 pro-
fissionais, entre médicos, enfer-
meiros e técnicos. |4

Ortopedistas
com Congresso 
à vista
A Sociedade Angolana de Ortope-
dia e Traumatologia realiza o seu
2º Congresso, de 5 a 10 de Agos-
to, em Luanda. |32

Inclusão de
crianças com 
necessidades
educativas 
especiais

O aluno com necessidades educa-
tivas especiais deve ter condições
efectivas de aprendizagem e
desenvolvimento das suas poten-
cialidades. É assim necessário e
urgente que os sistemas de ensino
se organizem para que, além de
assegurar as suas matrículas,
garantam também a permanência
de todos os alunos, sem perder de
vista a intencionalidade pedagógi-
ca e a qualidade do ensino. 
|18 a 20

Cirurgia de invasão
mínima revolucionou
as ciências cirúrgicas
e tem um futuro 
promissor |37

Pneumonia

aude
a saúde nas suas mãos

A N G O L A

da

O assassinO silEnciOsO Em África
a pneumonia é responsável por mais mortes em crianças com menos de 15 anos
de idade do que a siDa e a malária em conjunto. |14 a 16

Drama familiar
Gravidez na adolescência

Estátuas vivas representadas por um 

grupo de teatro – uma jovem já mãe 

e de novo grávida, junto ao seu companheiro

atónito –  simbolizaram o drama da gravidez

precoce vivida pelos adolescentes 

durante o acto central do dia 

mundial da população.

Doenças 
crónicas
o que são? 

|26 a 30
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O QUE PROMETEMOS 

AO LEITOR
A saúde é um estado de completo bem-estar físico,
mental e social, e não simplesmente a ausência de
doença ou enfermidade. Trata-se de um direito hu-
mano fundamental. A conquista de um elevado ní-
vel de saúde é a mais importante meta social.
A promoção da saúde pressupõe o desenvolvimen-
to pessoal e social, através da melhoria da informa-
ção, educação e reforço das competências que ha-
bilitem para uma vida saudável. Deste modo, o lei-
tor fica mais habilitado a controlar a sua saúde, o am-
biente, e fazer opções conducentes à sua saúde. 
Prometemos contribuir para: 
– Melhorar e prolongar a vida do leitor, através da
educação, informação e prevenção da saúde; 
– Contribuir para se atingirem os objectivos e metas
da política nacional de saúde e os Objectivos do Mi-
lénio, através da obtenção de ganhos em saúde nas
diferentes fases do ciclo de vida, reduzindo o peso
da doença;
– Constituir um referencial de formação e um repo-
sitório de informação essencial para os profissionais
de saúde.
Queremos estreitar a relação consigo, incentivando
a sua participação em várias secções do Jornal da
Saúde. Envie-nos os seus textos, comentários e su-
gestões.

E-mail direccao@jornaldasaude.org
SMS 932 302 822 / 914 780 462
www.jornaldasaude.org   
www.ordemmedicosangola.org

A gravidez precoce, ou a gravidez na adolescência,

é um tema de grande preocupação mundial, com

tendência a crescer. Há mais de 16 milhões

de meninas, entre os 15 e 19 anos, que dão à luz

em cada ano. 

O problema deriva da falta de informação aos

adolescentes aquando da passagem à fase adulta.

Quando os jovens se vão descobrindo a si pró-

prios, pensam que são imunes e que nada lhes

acontece. O grande dilema é que, quando se fala

em anti-concepção, os adolescentes não se identi-

ficam, não sentem

esse problema co-

mo sério, não sa-

bem o que é a fi-

siologia de uma

gravidez, não vêem

o perigo.

Uma gravidez na

adolescência tem

uma influência

enorme no seio da

família. Desestabili-

za-a porque, quer a

jovem, quer os pais, não estão preparados para re-

ceber uma notícia destas. Psicologicamente, a jo-

vem ressente-se porque não se sente enquadrada

na escola e acaba por interromper os estudos e a

sua formação. 

Em Angola, a situação não é menos grave. São ne-

cessárias campanhas informativas dirigidas aos jo-

vens, aos pais, e mais educação sexual nas escolas. 

Assim, o lema deste ano do dia mundial da popula-

ção, a que damos destaque nesta edição, não po-

deria ser mais oportuno. O Jornal da Saúde asso-

cia-se e dá o seu contributo informativo para re-

verter a situação.

Rui MoReiRa de Sá
Director Editorial
direccao@jornaldasaude.org

Gravidez 
na adolescência

“Psicologicamente
a jovem ressente-
se porque não se
sente enquadrada
na escola e acaba
por interromper
os estudos e a
sua formação”
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A Chevron promoveu no seu stand na
Filda um encontro com estudantes de
Geociências da universidade Agostinho
neto (uAn), os quais tiveram a oportu-
nidade de participar num seminário com
técnicos e directores da Chevron.

De acordo com a directora geral de
Políticas, Relações Públicas e Governa-
mentais, Recursos Humanos e Serviços
Médicos da Chevron, Vanda Andrade, a
iniciativa permitiu aos jovens “aprende-
rem mais sobre as suas futuras profis-
sões e a indústria”.

Em 2012, a empresa e os seus parcei-
ros investiram mais de 33 milhões de dó-
lares nos programas de responsabilidade
corporativa. Com impacto em mais de
dois milhões de beneficiários, entre os
projectos e programas desenvolvidos
em 2012, destacam-se a construção de
escolas, capacitação de professores e alu-
nos, os programas de prevenção e ras-
treio de doenças como a anemia falcifor-
me, o VIH/SIDA e a malária e o apoio aos
agricultores, pescadores, empresários e
pequenos empreendedores.

A Elnor Pharma é a represen-
tante oficial IDA Foundation.
Esta instituição tem como
missão assegurar a acessibili-
dade de medicamentos às
populações mais carenciadas

para o tratamento do HIV,
malária, tuberculose e doen-
ças tropicais negligenciadas. É
representada em Angola pela
Elnor Pharma, dirigida por
Munir Sabjaly.

A ultra Controlo, fabricante de centrais para a produção de
gases medicinais desde 1986, com mais de 460 sistemas a
funcionar em Portugal, quer formar técnicos e apoiar as uni-
dades de saúde angolanas.

De acordo com o CEO da empresa, Sabino de Pompeia, as
centrais, certificadas pela directiva 93/42/CEE, produzem, no
local, oxigénio, vácuo, protóxido de azoto, ar medicinal respi-
rável e CO2, com isenção de óleo nas redes de ar comprimi-
do.

Chevron estimula 
estudantes de geociências 

Genéricos de confiança

O Banco Espírito Santo Angola (BESA) abriu, em simultâneo, se-
te novas agências que se vão juntar aos 47 balcões que a institui-
ção já tem em operação no país.

As novas agências localizam-se no Lubango Center, Avô
Kumbi, Viana Park, Posto CFB  Lobito, Catete, FILDA e Cacuaco.
O BESA aumenta assim a sua cobertura de rede para 54 agên-
cias, nas quais se integram ainda um Centro Private, que funcio-
na no edifício sede do banco, e cinco Centros de Empresas, a
operar na província de Luanda. Até ao fim do ano prevê ter 70
agências abertas e 6 centros de empresas operacionais.
O Banco Espírito Santo Angola, S.A. foi formalmente constituí-
do em Agosto de 2001 e detém actualmente um capital social de
uSD 170 milhões.

Banco Espírito Santo Angola abre sete novas agências

Fabricante líder quer
apoiar hospitais 

GASES MEDICINAIS

SHALInA PAtROCInOu 
O VII EnCOntRO 
CIEntíFICO DO 
HOSPItAL JOSInA MACHEL

À hora do fecho desta edição, todas as
condições logísticas e humanas esta-
vam criadas para iniciar, no dia 30 de Ju-
lho, em Luanda, a campanha de intensifi-
cação da vacinação de rotina, incluindo
a nova vacina, denominada Pneumo 13,

que visa imunizar cerca de 124.300 mil
crianças, menores de 1 ano de idade.

De acordo com a chefe de secção de
saúde pública, Regina António, a campa-
nha prevê a instalação de 154 postos fi-
xos, 80 equipas avançadas e a mobiliza-

ção de mais de mil técnicos de saúde
que vão vacinar até ao próximo dia 30
de Outubro.

Com a vacina Pentavalente preten-
de-se aumentar o número de crianças
vacinadas com a 3ª dose. Só após três
doses a criança está imunizada contra a
pólio, tétano, sarampo, difteria, coque-
luche (moléstia infecto-contagiosa agu-
da do trato respiratório transmitida
pela bactéria Bordetella pertussis), he-
patite B, meningite e outras doenças
causadas pelo vírus Haemophilus In-
fluenzae.

A vacina Pneumo 13, lançada em Ju-
nho, conforme noticiámos na última
edição, protege contra 13 serotipos de
pneumococo, bactéria que causa doen-
ças como a meningite, pneumonia, sep-
se, bacteriemia, empiema (presença de
pus no espaço pleural) e otite média.

O acto de lançamento da campanha
tem lugar no campo do Felício, bairro
da Sagrada Esperança, Maianga, sob
orientação do governador da província
de Luanda, Bento Bento, na presença
do ministro da saúde, José Van-Dúnem.

Campanha massiva de vacinação 
de crianças em Luanda 
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“Queremos um hospital
com um atendimento cada
vez mais seguro e humani-
zado”, assegurou o director
geral do hospital Josina
Machel, Leonardo Europeu
Inocêncio. O responsável
falou ao JS, à margem do
VII Encontro Científico
desta instituição central de
saúde que, sob o lema  “A
segurança e a humaniza-
ção no atendimento do
doente – desafios do pre-
sente e do futuro”, e um
programa científico de ex-
celência, decorreu de 24 a
26 de Julho, reunindo cerca
de 250 profissionais, entre
médicos, enfermeiros e téc-
nicos.
De acordo com Leonar-

do Europeu, o Encontro te-
ve como objectivo “a cons-
ciencialização dos profis-
sionais de saúde para uma
cultura de segurança e hu-
manização no atendimen-
to, trocar experiências e in-
centivar a investigação
científica”. A melhoria da
segurança hospitalar passa,
entre outros, “pela identifi-
cação correcta dos pacien-
tes, a comunicação eficien-
te entre os profissionais, a
melhoria na prescrição e
administração dos medica-
mentos e vigilância dos
efeitos adversos, no assegu-
rar as cirurgias correctas,
seguindo a check list, redu-
ção dos riscos de infecções
associadas e de lesões devi-
do às quedas dos leitos”. 
Para o director, “de nada

servirá o investimento em
infra-estruturas, equipa-
mento e tecnologia se não

prepararmos o homem nos
aspectos de segurança e
humanização”, concluiu.

Olhar o paciente 
como patrão
O médico Francisco

Quimbamba, na comunica-
ção que apresentou sobre
“Princípios éticos no atendi-
mento a pacientes”, subli-
nhou que “devemos olhar o
paciente como o patrão e
nós, profissionais de saúde,
como servidor público. O ci-
dadão pensa que é um favor
que o funcionário lhe faz,
mas não é. Pelo contrário, é
um direito que lhe assiste”.
Contou, a propósito, algu-
mas histórias em que fami-
liares de pacientes insisti-
ram em pagar-lhe com “sal-
do”, o que recusou liminar-

mente, dado que “os servi-
ços que prestamos são gra-
tuitos e devemos declinar”.
Recordou que a pauta
deontológica do serviço pú-

blico é clara quando estipu-
la que “ a administração pú-
blica, no desempenho da
sua insubstituível função
social, deve pautar a sua
conduta por princípios, va-
lores e regras alicerçadas na
justiça, transparência e ética
profissional como primeiro
passo para o estabeleci-
mento da necessária rela-
ção de confiança entre os
servidores públicos e os ci-
dadãos”.
Entre os valores essen-

ciais do profissional de saú-
de, destacou o interesse pú-
blico, legalidade, neutrali-
dade, integridade e respon-
sabilidade e competência
(aprender a conhecer,
aprender a fazer, a viver jun-
tos e a ser). Como tal, os de-
veres para com os cidadãos

passam pela “qualidade na
prestação do serviço públi-
co, isenção e imparcialida-
de, competência e propor-
cionalidade, cortesia, infor-
mação e probidade (proce-
dimento honesto do funcio-
nário)”.

Apoio do Japão
O embaixador do Japão,

Ryozo Myoi, garantiu a con-
tinuidade do apoio do seu
país ao Josina Machel a
quem a Agência de Coope-

ração Japonesa (Jaica) doou
40 milhões de dólares, des-
de 1996, com vista à melho-
ria dos serviços de saúde
que prestam à população.
“Mais de 800 profissionais
de saúde de várias áreas, en-
tre as quais administração
hospitalar e imagiologia, já
beneficiaram de formação e
treinamento técnico. Ao En-
contro Científico trouxeram
um especialista em neuroci-
rurgia, o médico Yuji Aso,
que fez uma conferência.

Para o director nacional de
recursos humanos do Mi-
nistério da Saúde, António
Costa, em representação
do ministro da saúde  “os
investimentos em equipa-
mentos e condições de tra-
balho foram realizados.
Agora precisamos de in-
vestir no capital humano,
no homem”. De acordo
com este responsável “a
nossa actividade enquan-
to profissionais de saude é
baseada na relação com o
outro, no bem-fazer, no
acudir a quem nos procu-
ra”. A humanização e a se-
gurança incluem também a segurança do profis-
sional de saúde. “Devemos transmitir confiança
a quem nos procura, reforçarmos a eficiência da
organização e a qualidade dos serviços presta-

dos”, pelo que considerou o lema e os temas do
Encontro de grande oportunidade. “O hospital
Josina Machel soube adaptar-se aos tempos que
correm”, concluiu.

Atendimento seguro e humanizado

Investir no homem

CERIMÓNIA DE ABERTURA DO EVENTO Primeiro secretário do comité de especialidade dos

médicos em Angola, José Luís Pascoal, embaixador do Japão, Ryozo Myoi, director nacional de re-

cursos humanos do Ministério da Saúde, António Costa, director geral do hospital Josina Machel,

Leonardo Europeu Inocêncio e bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Teresa Vicente 

O VII Encontro Científico do hospital Josina Machel, sob o lema

“A segurança e a humanização no atendimento do doente – de-

safios do presente e do futuro”,  reuniu cerca de 250 profissio-

nais, entre médicos, enfermeiros e técnicos

LEONARDO EUROPEU“De nada servirá o investimento em

infra-estruturas, equipamento e tecnologia se não prepararmos

o homem nos aspectos de segurança e humanização”

ANTÓNIO COSTA“ A nossa actividade enquanto profissionais de saúde 

é baseada na relação com o outro, no bem-fazer, no acudir a quem 

nos procura”

Hospital Josina Machel

Os resultados de um inquérito a uma amostra aleatória da população em

Luanda, apresentados pela médica Alberta Lutucuta, revelam que cerca de

83,3% dos cidadãos desconhecem que o uso do tabaco é um factor de risco

para ocorrer um AVC (acidente vascular cerebral). Mais de 75% não sabe que

a falta de exercício físico constitui outro dos factores de risco. Cerca de 41%

confessa que consome muito sal e  59% muita gordura na sua dieta. A boa no-

tícia é que mais de 83% acompanha com legumes. Mas, pelo contrário, mais

de 42% não controla a tensão arterial. Cerca de 80% dos hipertensos assegura

que toma fármacos, embora 30% destes declare que apenas “quando tem a

tensão alta”. Os hipertensos constituem 27,7 % e os diabéticos, com idades

entre os 44 e 63 anos, 7,3% da amostra da população inquirida.

No dicionário de epidemiologia, factor de risco é definido como um aspecto

do comportamento ou estilo de vida, exposição ambiental, característica

inata ou hereditária pessoal ou da população, que, pelas evidências epide-

miológicas, se sabe estar relacionado com um estado de saúde considerado

importante para ser prevenido.

Mais de 83% dos luandenses não 
sabe que o tabaco provoca AVC

Comunicar 
aos familiares 

Errado
“O paciente da cama 20 é

uma apendicite aguda, saiu

do bloco operatório, está

pendente de alta”.

Certo:
O utente José António

sofreu uma intervenção

cirúrgica devido a uma

apendicite aguda. Agora está

com boa informação e

pendente de alta 

(com tom afável).
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O financiamento foi da BP
Angola e seus parceiros do
Bloco 18 (Sonangol e SSI) no
montante de USD 260 mil.
Incluiu ainda a aquisição de

equipamento de laboratório
para o Hospital e Centro de
Saúde.

Para o director geral ad-
junto da unidade de saúde,
Padre Fernando Alves
Tchimbumba, “a constru-
ção vai permitir melhorar a
qualidade na prestação de
serviços de saúde à popula-
ção do município, estimada
em cerca de 1,5 milhões de
habitantes”.

Segundo a directora de
saúde da cidade de Luanda,

a médica Vitória Cambuan-
da, “este apoio é muito bem
acolhido pois contribui de-
cisivamente para aumentar
a capacidade e a eficiência
nas consultas à população,
em particular a mais caren-
ciada, bem como a realiza-
ção de análises clínicas”.

O Hospital Divina Provi-
dência, construído em 1994,
é uma instituição que perten-
ce à Obra da Divina Provi-
dência, Organização Não Go-
vernamental nacional vincu-

lada à Igreja Católica, presen-
te em Angola desde 1985.

Rede sanitária
A rede sanitária do Hos-

pital Divina Providência dis-
põe de unidades vocaciona-
das para a atenção primária,
uma unidade de referência
com prestações polivalentes
(nível secundário) e um cen-
tro para o tratamento de
doenças infecciosas, como a
tuberculose e Sida. Tem 109
camas, das quais 55 de me-

dicina e 54 de pediatria, par-
te das quais destinadas a
acolher crianças com má
nutrição “a segunda causa
de mortalidade, depois das
doenças respiratórias”, de
acordo com a directora clíni-
ca, Sofia Vanda Loa.

Na cerimónia estiveram
ainda presentes a represen-
tante da Sonangol e do Blo-
co 18, Francisca Lemos, o
presidente da SSI, Jie Wei-
qiang, o Director Geral Ad-
junto da BP Angola, Helder

Silva, o vice-presidente para
a comunicação e assuntos
governamentais da BP An-
gola, Paulo Pizarro, os con-
selheiros  do departamento
de Desenvolvimento Sus-
tentável da BP Angola, Lu-
duvina da Costa e José Luís
Fernandes, o director-geral
e a directora administrativa
do Hospital, respectivamen-
te Padre Jacob e Chiara
Giusto e o delegado da Con-
gregação Divina Providên-
cia, Padre Nelo. 

Posto de Saúde Nossa Senhora da Paz
foi ampliado e reapetrechado

“A
construção
vai permitir
melhorar a
qualidade
na
prestação
de serviços
de saúde à
população
do
município,
estimada
em cerca
de 1,5
milhões de
habitantes”

O Posto de Saúde Nossa Se-
nhora da Paz, integrado no
Hospital Divina Providência,
no Kilamba Kiaxi, em Luan-
da, foi reinaugurado no dia 3
de Julho, após beneficiar de
obras de ampliação e reape-
trechamento.

População do Kilamba Kiaxi beneficia de melhor assistência sanitária

A directora de saúde da cidade de Luanda, Vitória Cambuanda, e a representante da Sonangol e do Bloco 18, Francisca Lemos, 
procedem à inauguração do posto de saúde

À direita, o vice-presidente para a comunicação e assuntos 
governamentais da BP Angola, Paulo Pizarro, o director geral
adjunto da BP Angola, Helder Silva, e a conselheira 
do departamento de Desenvolvimento Sustentável da BP 
Angola, Luduvina da Costa, no acto inaugural.

O presidente da SSI, Jie Weiqiang, confraterniza com os 
responsáveis do Hospital Divina Providência

A directora administrativa do Hospital, Chiara Giusto, diri-
giu a visita às novas instalações

A directora clínica, Sofia
Vanda Loa

A directora de saúde da
cidade de Luanda, Vitó-
ria Cambuanda
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A vantagem da qualidade
Certificação

O Grupo Concentra, com
mais de 20 anos de imple-
mentação no mercado ango-
lano, tem, desde 20 de Junho
de 2013, a sua primeira em-
presa do grupo certificada. 
Com efeito, a Concentra

Diagnósticos recebeu oficial-
mente, no passado dia 15 de
Julho, durante a 3ª Conferên-
cia Internacional “Experiên-
cias da Qualidade e Coopeti-
ção” promovida pela SinASE,
o Certificado do Sistema de
Gestão da Qualidade pelo
Normativo Internacional ISO
9001.
Atribuída pela multinacio-

nal alemã TÜV Rheinland, o
âmbito da certificação refere-
se à realização de análises clí-
nicas nas valências de hema-
tologia, bioquímica, micro-
biologia, parasitologia, imu-
nologia e virologia bem como
a acessoria técnica na gestão
de laboratórios de análises
clínicas.
Trata-se de uma aposta

da Concentra Diagnósticos,
o primeiro laboratório de
análises clínicas certificado
em Angola, mantendo o
compromisso com a me-
lhoria contínua do serviço
prestado aos seus clientes.
As vantagens de uma

aposta consistente na qua-
lidade tornam-se cada vez
mais evidentes à medida
que os clientes ficam mais
conscientes e exigentes
em relação aos serviços
que pretendem.
O reconhecimento no

mercado nacional ou in-
ternacional de uma ges-
tão baseada na qualidade e
nas boas práticas prestigia a
empresa que a adopta e pro-
porciona um ambiente de
trabalho empresarial assente
na melhoria contínua. 
O verdadeiro empenho na

implementação e consolida-
ção de uma política de quali-

dade transformou de forma
positiva a cultura dentro da
Concentra Diagnósticos.
Os hábitos e as rotinas me-

nos adequados foram pro-
gressivamente substituídos

por regras e procedimentos
harmonizados, monitoriza-
dos e continuamente melho-
rados. 
O sistema de gestão da

qualidade criou as condições

para um maior enfo-
que no cliente e na
procura, sempre cons-
tante, de melhores ní-
veis de satisfação do
cliente o que implica a
melhoria contínua dos
processos de trabalho
na empresa. 
Ao aplicar uma abor-

dagem factual às toma-
das de decisão, uma de-
finição clara das respon-
sabilidades e tarefas de
cada colaborador, o en-

volvimento das pessoas au-
mentando o grau de motiva-
ção e profissionalismo dos
colaboradores e promoven-
do o aumento da credibilida-
de no meio através das enti-
dades e pessoas a quem se
presta serviços, escutando-as

regularmente e avaliando a
suas necessidades, criamos
um ambiente de melhoria
contínua.
Todas as vantagens a ad-

quirir posteriormente pela
Concentra Diagnósticos se-
rão consequência lógica da
melhoria contínua e de me-
lhores níveis de satisfação
dos clientes, nomeadamente
a de proporcionar à empresa
futuras vantagens competiti-
vas no mercado em relação
aos concorrentes.
A conquista desta certifi-

cação reflecte o cumprimen-
to de boas práticas laborato-
riais e o investimento na qua-
lidade do serviço prestado
pela Concentra Diagnósti-
cos.
É também o reconheci-

mento do empenho, dedica-
ção e envolvimento da Admi-
nistração e todos os colabo-
radores da empresa.
Para dar continuidade a

este trabalho e contribuir de
forma positiva para o desen-
volvimento sustentado da
saúde em Angola, o Grupo
Concentra mantém a estra-
tégia de investimento na for-
mação contínua dos quadros
já existentes na Concentra
Diagnósticos e na futura cer-
tificação de todas as empre-
sas do Grupo. 
A Concentra Diagnóstico

está situada Rua Cónego Ma-
nuel das Neves, 382, Bairro
de São Paulo, em Luanda. 
Contactos: 222 448 748 /

933 868 326   www.concen-
tra.co.ao 

A Concentra Diagnósticos
recebeu o Certificado do Sis-
tema de Gestão da Qualida-
de pelo Normativo Interna-
cional ISO 9001, atribuída
pela multinacional alemã
TÜV Rheinland, no âmbito
da realização de análises clí-
nicas nas valências de hema-
tologia, bioquímica, micro-
biologia, parasitologia, imu-
nologia e virologia bem co-
mo a acessoria técnica na
gestão de laboratórios de
análises clínicas.

“O
reconhecimento
no mercado
nacional ou
internacional de
uma gestão
baseada na
qualidade e nas
boas práticas
prestigia a
empresa que a
adopta e
proporciona um
ambiente de
trabalho
empresarial
assente na
melhoria
contínua” 

O sistema de gestão da qualidade criou as condições
para um maior enfoque no cliente e na procura, 
sempre constante, de melhores níveis de satisfação 
do cliente, o que implica a melhoria contínua 
dos processos de trabalho na empresa. 

A Concentra Diagnósticos é o primeiro laboratório 
de análises clínicas certificado em Angola
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“Quebrar o ciclo da gravidez
na adolescência requer um
compromisso por parte das
nações, comunidades e indi-
víduos nos países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento e
um investimento em meni-
nas adolescentes”. Para a re-
presentante do Fundo das
Nações Unidas para a Popu-
lação em Angola (UNFPA),
Kourtoum Nacro, que falava

em nome do director execu-
tivo desta instituição Baba-
tunde Osotimehin, a 11 de Ju-

lho, em Luanda, por ocasião
da celebração do dia mundial
da população, sob o lema

Prevenir a Gravidez na Ado-
lescência, “os governos deve-
rão promulgar e reforçar as
leis nacionais que aumentam
a idade do casamento para os
18 anos e promover esforços
que apoiem os direitos das
meninas e previnam o casa-
mento infantil e suas conse-
quências”.

De acordo com a UNFPA
“os adolescentes e jovens
devem ter acesso a educa-
ção sexual compreensiva
apropriada à sua idade, de
forma a desenvolverem o
conhecimento e as habilida-
des para proteger a sua saú-
de ao longo de suas vidas”. 

No entanto, segundo a re-
presentante desta instituição,
“a educação e informação
não são suficientes. Serviços
de saúde reprodutiva de boa

qualidade também devem
estar disponíveis para que os
adolescentes possam fazer
escolhas informadas e sejam
saudáveis”.

Kourtoum Nacro lembrou
que a gravidez precoce põe
em risco os direitos, a saúde,
a educação e o potencial de
demasiadas meninas adoles-
centes “roubando-lhes um
futuro melhor”.

O evento que celebrou O
Dia Mundial da População
contou com uma mesa re-
donda que debateu, entre ou-
tros, as razões porque não é
aconselhável a gravidez na
adolescência, as suas conse-
quências, a falta de acompa-
nhamento, métodos contra-
ceptivos, a necessidades da
formação dos profissionais
de saúde e o papel da família.

“A gravidez na adolescência não é só uma questão
de saúde, é uma questão de desenvolvimento”

Nascem 2 pessoas por segundo

A população mundial 

é de 7 biliões
Nos últimos 25 anos cresceu 50%

Jovens entre 15 e 24 anos 

somam 1 bilião
Há mais de 600 milhões

de meninas, das quais mais de 500

milhões nos países em

desenvolvimento

16 milhões de meninas, 

entre os 15 e 19 anos, 

dão à luz em cada ano

A lINGUAGeM dOS NúMeROS

Rui MOReiRa de Sá

rui.moreiradesa@jornaldasaude.org

Pobreza, desigualdade de gé-

nero, violência, casamento

forçado e falta de educação

são algumas das razões por-

que 16 milhões de meninas

entre os 15 e os 19 anos dão

à luz em cada ano.

A sessão comemorativa do dia mundial da população, sob o lema Prevenir a Gravidez na Adolescência, acolheu

participantes de cinco Ministérios, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) 

Kourtoum Nacro

“Estamos perfeitamente
conscientes de que o investi-
mento no acesso universal à
saúde e aos direitos reprodu-
tivos traduz-se na redução da
pobreza e é um investimento
numa sociedade sustentá-
vel”, afirmou o ministro da
Assistência e Reinserção So-
cial, João Baptista Kussumua,
no acto comemorativo do
Dia Mundial da População.

Este responsável reafir-
mou o engajamento do Exe-
cutivo pela “contenção das
taxas de prevalência contra-
ceptiva e de natalidade entre
adolescentes e um maior pla-
neamento familiar”.

João Baptista Kussumua
reflectiu ainda sobre o papel

da família e lembrou que os
pais e as mães de hoje tive-
ram menos acesso à informa-
ção e uma educação muito
mais repressiva. “O desejo da
maioria das famílias é que os
filhos façam uma trajectória
onde a formação escolar, o
trabalho e a autonomia finan-
ceira definem um trilho que
tem o seu cume com a consti-
tuição familiar, sinónimo de
maturidade e responsabili-
dade. A gravidez e a materni-
dade na adolescência rom-
pem com essa normalidade
tida como natural”, disse.

Educação nas escolas
O ministro lembrou que as

escolas já abordam os temas

da sexualidade e saúde repro-
dutiva. Considera, no entan-
to, indispensável que a infor-
mação seja formatada à me-
dida para que a mensagem
chegue ao público-alvo.
“Passa por conhecer bem a
maneira de “funcionar” das
jovens adolescentes, os locais
que frequentam e o seu tipo
de gostos”.

Para João Baptista Kussu-
mua, “todos os intervenien-
tes neste processo informati-
vo – pais, professores, técni-
cos de saúde, jornalistas – de-
verão ser também alvo de for-
mação para que se consiga
garantir os objectivos estabe-
lecidos e se obtenha o impac-
to desejado”, concluiu.

“O acesso universal à saúde e direitos reprodutivos 
é um investimento numa sociedade sustentável”

João Baptista Kussumua 

Entrevistado pelo JS
a propósito deste te-
ma, o director da
maternidade Lucré-
cia Paím, Abreu Pe-
camena, garante
que há um número
crescente de gravi-
dezes na adolescên-
cia, sobretudo em
Luanda. Refere que,
em média, cerca de
60 % das cesarianas
realizadas são em
adolescentes.
“Acresce que come-
ça a haver gravide-
zes aos 12 e 13 anos.
Temos até um caso
de gravidez aos 11
anos. A própria gra-
videz apresenta,
nestes casos, diver-
sas complicações”,
garantiu.

O grupo de estudo
que criou para o es-
tudo desta proble-
mática detectou
abortos, partos pre-
maturos, cresci-
mento intra-uterino
restrito, isto é, o be-
bé cresce menos
que o normal, pré-
eclâmpsia (tensão
alta na gestante), e
uma maior incidên-
cia de mortalidade.
Abreu Pecamena
defende que os cur-
rículos escolares
enfatizem mais a
educação sexual. “É
preciso desenvolvê-
los e adaptá-los à
nossa realidade pa-
ra que as pessoas
compreendam me-
lhor a necessidade
de educar os nossos
filhos desde a tenra
idade para entender
o fenómeno da se-
xualidade”. 

Com 12 e 13 
anos de idade

Gravidez 
precoce 
aumenta 

“Os currículos
escolares devem
enfatizar mais a
educação sexual”

JOÃO BAPTISTA KUSSUMUA Reafirmamos o nosso total 

engajamento na luta pelos Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio definidos para esta área

KOURTOUM NACRO  Os adolescentes e jovens devem ter

acesso a educação sexual compreensiva apropriada à sua idade,

de forma a desenvolverem o conhecimento e as habilidades pa-

ra proteger a sua saúde ao longo de suas vidas
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Saúde Huambo

Na ocasião, o director provin-
cial de saúde, Frederico Julia-
na, sublinhou ter sido o
Huambo a primeira provín-
cia a realizar com êxito o exer-
cício de elaboração dos pla-
nos municipais de desenvol-
vimento sanitário orçamen-
tados para os 11 municípios,
em parceria com o Programa
dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Interna-
cional (projecto ForçaSaúde
da USAID).

Segundo Frederico Julia-
na, apesar da melhoria signi-
ficativa dos principais indica-
dores de saúde, Angola ainda
regista uma elevada taxa de
mortalidade materna, infantil
e infanto-juvenil, alta inci-
dência de doenças infeccio-
sas e parasitárias, com desta-

que para as grandes ende-
mias, doenças respiratórias e
diarreicas agudas, um nível
alto de mal nutrição em me-
nores de 5 anos, persistência
de surtos de cólera, raiva, sa-
rampo e um aumento expo-
nencial das doenças crónicas
não transmissíveis, para além
da sinistralidade rodoviária e
da violência.

Documento estratégico
e operacional
Porém, as doenças trans-

missíveis ainda são responsá-
veis por mais de 50 porcento
dos óbitos registados na po-
pulação angolana. Atentos

aos referidos factores e no in-
tuito da sua urgente resolu-
ção, Juliana lembrou que o
chefe do executivo exarou o
despacho presidencial 84/11,
de 27 de Outubro, constituin-
do a Comissão Multissecto-
rial, coordenada pelo Minis-
tro da Saúde, para a elabora-
ção do Plano de Desenvolvi-
mento Sanitário 2012/2025,
tendo como primeira etapa a
elaboração dos planos muni-
cipais de desenvolvimento
sanitário quinquenais 2013-
2017.

Segundo explicou, o plano
é um documento fundamen-
tal de gestão para sustentar

política, técnica e financeira-
mente o sistema nacional de
saúde a médio e longo pra-
zos. Apresenta-se como um
documento estratégico ope-
racional para materializar as
orientações fixadas nas estra-
tégias do desenvolvimento
“Angola 2025” e na política
nacional de saúde, bem co-
mo nas prioridades do execu-
tivo, transformando-as em
acções e intervenções con-
cretas a serem executadas
durante a sua vigência.

O governo da província do
Huambo promete apoiar,
através da Direcção Provin-
cial da Saúde, a execução dos

11 planos municipais de de-
senvolvimento sanitário até
2017.

Na oportunidade os parti-
cipantes do certame foram
incentivados a aplicar os en-
sinamentos para a melhoria
cada vez mais do bem-estar
da população, onde os super-
visores de cada programa de-
verão ser os verdadeiros artí-
fices para a implementação,
controlo e consequentemen-
te o êxito destes planos.

Após 5 dias de debate foi
aprovado o Plano Provincial
de Desenvolvimento Sanitá-
rio 2013-2017.

As metas do plano
A reunião contou com a

participação de representan-
tes de todos os municípios
que identificaram os princi-
pais problemas que afectam
a saúde dos habitantes. Foi
então traçado um plano de
trabalho a ser desenvolvido
nos primeiros 5 anos (2013-
2017) para posterior balanço
e elaboração do próximo pla-
no quinquenal 2018-2025.
Segundo o director, consti-
tuiu um exercício importante
no Huambo, pois vai influen-
ciar positivamente na situa-
ção de saúde de cada cidadão
da província.

Dentre as metas do ambi-
cioso plano, adiantou o res-
ponsável, apontam-se os
programas de combate à ma-
lária, VIH/SIDA, tuberculose,
doenças diarreicas e respira-
tórias agudas, vacinação e vi-
gilância epidemiológica que
incidam directamente na
mortalidade materno-infan-
til. “Queremos diminuir a
mortalidade materno-infan-

til. Temos uma meta muito
ambiciosa. A nossa mortali-
dade materna actualmente é
de 210 por ano e queremos
baixar para menos de 100 em
2017. A mortalidade por ma-
lária é, actualmente, de 31
óbitos / ano, segundo dados
do ano passado, e queremos
baixar para menos de 20 até
2017. A mortalidade infantil
no Huambo é inferior a 70
por ano e pretendemos bai-
xá-la, até 2017, para menos
de 30 mortes em toda a pro-
víncia”.

Como vai ser 
implementado
Para a implementação do

plano, nas comunidades e
unidades sanitárias de todos
os municípios será desen-
volvido um conjunto de ac-
ções, entre as quais o treina-
mento dos técnicos, a sensi-
bilização da população para
prevenir, por exemplo, a
gravidez na adolescência, o
parto domiciliar, ou na co-
munidade, incentivando
que seja feito em unidades
sanitárias apropriadas, o
alargamento do programa
de vacinação para gestantes,
e, ainda, o incentivo à profi-
laxia da malária com o Fan-
sidar, no caso de gestantes,
afirmou Frederico Juliana.
“Esperamos que todos estes
planos sejam implementa-
dos em todas as unidades
sanitárias de todos os muni-
cípios, pois o beneficiário di-
recto é o povo do Huambo.
Queremos ver menos pes-
soas ficarem doentes, me-
nos pessoas a morrer por
causas que se podem preve-
nir” completou.

Agentes sanitários do
Huambo prontos para mi-
nistrar a pneumo-13, a nova
vacina infantil contra doen-
ças respiratórias agudas.

A Direcção Provincial de Saú-
de do Huambo realizou um
seminário de formação dos
seus profissionais ligados ao
Programa Alargado de Vaci-
nação (PAV) sobre a imple-
mentação de uma nova vaci-
na.

Trata-se da Pneumo 13,
medicamento preventivo cu-
jo grupo alvo sãos as crianças
entre um a dois anos de ida-
de, segundo o director pro-
vincial da saúde, Frederico
Juliana.

“A vacina é pneumocócica
conjugada de treze valentes.
Ou seja protege 13 serotipos
de bactérias dos 23 existen-
tes”, disse, acrescentando
que entre as doenças preve-
níveis pela vacina constam a
otite média aguda, meningi-
te, pneumonia, artrite, perito-
nite, osteomielite, bacterie-
mia febril, sepse generalizada
e sinusite.

“ Pretendemos proteger
cerca de 130 mil crianças con-
tra a pneumonia”, disse o res-
ponsável. Segundo Juliana,
todas as crianças de um ano a
um ano e nove meses de ida-
de devem ser conduzidas aos
centros sanitários tão logo es-
tejam disponibilizadas as va-

cinas para que sejam imuni-
zadas, uma vez ser uma vaci-
na sem quaisquer contra-in-
dicações.

As responsabilidades
dos técnicos
Aos técnicos ficou a in-

cumbência de prosseguir
com as sessões de formação e
transmitir as informações aos
demais vacinadores dos pos-
tos e hospitais da comunida-
de. Mensagem visivelmente
acatada, pois os vacinadores
afirmaram estar preparados
para a aplicação dos conteú-
dos ora adquiridos.

Durante o seminário vá-
rios temas foram dissertados,
tais como as doenças preve-
níveis pela vacinação, o novo

calendário nacional de vaci-
nação, a cadeia de frio e ges-
tão de vacina, injecções segu-
ras e eventos adversos pós va-
cinação, comunicação e mo-
bilização social, planificação
e implementação de sessões
de vacinação, bem como um
sistema de informação e de
monitorização da vacinação
de rotina.

Das recomendações ex-
traídas sublinham-se a admi-
nistração diária das vacinas
em todas as unidades sanitá-
rias, o cumprimento rigoroso
do novo calendário de vaci-
nação nacional, o melhora-
mento das cadeias de frio, a
assepsia e cuidados com o
material a utilizar.

elsa inakulo | 

correspondente no Huambo

As autoridades sanitárias

reuniram-se recentemente

para a discussão e aprovação

do Plano Provincial de De-

senvolvimento Sanitário do

Huambo 2013/2017. A activi-

dade serviu ainda para capa-

citar os técnicos da saúde

com vista a assegurarem os

mecanismos de monitoria e

avaliação dos 11 planos mu-

nicipais orçamentados para

o exercício económico 2014-

2017.

Futuro planeado

“Vamos proteger 130 mil crianças da pneumonia”
Frederico Juliana

Georgina Francisca Figueiredo é uma das funcionárias da Direcção Provincial de Saúde de Huam-

bo que completou com sucesso o workshop sobre a integração dos planos e prioridades munici-

pais orçamentados no plano provincial

FREDERICO JULIANA “Queremos diminuir a mortalidade ma-

terno-infantil. Temos uma meta muito ambiciosa. A nossa mor-

talidade materna actualmente é de 210 por ano e queremos

baixar para menos de 100 em 2017”

Huambo aprova plano de desenvolvimento sanitário 2013/2017
e capacita técnicos de saúde.
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— 75%dos adolescentes são sexualmente activos
— 37%das raparigas (14-17 anos) já tinham engravidado
— Apenas 17% dos rapazes tiveram conhecimento de ter engravidado uma rapariga
— 62% das cesarianas realizadas foram em adolescentes
— 50%das adolescentes que engravidaram, abortaram
— 79%dos abortos foram provocados

Sabias que estudos realizados em algumas 
províncias de Angola mostram que:

PARA PREVENIR A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA:

É a gravidez que acontece muito cedo na vida das jovens entre os 13 e os 19 anos.

O que é a gravidez na adolescência?

Das relações sexuais de meninas com rapazes 
e adultos sem protecção. Isto pode ocorrer:
— Numa única relação sexual
— Porque os pais não falam com os seus filhos sobre
sexualidade

— A escola, centro de saúde e outras estruturas na 
comunidade dão pouca informação aos jovens 
sobre sexualidade

Como surge a gravidez 
na adolescência?

— Abandono da escola
— Muitas jovens abandonam a casa 
dos pais e ficam sem apoio

— Muitas jovens fazem abortos e ficam 
em perigo de vida

— As jovens mais inseguras até 
abandonam os filhos recém-nascidos

Quais são os prejuizos 
para a jovem rapariga?

— É a escolha do melhor momento para ter um filho
— É sentir-se responsável pelo eventual sofrimento de um filho
— É escolher o momento em que a menina e o seu parceiro têm
condições físicas, emocionais e materiais para ter um filho

— É evitar engravidar quando não se está preparado
— É não ter relações sexuais quando não se tem condições 
de assumir as consequências de uma relação a dois

— Conversa com os teus pais ou outros adultos
— Dirige-te ao Centro de Saúde ou Hospital e pede apoio dos profissionais de Saúde
— Vê que apoio a Escola, a Igreja ou outra estrutura comunitária te pode dar

O que é a Paternidade 
e Maternidade Responsáveis?

— Porque alguns não sabem como abordar
— Porque não é fácil ter um diálogo aberto com os filhos 
sobre estes assuntos delicados e íntimos

— Porque é tabu
—  Porque pensam que vão estimular o sexo precoce

Porque os pais não falam com 
os seus filhos sobre sexualidade?

— Porque o corpo da menina ainda não está preparado para uma gravidez
— Porque a menina e o seu parceiro não estão preparados psicologicamente
para ter um filho

— Porque a menina e o seu parceiro não criaram as condições materiais para
ter um filho

— Oa filhos podem ter problemas de desenvolvimento e de comportamento
— Porque os adolescentes e jovens devem aproveitar a juventude.

Porque não é aconselhavel 
engravidar na adolescência?

gravidez
Prevenir a 

na 
adolescência
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DO DESENVOLVIMENTO DOS ADOLESCENTES
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Começou por apresentar um
modelo centralizado e ten-
dente a abastecer todos os
hospitais com meios médi-
cos e farmacêuticos tendo
sucumbido, numa primeira
fase, às normais contingên-
cias da guerra. Tivesse sido
por causa da ausência de fi-
nanciamento ou por outras
razões, que à guerra repor-
tam, a centralização inicial
não funcionou. Basicamente
poderá dizer-se que um mo-
delo centralizado só funcio-
na bem quando as compo-
nentes intangíveis, ligadas
aos sistemas de informação,
e tangíveis, ligadas ao trans-
porte, conseguem estar ope-
racionais. Poderia haver pla-
neamento e mesmo dinhei-
ro. Faltassem as ligações ro-
doviárias, por via da guerra, e
o modelo estaria imediata-
mente comprometido. 

Modelo descentralizado
Posteriormente, o país

viu nascer um modelo des-
centralizado. Uma experiên-
cia de descentralização num
sistema logístico é quase
sempre necessária num
quadro de cedência de po-
der aos vários agentes envol-
vidos (por exemplo, hospi-
tais provinciais). A verdade é
que um sistema descentrali-
zado só funciona bem quan-
do funciona bem o planea-
mento local ou, em alterna-
tiva, uma lógica de açam-
barcamento. Os transportes
e os sistemas de informação
são mais dispensáveis na
medida em que cada local
terá tendência a ter stocks
bastante mais elevados que
quando funcionando cen-
tralmente – ganhando assim
autonomia. 

Da guerra, de resto, é co-
nhecida a independência
das várias fortificações que,
funcionando descentraliza-
damente, demoravam mais
tempo a ceder face aos ata-
ques do inimigo porque
eram mais autónomas (no
fundo, com stocks mais ele-

vados que quando funcio-
navam centralmente). Este
é, não obstante, um modelo
sempre caro e que exige
muito capital investido em
medicamentos e dispositi-
vos médicos. Com a agra-
vante de, elevando os stocks,
poder ficar sujeito a conse-
cutivas roturas por expira-
rem prazos de validade.

Modelo centralizado 
via CECOMA
Finalmente, o país está a

ver nascer um novo modelo
centralizado via CECOMA –
Central de Aprovisionamen-
tos de Medicamentos e
Meios Médicos. Esta central
supõe-se que irá fazer com-
pras, via concursos públicos,
para as várias unidades de
saúde do país. Mas a questão
da centralização das com-
pras – embora possa ser uma
matéria sensível e de extrema
urgência – não resolve o pro-
blema físico e das entregas e
serviço aos vários hospitais,
sejam eles nacionais, provin-
ciais ou municipais.

São conhecidos no mun-
do inteiro sistemas de com-
pras centrais que não fun-
cionam ou não funciona-
ram. Em Portugal, por
exemplo, várias tentativas

de catálogo central a com-
pras centrais falharam e irão
falhar – se tentadas nova-
mente – por uma simples ra-
zão: a primeira condição ou
requisito num sistema cen-
tral não é garantir as com-
pras centrais mas, sim, os
meios físicos de armazena-
gem e de distribuição aos vá-
rios locais. Assim como as
condições de planeamento
central mais ajustadas. Para
isto é necessário perceber a
componente física da logís-
tica e a sua criticidade. 

Não há modelo central
que possa funcionar sem ar-
mazéns e entregas físicas.

Sem planeamento e siste-
mas de informação. Tudo is-
to requer desenho e imple-
mentação de processos e
procedimentos que estão
muito para além da compra
central. Dir-se-ia mesmo
que os erros que se têm co-
metido em vários sistemas
de saúde por via da centrali-
zação se devem efetivamen-
te a querer-se uma central
de compras operacional an-
tes de um sistema físico ope-
racional. Pergunte-se o que
colapsou neste sistema em
Portugal e, não menos, per-
gunte-se por responsabili-
dade de quem falhou. Have-

rá certamente quem saiba
dizer os porquês da falha.
Sobretudo se for alguém co-
nhecedor profundo de co-
mo funciona a interligação
entre compra e abasteci-
mento (físico).

Passos certos
Do que li e vi escrito, An-

gola está numa fase essen-
cial para dar os passos certos
na montagem de um bom
sistema central. E não se tra-
ta de perceber se o que vem
primeiro é o ovo ou a gali-
nha. Trata-se, isso sim, de
perceber que só há uma es-
colha possível: a escolha do
planeamento, do transpor-
te, da armazenagem (que
não pode ser apenas uma
armazenagem central, a
partir de Luanda, quando se
conhece a extensão do terri-
tório e a existência de 18 pro-
víncias) e das entregas. 

A escolha deverá estar
inexoravelmente ligada à
montagem da logística tangí-
vel, física, excluindo a com-
ponente compras. Experi-
mentada para um produto,
mais tarde grupos de produ-
tos e, finalmente, alargada a
todos os demais. É nessa al-
tura que o sistema de com-
pras central deverá estar a

funcionar. Não antes do sis-
tema físico pois o resultado
será centralizar fisicamente
sem capacidade de planea-
mento, de perceção do nú-
mero de locais de armazena-
gem e de entrega (transpor-
te). Resultado: haverá um sis-
tema de compras e de produ-
tos que não irão chegar aos
vários locais. E que morrerão
dentro de um armazém cen-
tral à procura de planeamen-
to e de entregas.

Se Angola tiver capacida-
de para o fazer, e acredito
que sim pelo que li do Se-
nhor Ministro da Saúde e do
Senhor Secretário de Estado,
então teremos um sistema
centralizado que, a breve
trecho, poderá ser um
benchmark para muitos ou-
tros, no mundo inteiro, que
colapsaram por desconhe-
cerem as prioridades de
construção/edificação des-
se mesmo sistema. 

NOTA DA REDACÇÃO: O
Prof. Crespo de Carvalho,
em conjunto com a Prof. Tâ-
nia Ramos, ministraram o
módulo de Logística e Ope-
rações do Programa de Es-
pecialização em Gestão da
Saúde, a decorrer em Luan-
da.
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Centralização da logística 
na saúde: o caso de Angola

“se angola tiver capacidade para o
fazer, e acredito que sim pelo que li
do senhor Ministro da saúde e do
senhor secretário de estado, então
teremos um sistema centralizado
que, a breve trecho, poderá ser um
benchmark para muitos outros, no
mundo inteiro, que colapsaram por
desconhecerem as prioridades de
construção/edificação desse
mesmo sistema”

José Crespo de Carvalho

professor Catedrático – Gestão 

de empresas

IsCTe – IUl – Instituto Universitário 

de lisboa

Angola passou, nos anos

mais recentes, por três mo-

delos de gestão da saúde no

que à forma de organização

(centralizada ou descentra-

lizada) diz respeito. 
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A pneumonia é uma infec-
ção aguda dos alvéolos, de
um ou de ambos os pul-
mões, geralmente causada
por bactérias, vírus ou fun-
gos. Como os pulmões se
encontram cheios de líqui-
do, expectoração ou pus, o
doente apresenta sintomas
de febre com arrepios, falta
de ar e/ou dores no peito.

ESTATÍSTICAS 
EM ÁFRICA
A pneumonia — o assas-

sino silencioso em África —
é responsável por mais mor-
tes em crianças com menos
de 15 anos de idade do que a
SIDA e a malária em conjun-
to. A região africana apre-
senta, em geral, a maior car-
ga de mortalidade infantil
global. Embora compreen-
da cerca de 20% da popula-
ção mundial de crianças
com menos de 5 anos, apre-
senta cerca de 45% das mor-
tes globais abaixo dos 5 anos
de idade e 50% das mortes a
nível mundial devido à
pneumonia para este grupo
etário. Em Angola, a pneu-
monia é responsável por
20% das mortes devido à
pneumonia abaixo dos 5
anos de idade.
A Nigéria, República De-

mocrática do Congo, Etiópia
e Angola constituem 5 paí-
ses de entre 10 responsáveis
por 2/3 das mortes devido a
pneumonia.
Este número encontra-se

altamente concentrado nas
regiões e países mais pobres
e entre as crianças em maior
desvantagem nestas socie-
dades. Quase 90 por cento
das mortes devido a pneu-
monia, assim como a diar-
reia, ocorrem na África sub-
sariana e no Sul da Ásia.  
A mortalidade devido à

pneumonia na infância está
fortemente ligada a factores
relacionados com a pobre-
za, incluindo subnutrição,
falta de acesso a água potá-
vel, bem como condições
sanitárias adequadas, polui-
ção atmosférica dentro de
casa e acesso pouco ade-
quado a cuidados de saúde
básicos. Como tal, torna-se
uma necessidade urgente
encontrar uma abordagem
integrada para lidar com es-
ta importante questão de
saúde pública.

FACTORES CHAVE 
DA PNEUMONIA

— A pneumonia é a causa
principal de morte infantil a
nível mundial; 
— A pneumonia mata cerca
de 1,2 milhões de crianças
com menos de cinco anos
de idade todos os anos –
mais do que a SIDA, malária
e tuberculose em conjunto;
— A pneumonia pode ser
prevenida por imunização,
nutrição adequada e por
abordagem dos factores am-
bientais. 

SINTOMAS 
DA PNEUMONIA
Os sinais e sintomas da

pneumonia variam confor-
me o envolvimento do teci-
do pulmonar, a idade, a
imunidade do indivíduo e o
organismo que causou a in-
fecção. Os sintomas de
pneumonia ligeira são se-
melhantes aos da constipa-
ção e gripe, mas duram mais
tempo.
— Febre, suores, arrepios;
— A febre é geralmente ele-
vada, excepto em certos in-
divíduos com um sistema
imunitário fraco, nos quais a
febre poderá ser abaixo do
normal;
— Dores no peito ao tossir
ou ao respirar fundo;
— Falta de ar, também co-
nhecida por dispneia;

— Tosse, com ou sem expec-
toração;
— Fadiga e dores muscula-
res;
— Pode estar associada a
náuseas, vómitos ou diar-
reia.
O padrão é diferente em

recém-nascidos ou bebés, já
que podem não mostrar
quaisquer sinais de infecção
e podem apresentar um
apetite reduzido ou ausên-
cia do mesmo, letargia, náu-
seas, vómitos.

CAUSAS 
DE PNEUMONIA
As causas mais frequen-

tes de pneumonia são bacté-
rias e vírus.

Pneumonia adquirida 
na comunidade 
Ocorre na comunidade

fora dos hospitais e institui-
ções de saúde:
— As bactérias, tais como o
Streptococcus pneumonia,
são a causa mais frequente
de pneumonia bacteriana.
Outras bactérias que podem
causar pneumonia são o H.
influenzae e outras bactérias
atípicas como o Mycoplas-
ma pneumoniae, que pro-
duzem tipicamente sinais e
sintomas mais ligeiros do
que os outros tipos de pneu-
monia. 
— Os vírus são a causa mais

frequente de pneumonia
em crianças com menos de
2 anos de idade. A pneumo-
nia viral é geralmente ligeira.
Contudo, a pneumonia viral
causada por certos vírus da

gripe, tais como a síndrome
respiratória aguda súbita
(SRAS), pode tornar-se bas-
tante grave.
— Os fungos que se encon-
tram no solo e nos excre-
mentos de pássaros. Este ti-
po de pneumonia é mais fre-
quente em pessoas com um
problema de saúde subja-
cente ou com um sistema
imunitário enfraquecido e
em pessoas que inspiraram
uma grande quantidade de
organismos.

Pneumonia adquirida 
no hospital 
A pneumonia que ocorre

48 horas após a admissão
num hospital é conhecida
por pneumonia adquirida
no hospital ou pneumonia
nosocomial. Geralmente, é
observada em doentes imu-
nocomprometidos e nos
doentes ventilados, sendo
que neste caso é designada
por pneumonia associada a
ventilador. Estes tipos de
pneumonias tendem a ser
resistentes aos antibióticos.

Pneumonia adquirida
em instituições 
de cuidados (lares)
A pneumonia adquirida

em instituições de saúde é
uma infecção bacteriana
que ocorre em pessoas que
vivem em instituições de

cuidados de saúde (lares),
ou que foram tratadas em
clínicas, incluindo centros
de diálise renal. Tal como a
pneumonia adquirida no
hospital, a pneumonia ad-
quirida nas instituições de
saúde pode ser causada por
bactérias que são mais resis-
tentes a antibióticos. 

Pneumonia 
por aspiração 
A pneumonia por aspira-

ção ocorre ao inalarem-se
alimentos ou bebidas, vómi-
to ou saliva para dentro dos
pulmões. Esta aspiração po-
de dar-se se houver algo que
perturba o reflexo de deglu-
tição normal, tal como le-
sões cerebrais, problemas
de deglutição ou abuso de
álcool ou drogas. 

FACTORES DE RISCO
As seguintes pessoas en-

contram-se em risco de con-
traírem uma pneumonia
— Crianças com menos de 2
anos de idade ou adultos
com mais de 65 anos de ida-
de;
— Pessoas ventiladas ;
— Pessoas cuja imunidade
esteja comprometida, tais
como doentes com VIH ou
doentes imunocomprome-
tidos devido a tratamento
com fármacos como qui-
mioterapia, esteróides a lon-

Pneumonia– O assassino silencioso em África

“a pneumonia
pode ser fatal se
não for tratada
na altura certa e
com os
antibióticos
correctos,
especialmente
em crianças e
pessoas com um
sistema
imunitário fraco”

“a amoxicilina
com ácido
clavulânico é
uma opção
melhor do que a
amoxicilina
simples devido
ao aumento das
resistências”

Sachin Parab 

Médico

A pneumonia é responsável

por mais mortes em crian-

ças com menos de 15 anos

de idade do que a SIDA e a

malária em conjunto.
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go prazo ou fármacos anti-
rejeição após os transplan-
tes;
— Certas doenças crónicas
como a asma, doença pul-
monar obstrutiva crónica
que geralmente ocorre em
fumadores.

COMPLICAÇÕES
A pneumonia pode ser

fatal se não for tratada na al-
tura certa e com os antibióti-
cos correctos, especialmen-
te em crianças e pessoas
com um sistema imunitário
fraco. Abaixo encontram-se
as complicações da pneu-
monia.
— Dispneia - significa lite-
ralmente dificuldade em
respirar. Em caso grave, os
doentes devem ser hospita-
lizados ou mantidos no ven-
tilador se não forem capazes
de respirar por si só. Geral-
mente observa-se em doen-
tes crónicos ou imunocom-
prometidos;
— Bacteriémia - significa
que existem bactérias na
corrente sanguínea. As bac-
térias entram na corrente
sanguínea a partir dos pul-
mões e causam falência dos
órgãos em diferentes partes
do organismo;
— Abcesso pulmonar - o
pus na cavidade pulmonar
chama-se abcesso pulmo-
nar. É tratado com antibióti-
cos ou por drenagem através
de um procedimento cirúr-
gico.
— Derrame pleural - acu-
mulação de líquido na
membrana que reveste os
pulmões, conhecida como a
pleura. Se o líquido estiver
infectado e/ou a sua quanti-
dade for maior, isto poderá
fazer com que o doente fi-
que com falta de ar, havendo
então necessidade de dre-
nar o líquido com uma agu-
lha ou através de um proce-
dimento cirúrgico.

EXAMES 
COMPLEMENTARES 
DE DIAGNÓSTICO
O diagnóstico é feito atra-

vés da história clínica, exa-
me físico, o qual é confirma-
do pelos seguintes exames:
— Radiografia do tóraxpa-
ra confirmar a presença de
pneumonia e determinar a
extensão e localização da in-
fecção;
— Análises ao sangue, tais
como a contagem de leucó-
citos, permitem ver se há
uma infecção; uma cultura
do sangue diz-nos qual o or-
ganismo específico e a sua
sensibilidade em casos de
bacteriemia;
— Oximetria de pulso per-
mite verificar a saturação de
oxigénio no organismo, a
qual está geralmente com-
prometida, dependendo da

gravidade da infecção;
— Análise da expectora-
ção. Faz-se uma colheita de
líquido dos pulmões (expec-
toração) após uma tosse
profunda e o mesmo é anali-
sado para se identificar o ti-
po de infecção.
— Cultura do líquido da
pleura.Faz-se uma colheita
de líquido da zona da pleura
e o mesmo é analisado para
ajudar a determinar o tipo
de infecção.
— Broncoscopia. Um tubo
fino e flexível com uma câ-
mara é inserido pela gargan-
ta até às vias respiratórias
para ver se existe algo a blo-
quear as vias respiratórias
ou se há qualquer outra coi-
sa a contribuir para a pneu-
monia.
— Tomografia computori-
zada do tórax em indiví-
duos seleccionados que não
respondam ao tratamento
para se ver uma imagem
pormenorizada dos pul-
mões

TRATAMENTOS 
E MEDICAMENTOS
O tratamento para a

pneumonia envolve curar a
infecção e prevenir quais-
quer complicações. 
As pneumonias adquiri-

das na comunidade, ligeiras,
são geralmente tratadas em
ambulatório, quanto às res-
tantes pneumonias é me-
lhor serem tratadas no hos-
pital, especialmente se não
respondem ao tratamento
precoce. Os seguintes doen-
tes requerem hospitaliza-
ção:
— Com idade superior a 65

anos;
— Com desorientação tem-
poral, em relação a pessoas
e lugares;
— Com náuseas e vómitos;
— Com descida da tensão
arterial;
— Com respiração rápida;
— Com uma temperatura
corporal abaixo do normal.
As crianças podem ser

hospitalizadas se: 
— Tiverem menos de 3 me-
ses de idade;
— Forem excessivamente
sonolentas;
— Tiverem dificuldade em
respirar;
— Tiverem níveis baixos de

oxigénio no sangue;
— Parecerem estar desidra-
tadas;
— Tiverem uma temperatu-
ra abaixo do normal.

ANTIBIÓTICOS
A escolha do antibiótico

depende dos resultados da
cultura e dos testes de sensi-
bilidade assim que os mes-
mos estiverem disponíveis.
Existe uma vasta gama de
antibióticos para tratar as
pneumonias adquiridas na
comunidade/hospital. Os
factores que podem deter-
minar a escolha do antibió-
tico incluem:

— Estado imunitário;
— Padrões de resistência a
antibióticos num dado hos-
pital ou comunidade;
— Uso recente de antibióti-
cos;
— Tipo de bactéria que cau-
sa a pneumonia;
— Uso de ventiladores.
A pneumonia adquirida

na comunidade (PAC) é ge-
ralmente sensível aos anti-
bióticos em comparação
com a pneumonia adquiri-
da no hospital (PAH) ou à
pneumonia adquirida por
ventiladores (PAV), embora
nos dias de hoje a PAC esteja
também a mostrar sinais de
resistência. As directrizes
conjuntas emitidas em 2007
pela Sociedade Americana
de Doenças Infecciosas e
pela Sociedade Torácica
Americana (ITSA/ATS) re-
comendam que a PAC ligei-
ra em doentes de resto sau-
dáveis seja tratada com anti-
bióticos macrólidos orais
(azitromicina, claritromici-
na ou eritromicina).
Muitos doentes com

doenças cardíacas, doenças
renais, diabetes, ou com ou-
tras afecções co-existentes
podem ainda ser tratados
em ambulatório. Contudo,
deve ser-lhes administrada
uma fluoroquinolona (mo-
xifloxacina, gemifloxacina
ou levofloxacina) ou um be-
ta-lactâmico (de preferência
amoxicilina ou amoxicilina-
clavulanato em doses eleva-
das), mais um macrólido, a
menos que vivam numa zo-
na com S. pneumoniae com
elevada resistência aos ma-
crólidos.

De acordo com as Direc-
trizes da Sociedade Respira-
tória Europeia, a amoxicilina
é o primeiro medicamento
de eleição nas infecções do
tracto respiratório inferior,
em crianças com menos de
5 anos de idade.
A amoxicilina com ácido

clavulânico é uma opção
melhor do que a amoxicilina
simples devido ao aumento
das resistências. No caso dos
doentes que não podem to-
mar medicamentos por via
oral ou doentes graves, estes
são geralmente hospitaliza-
dos e é-lhes administrado
um antibiótico injectável de
última geração.
A PPC (pneumonia por

Pneumocystis carinii) em
doentes com VIH pode res-
ponder ao cotrimoxazol. A
duração do tratamento com
antibióticos é geralmente de
7 a 14 dias, dependendo da
gravidade da infecção.
Medicamentos antivirais,
para tratar a pneumonia vi-
ral. Os sintomas geralmente
melhoram no período de
uma a três semanas.
Medicamentos para baixar
a febre, tais como o parace-
tamol ou ibuprofeno.
Medicamentos para a tosse
- são administrados medica-
mentos mucolíticos e muco-
cinéticos de modo a amole-
cer a expectoração endure-
cida e eliminá-la do organis-
mo com facilidade.

Referências:
— http://www.mayoclinic.com/
health/pneumonia/DS00135 
— http://www.who.int/mediacentre
/factsheets/fs331/en/ 
— http://www.childinfo.org/pneu-
monia.html
— http://www.who.int/bulletin/vo-
lumes/86/5/07-048769/en/#
— https://www.escmid.org/filead-
min/src/media/PDFs/4ESCMID_Li
brary/2Medical_Guidelines/ES-
CMID_Guidelines/Woodhead_et_al
_CMI_Sep_2011_LRTI_GL_summa-
ry.pdf

A mortalidade infantil pode ser reduzida se se adopta-

rem medidas preventivas adequadas.

A imunização contra o H. influenzae, pneumococos,

sarampo e tosse convulsa (pertussis) constitui a forma

mais eficaz de prevenir a pneumonia. 

Uma nutrição adequada é a chave para melhorar as de-

fesas naturais das crianças, começando com a ama-

mentação exclusiva durante os primeiros seis meses de

vida. Para além de ser eficaz na prevenção da pneumo-

nia, também ajuda a reduzir o tempo de duração da

doença se uma criança adoecer.

A abordagem aos factores ambientais tais como a po-

luição atmosférica dentro de casa (fornecendo fogões

para o interior, limpos e a um preço acessível, por

exemplo) e encorajando uma boa higiene em casas so-

brelotadas, também reduz o número de crianças que

adoecem com pneumonia. 

Em crianças infectadas pelo VIH, o antibiótico cotrimo-

xazol é administrado diariamente para reduzir o risco

de contrair pneumonia.

Prevenção

“De acordo com
as Directrizes da
Sociedade
respiratória
Europeia, a
amoxicilina é o
primeiro
medicamento de
eleição nas
infecções do
tracto
respiratório
inferior, em
crianças com
menos de 5
anos de idade”
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Caros leitores,
Ao longo dos últimos seis

meses tive a oportunidade de
visitar algumas escolas na ci-
dade do Lubango e pude ob-
servar que a inclusão de
crianças com Necessidades
Educativas Especiais (NEEs)
ainda não é uma prática mui-
to comum. Sendo uma medi-
da que já vai sendo imple-
mentada por todo o mundo
há quase 20 anos, penso que
seria importante realçar a sua
importância.

Vivenciamos um mo-
mento em que mundialmen-
te se fala na inclusão escolar
de alunos com necessidades
educativas especiais, na rede
regular de ensino. Sabemos
que a legislação é explícita
quanto à obrigatoriedade em
acolher e matricular todos os
alunos, independente de
suas necessidades ou dife-
renças. Por outro lado, é im-
portante ressaltar que não é
suficiente apenas esse aco-
lhimento, mas que o aluno
com necessidades educati-
vas especiais tenha condi-
ções efectivas de aprendiza-
gem e desenvolvimento das
suas potencialidades. Desta
forma, é necessário e urgen-
te que os sistemas de ensino
se organizem para que além
de garantir essas matrículas,
assegurem também a per-
manência de todos os alu-
nos, sem perder de vista a in-
tencionalidade pedagógica e
a qualidade do ensino.

NECESSIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIAIS
Para a construção de uma

verdadeira sociedade inclusi-
va é importante, também,
que se tenha preocupação e
cuidado com a linguagem
que se utiliza. Afinal, através
da linguagem é possível ex-
pressar, voluntária ou invo-
luntariamente, aceitação, res-
peito ou preconceito e discri-
minação em relação às pes-
soas ou grupos de pessoas,
conforme suas característi-
cas.

A expressão ‘necessidades
educativas especiais’ tornou-
se bastante conhecida, no
meio académico, no sistema
escolar, nos discursos oficiais
e mesmo no senso comum.
Surgiu da intenção de ate-
nuar ou neutralizar os efeitos
negativos de terminologias
adoptadas anteriormente pa-
ra distinguir os indivíduos em
suas singularidades, por
apresentarem limitações físi-
cas, motoras, sensoriais, cog-
nitivas, linguísticas, síndro-
mes variadas, altas habilida-
des, condutas desviantes, etc,
tais como: deficientes, excep-
cionais, subnormais, infrado-
tados, incapacitados, super-
dotados, entre outras. A ter-
minologia “necessidades
educativas especiais” deve
ser utilizada para referir-se às
crianças e jovens cujas neces-
sidades decorrem da sua ele-
vada capacidade ou das suas

dificuldades para aprender.
Assim, a terminologia “ne-
cessidades educativas espe-
ciais” pode ser atribuída a di-
ferentes grupos de educan-
dos, desde aqueles que apre-
sentam deficiências perma-
nentes até aqueles que, por
razões diversas, fracassam no
seu processo de aprendiza-
gem escolar. Está associada,
portanto, às dificuldades de
aprendizagem, não necessa-
riamente vinculadas às defi-
ciências. Na verdade, com o
uso dessa expressão, procu-
rou-se deslocar o foco do “es-
pecial” do aluno direccionan-
do-o para as respostas educa-
cionais que eles requerem, ou
seja, evita-se enfatizar os atri-
butos ou condições pessoais
que influenciam directamen-
te na aprendizagem e na es-
colarização, ressaltando-se a
importância do papel da es-
cola no atendimento a cada
aluno nas suas necessidades
específicas. Assim, respeitar a
diversidade e manter a acção
pedagógica torna-se um de-
safio no desenvolvimento do
trabalho com alunos que
apresentam necessidades es-
peciais.

FUNÇÃO DA ESCOLA 
E DO PROFESSOR
A diversidade humana é

inegável. Mas a escola, apesar
de ser um espaço sociocultu-
ral onde as diferenças coexis-
tem, nem sempre reconhe-
ceu sua existência ou consi-

derou-a na sua complexida-
de, em todos os elementos do
processo pedagógico. Possi-
bilitar essas diferentes pre-
senças de forma harmoniosa
e produtiva na escola, sempre
foi um desafio, visto que esta
sempre procurou desenvol-
ver um trabalho baseado na
homogeneização, baseado e
‘justificado’ na premissa de
que turmas homogéneas fa-
cilitam o trabalho do profes-
sor e facilitam a aprendiza-
gem.

Sendo a escola, o espaço
primeiro e fundamental da
manifestação da diversidade,
decorre a necessidade de re-
pensar e defender a escolari-
zação como princípio inclu-
sivo, reconhecendo a possibi-
lidade e o direito de todos que
não são por ela alcançados.

Desta forma, o movimen-
to de inclusão traz como pre-
missa básica, propiciar a edu-
cação para todos, uma vez
que, o direito do aluno com
NEEs e de todos os cidadãos à
educação é um direito consti-
tucional. No entanto, sabe-
mos que a realidade desse
processo inclusivo ainda é
bem diferente do que se pro-
põe na legislação e requer
ainda muitas discussões rela-
tivas ao tema. O que pode-
mos perceber é que numa
comparação entre a legisla-
ção e a realidade educacio-
nal, a inclusão dos alunos que
apresentam necessidades
educativas especiais no ensi-

no regular não se consolidou
da forma desejada, a propos-
ta de educação actual vigente
ainda não oferece nem ga-
rante condições satisfatórias
para ser considerada efecti-
vamente inclusiva. Ainda, se
faz necessária uma maior
competência profissional,
projectos educacionais mais
elaborados, uma maior gama
de possibilidades de recursos
educacionais.

CONTRIBUIÇÕES AOS
PROFESSORES 
DO ENSINO REGULAR
Sabemos que ensinar é

uma tarefa que envolve prin-
cipalmente: conhecimento
acerca de como se dá o pro-
cesso de ensino/aprendiza-
gem; domínio do conheci-
mento a ser socializado; com-
petência técnico-pedagógica;
planeamento; intencionali-
dade pedagógica; competên-
cia para perceber e atender às
especificidades educacionais
dos alunos.

Incluir pessoas com NEEs
na escola regular pressupõe
uma grande reforma no siste-
ma educacional. Isto implica
a flexibilização ou adequação
do currículo, com modifica-
ção das formas de ensino,
metodologias e avaliação; im-
plica também o desenvolvi-
mento de trabalhos em gru-
pos na sala de aula e na cria-
ção e adequação de estrutu-
ras físicas que facilitem o in-
gresso e a movimentação de
todas as pessoas. É um desa-
fio fazer com que a inclusão
ocorra, sem perdermos de
vista que, além das oportuni-
dades, devemos garantir, não
só o desenvolvimento da
aprendizagem, bem como o
desenvolvimento integral do
indivíduo com necessidades
educativas especiais.

Estamos conscientes de
que o desafio colocado aos
professores é grande e que
parte significativa continua
“não preparada” para desen-
volver estratégias de ensino
diversificado. Mas o aluno
com necessidades especiais
está na escola. Então cabe, a
cada um, encarar esse desafio
de forma a contribuir para
que, no espaço escolar, acon-
teçam avanços e transforma-
ções, ainda que pequenas,
mas que possam propiciar o
início de uma inclusão esco-
lar possível.

De modo geral, dentre es-
sas adaptações que fazem
parte do currículo, para ga-
rantir a inclusão e a perma-

Inclusão de crianças com 
necessidades educativas especiais

numa
comparação
entre a
legislação e a
realidade
educacional, a
inclusão dos
alunos que
apresentam
necessidades
educativas
especiais no
ensino regular
não se
consolidou da
forma desejada.
a proposta de
educação actual
vigente ainda
não oferece
nem garante
condições
satisfatórias para
ser considerada
efectivamente 

Vanda Sardinha

Terapeuta da  Fala

vanda.sardinha@hotmail.com

O aluno com necessidades
educativas especiais deve ter
condições efectivas de
aprendizagem e desenvolvi-
mento das suas potenciali-
dades. É assim necessário e
urgente que os sistemas de
ensino se organizem para
que, além de assegurar as
suas matrículas, garantam
também a permanência de
todos os alunos, sem perder
de vista a intencionalidade
pedagógica e a qualidade do
ensino.

A terminologia “necessidades educativa especiais” deve ser utilizada para referir-se às crianças e jovens cujas necessidades decor-
rem da sua elevada capacidade ou das suas dificuldades para aprender
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nência do aluno com neces-
sidades educacionais espe-
ciais no ensino regular, estão:
— A criação de condições físi-
cas, materiais e ambientais na
sala de aula; 
— Favorecer o melhor nível
possível de comunicação e
interacção do aluno com to-
da a comunidade escolar;
— Permitir e favorecer a par-
ticipação do aluno em toda e
qualquer actividade escolar;
— Lutar pela aquisição de
equipamentos e materiais es-
pecíficos necessários;
— Realizar adaptações em
materiais de uso comum em
sala de aula; 
— Permitir sistemas alterna-
tivos de comunicação, tanto
no decorrer das aulas como
nas avaliações, para alunos
que não utilizam a comuni-
cação oral; 
— Colaborar na eliminação
de sentimentos de baixa au-
to-estima, inferioridade, me-
nos valia ou fracasso.

É importante ressaltar ain-
da, que antes de se iniciar um
trabalho com alunos com ne-
cessidades educativas espe-
ciais, no ensino regular, é ne-
cessário que se faça um pre-
paro dos restantes alunos, no
sentido de conscientização
da importância da convivên-
cia na diversidade e no res-
peito às diferenças.

ADAPTAÇÕES PARA
ATENDER ALUNOS
COM NEEs
Para que o processo de in-

clusão possa ser direcciona-
do ao atendimento eficaz dos
alunos que apresentam ne-
cessidades especiais, deve-
mos repensar a escola e suas
práticas pedagógicas, visan-
do o benefício de alunos e
professores. É preciso organi-
zar e estabelecer o desenvol-
vimento de estratégias de in-
tervenção que facilitem a im-
plementação desta proposta.
Claro que não há modelos
pedagógicos prontos, fecha-
dos, nem directrizes que pos-
sam dar conta de uma trans-
formação da escola tradicio-
nal, para uma escola inclusi-
va e de qualidade para todos.
Cada escola, cada turma, ca-
da professor, cada aluno, pos-
suem as suas especificidades
e estão inseridos em diferen-
tes realidades. Mas, é possível
estabelecer algumas adapta-
ções que possam contribuir
de forma simples, prática e
abrangente às diversas situa-
ções, dificuldades e necessi-
dades especiais existentes
nas escolas, uma vez que os
alunos com necessidades es-
peciais, já estão na escola, en-
tão cabe a cada um, encarar
esse desafio de forma a con-
tribuir para que no espaço es-
colar, aconteçam avanços e
transformações, ainda que

pequenas, mas que possam
propiciar o início de uma in-
clusão escolar possível no in-
tuito de favorecer uma apren-
dizagem de qualidade para
todos os alunos envolvidos
no processo.

Adaptações para 
a inclusão de alunos
com DEFICIÊNCIA 
VISUAL 

— Posicionar o aluno de mo-
do a favorecer as condições
de audição na sala de aula; 
— Facilitar a locomoção e o
deslocamento do aluno, pro-
porcionando maior grau de
independência, evitando aci-
dentes, através da melhor dis-
posição possível do mobiliá-
rio;
— Explicar verbalmente, de
forma detalhada todo o ma-
terial utilizado visualmente
em sala, para que o aluno te-
nha noção do que e de como
se está a desenvolver a activi-
dade;
— Oferecer suporte físico e
verbal para a locomoção do
aluno, no que se refere à

orientação espacial;
— Ampliar o tempo disponí-
vel para a realização das acti-
vidades e provas; 
— Evitar dar uma avaliação
diferente, pois isso pode ser
considerado discriminatório
e dificulta a avaliação compa-
rativa com os outros estudan-
tes;
— Ajudar só na medida do
necessário;
— Ter um comportamento o
mais natural possível, sem su-
per protecção, ou pelo con-
trário, indiferença.

Adaptações para 
a inclusão de alunos
com DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA 

— Posicionar o aluno na sala
de aula de forma que possa
ver os movimentos do rosto
(orofaciais) do professor e de
seus colegas; 
— Utilizar a escrita e outros
materiais visuais para favore-
cer a apreensão das informa-
ções abordadas verbalmente; 
— Utilizar os recursos e mate-
riais adaptados disponíveis:
treinador de fala, tabelas de
comunicação, softwares edu-
cativos, solicitar que o aluno
use a prótese auditiva, etc.;
— Utilizar textos escritos
complementados com ele-
mentos que favoreçam sua
compreensão: linguagem
gestual, língua de sinais; 
— Apresentar referências im-
portantes e relevantes sobre
um texto (o contexto históri-
co, o enredo, os personagens,
a localização geográfica, a
biografia do autor, etc.) em
língua de sinais, oralmente,
ou utilizando outros recursos,
antes de sua leitura;
— Promover a interpretação
de textos por meio de mate-

rial plástico (desenho, pintu-
ra, murais, etc.) ou de mate-
rial cénico (dramatização e
mímica); 
— Utilizar um sistema alter-
nativo de comunicação
adaptado às possibilidades e
necessidades do aluno: lín-
gua de sinais, leitura orofacial,
linguagem gestual, etc. 
— Há alunos que conseguem
ler os movimentos dos lábios.
Assim, o professor e os cole-
gas devem falar o mais clara-
mente possível, evitando vol-
tar-se de costas enquanto fa-
lam. É extremamente difícil
para estes alunos anotarem
nas aulas, durante a exposi-
ção oral da matéria, princi-
palmente aqueles que fazem
leitura labial enquanto o pro-
fessor fala;
— É sempre útil fornecer uma
cópia dos textos com antece-
dência, assim como uma lista
da terminologia técnica utili-
zada na disciplina, para o alu-
no tomar conhecimento das
palavras e do conteúdo da au-
la a ser leccionada;
— Este estudante pode ne-
cessitar de tempo extra para
responder aos testes;
— Fale com naturalidade e
clareza, não exagerando no
tom de voz;
— Evite estar em frente à ja-
nela ou outras fontes de luz,
pois o reflexo pode obstruir a
visão; 
— Quando falar, não ponha a
mão na frente da boca; Quan-
do utilizar o quadro ou outros
materiais de apoio audiovi-
sual, primeiro exponha os
materiais e só depois expli-
que ou vice-versa (ex: escreva
o exercício no quadro ou no
caderno e explique depois e
não simultaneamente);
— Repita as questões ou co-

mentários durante as discus-
sões ou conversas e indique
(por gestos) quem está a falar
para uma melhor compreen-
são por parte do aluno; 
— Escreva no quadro ou no
caderno do aluno datas e in-
formações importantes, para
assegurar que foram entendi-
das;
— Durante as avaliações, o
aluno deverá ocupar um lu-
gar na fila da frente. Um pe-
queno toque no ombro po-
derá ser um bom sistema pa-
ra lhe chamar a atenção, an-
tes de fazer um esclareci-
mento.

Adaptações para 
a inclusão de alunos
com DEFICIÊNCIA
MENTAL

— Posicionar o aluno de for-
ma que possa obter a aten-
ção do professor;
— Estimular o desenvolvi-
mento de habilidades de co-
municação interpessoal; 
— Encorajar a ocorrência de
interacções e o estabeleci-
mento de relações com o
ambiente físico e de rela-
ções sociais estáveis;
— Estimular o desenvolvi-
mento de habilidades de
autocuidado;
— Estimular a atenção do
aluno para as actividades
escolares;
— Estimular a construção
de crescente autonomia do
aluno, ensinando-o a pedir
as informações de que ne-
cessita, a solicitar ajuda, en-
fim, a comunicar com as
restantes pessoas de forma
que estas sejam informadas
das suas necessidades;
— Oferecer um ambiente
emocionalmente acolhedor
para todos os alunos.

Adaptações para 
a inclusão de alunos
com DEFICIÊNCIA 
FÍSICA
A grande maioria dos alu-

nos com deficiência física
apresenta como necessidade
especial para o acesso ao cur-
rículo ajustes no ambiente fí-
sico, tais como:
— Posicionar o aluno de for-
ma a facilitar-lhe o desloca-
mento na sala de aula, espe-
cialmente no caso dos que
utilizam cadeiras de rodas,
bengalas, andarilhos, etc; 
— Utilizar recursos ou equi-
pamentos que favoreçam a
realização das actividades
propostas em sala de aula:
pranchas para escrita, presi-
lhas para fixar o papel na car-
teira, suporte para lápis (favo-
recendo a preensão), presilha
de braço, cobertura de tecla-
do, etc;
— Utilizar os recursos ou
equipamentos disponíveis
que favoreçam a comunica-
ção dos que estiverem impe-
didos de falar: sistemas de
símbolos (livro de signos, de-
senhos, elementos pictográ-
ficos, ideográficos e/ou ou-
tros, arbitrários, criados pelo
próprio professor juntamen-
te com o aluno, ou criado no
ambiente familiar, etc.), auxí-
lios físicos ou técnicos (tabu-
leiros de comunicação, sina-
lizadores mecânicos, tecno-
logia de informática);
— Utilizar textos escritos
complementados por mate-
rial em outras linguagens e
sistemas de comunicação
(desenhos, fala, etc.).

Adaptações para a 
inclusão de alunos com
ALTAS HABILIDADES
(SOBREDOTAÇÃO) 

— Estimular a independên-
cia do aluno;
— Estimular o aluno a ler, a
pesquisar, a buscar novas in-
formações em materiais extra
sala, de forma que ele apren-
da a estudar pesquisando, e
assim, possa extrapolar os
conteúdos regulares, seguin-
do seu próprio ritmo;
— Estimular a utilização de
processos cognitivos comple-
xos, como o pensamento
criativo, a análise crítica, etc;
— Estimular discussões am-
plas sobre fatos, questões,
ideias, buscando o aprofun-
damento do nível de comple-
xidade de análise, comunica-
ção, tomada de decisão, orga-
nização do pensamento e ra-
ciocínio lógico, planeamento,
entre outros; 
— O fato de ter altas habilida-
des pode dificultar a convi-
vência entre pares, por isso é
de grande importância que a
interacção e as habilidades de
comunicação interpessoal
constituam objectivos de en-
sino, de igual importância aos

A escola, apesar de ser um espaço sociocultural onde as diferenças coexistem, nem sempre reconheceu sua existência, ou conside-
rou-a na sua complexidade, em todos os elementos do processo pedagógico

“respeitar a
diversidade e
manter a acção
pedagógica
torna-se um
desafio no
desenvolvimento
do trabalho com
alunos que
apresentam
necessidades
especiais”
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demais conteúdos curricula-
res;
— Estimular o envolvimento
em actividades cooperativas; 
— Estimular o desenvolvi-
mento do respeito pelos de-
mais seres humanos, inde-
pendentemente de suas ca-
racterísticas, talentos e com-
petências. O aluno com altas
habilidades pode tornar-se
alguém impaciente com pes-
soas que possuem um ritmo
diferente do seu. Desta forma,
é importante tratar do desen-
volvimento e da prática do
respeito humano enquanto
conteúdo curricular.

Adaptações para a 
inclusão de alunos com
ATRASOS GLOBAIS DO
DESENVOLVIMENTO 
No ensino regular, o currí-

culo a ser desenvolvido com
alunos com atrasos globais
do desenvolvimento deve ser
o mesmo estabelecido para
os restantes alunos. É neces-
sário que se tenha cuidado e
preocupação em associar-se
ao trabalho académico as
questões nas áreas sócio-
emocional, que muitas vezes
esses alunos requerem. As-
sim, além das capacidades
cognitivas e linguísticas há
que se propor acções peda-

gógicas que estabeleçam o
desenvolvimento das capaci-
dades relacionadas à interac-
ção e integração social, bem
como ao equilíbrio emocio-
nal.

De modo geral, a actuação
do professor deve visar a po-
tencialização do desenvolvi-
mento cognitivo, emocional,
social e psicomotor, nas rela-
ções sociais, nas adaptações
organizativas e no desenvol-
vimento emocional. Dentre
várias, citamos:
— É importante que o profes-
sor estabeleça claramente,
com os alunos, os limites ne-
cessários para a convivência
em grupo;
— É fundamental que seja
identificada a forma mais
adequada de comunicação,
para cada aluno, de forma a
permitir que ele trabalhe com
compreensão, com prazer e
com a maior autonomia pos-
sível;
— É importante que o ensino
seja individualizado, quando
necessário, norteado por um
Plano de Ensino que reco-
nheça as necessidades edu-
cativas especiais do aluno e a
elas responda pedagogica-
mente;
— É importante que o aluno
possa, sempre que possível,

relacionar o que está apren-
dendo na escola, com as si-
tuações de sua própria vida; 
— É importante, também,
que as actividades académi-
cas ocorram num ambiente
que por si só seja e tenha sig-
nificado e estabilidade para o
aluno; 
— A previsibilidade de acções
e de acontecimentos pode di-
minuir em muito a ansiedade
do aluno que apresenta com-
portamentos não adaptati-

vos. Assim, é importante que
o professor estruture o uso do
tempo, do espaço, dos mate-
riais e a realização das activi-
dades, de forma a diminuir ao
máximo a ansiedade que um
ambiente complexo pode re-
presentar para esse aluno;
— Estimular o aluno a saber
ouvir;
— Levá-lo a reflectir sobre
seus actos e suas consequên-
cias;
— Criar condições para que o

aluno possa expressar verbal-
mente e de outras maneiras,
seus sentimentos;
— Oferecer alternativas di-
versificadas para diferentes
problemas;
— Desenvolver a consciência
corporal, buscando o conhe-
cimento de si mesmo e do
que o rodeia;
— Proporcionar actividades
em que as possibilidades de
sucesso sejam mais frequen-
tes que o fracasso;

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
Não temos dúvidas de

que todos os indivíduos
têm direito a uma educação
de qualidade. No entanto, a
dúvida que mais preocupa
é como construir essa esco-
la inclusiva, de qualidade
para todos.

Sabemos que a educa-
ção é o alicerce para o de-
senvolvimento de qualquer
cidadão, e que incluir o alu-
no com necessidades edu-
cativas especiais, é tam-
bém, uma forma de respei-
tá-lo e garantir a possibili-
dade de seu crescimento.
No entanto, percebemos
que as dificuldades exis-
tem, não são poucas e fi-
cam bem claras quando se
pára para observar de for-
ma mais crítica. Afinal, co-
locar o aluno em sala regu-
lar e não atender o que real-
mente ele necessita, não é
inclusão.

Na verdade, a inclusão,
não deve ser vista simples-
mente como um fato, mas
sim como um processo,
que tem suas etapas e que
necessita ser muito analisa-
do, avaliado em todo o seu
decorrer, com responsabi-
lidade e senso crítico. 

A actuação do professor deve visar a potencialização do desenvolvimento cognitivo, emocional,
social e psicomotor, nas relações sociais, nas adaptações organizativas e no desenvolvimento emo-
cional dos alunos com necessidades educativas especiais
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O fígado gordo "representa um
conjunto de situações nas quais o
fígado sofre por excesso de gordura
aí depositada e esse sofrimemto
tem várias expressões", explica o
Professor Guilherme Macedo, di-
rector do Serviço de Gastroentero-
logia e Hepatologia do Hospital de
S. João e membro da direcção da
Associação Portuguesa de Estudos
do Fígado (APEF). A acumulação
de gordura prejudica, por um lado,
o funcionamento deste orgão  e,
por outro, origina, em certas cir-
cunstâncias particulares, inflama-
ção e fibrose. Ou seja: "o processo
de cicatrização descontrolada aca-
ba, em certa medida, por condicio-
nar o próprio funcionamento do fí-
gado". 

O especialista adianta que a
doença inclui vários estádios clíni-
cos, podendo contemplar o fígado
gordo por si só ou envolver situa-

ções mais graves e complexas, co-
mo a esteato-hepatite. "Trata-se de
uma inflamação e fibrose provoca-
das pela gordura no fígado." Im-
porta saber que o indivíduo pode
ter "uma sobrecarga ponderal as-
sociada a uma acumulação de gor-
dura no fígado, que é uma situação
relativamente frequente, segundo
os resultados das análises mais co-
muns do fígado". Como afirma o
presidente da APEF, este quadro
traduz "o lado mais benigno desse
espectro". 

Quando o fígado 
começa a sofrer
O fígado gordo, por si só, não

constitui um problema grave, mas
se não for tratado de uma forma
adequada pode gerar doenças
graves como a esteato-hepatite,
que actualmente ainda não dis-
põe de uma terapêutica totalmen-

te eficaz, diz o Professor Guilher-
me Macedo. Quais as  suas conse-
quências? "O fígado gordo pode
não induzir nenhuma grave alte-
ração, o problema é que, em al-
guns indivíduos, esse quadro evo-
lui para inflamação, como seja a
esteato-hepatite, a qual pode ter
uma evolução grave para doença
hepática crónica ou cirrose." O es-
pecialista acrescenta mesmo que
pode ocorrer o pior dos prognós-
ticos, a falência hepática. "O que
faz com que a esteato-hepatite já
seja neste momento uma causa
importante de transplante hepá-
tico." A obesidade constitui um
factor de risco muito importante
para o surgimento de problemas
de fígado gordo e os dados epide-
miológicos falam por si. "Pelo me-
nos 40% das pessoas com sobre-
carga de peso apresentam altera-
ções nas provas hepáticas, o que

significa que têm fígado gordo." 
Por isso, o Professor Guilherme

Macedo lança o alerta para se estu-
dar bem cada um desses pacientes,
a fim de despistar complicações
associadas à acumulação de gor-
dura no fígado. A síndrome meta-
bólica e, em especial, a diabetes e
os níveis elevados de mau coleste-
rol no sangue (LDL) são factores de
risco determinantes. "A prevalên-
cia de doença hepática associada a
esta síndrome é muito elevada, os-
cilando entre os 40 e os 60%."

Hereditariedade versus 
saúde hepática
O Professor Guilherme Macedo

aponta a hereditariedade como
um "co-factor de risco associado às
causas que provocam o fígado gor-
do, bem como doenças mais gra-
ves relacionadas com o problema,
como a esteato-hepatite e a cirro-

se". Falamos de situações em que
se considera que a "obesidade, a
sobrecarga ponderal e a síndrome
metabólica têm base genética". O
presidente da APEF clarifica a po-
tencial relação entre a história de
doença metabólica  familiar e os
factores ambientais precipitantes.
"Pode haver uma influência poli-
génica, ou seja, existir várias cir-
cunstâncias biológicas, as quais
podem resultar de uma transmis-
são familiar, constituindo, por isso,
um território favorável para que –
em certas circunstâncias ambien-
ciais – haja a expressão dessa
doença."

Como se faz 
o diagnóstico?
As análises clínicas ao sangue

constituem o ponto de partida pa-
ra indicar pistas de que a saúde do
fígado pode estar em risco, mas
são insuficientes. A realização de
provas hepáticas que levem a que
se faça "uma avaliação micros -
cópica do fígado" abre a porta a
um diagnóstico em tempo útil.
"Não há uma análise para revelar
que a pessoa tem gordura no fíga-
do. A me lhor maneira para se
apurar se existe esta acumulação
e, principalmente, se se gerou in-
flamação, concretiza-se a partir
da realização de uma biópsia he-
pática, num hospital", explica o
Professor Guilherme Macedo.
"Uma ecografia pode demonstrar
que o fígado tem gordura, mas na-
da garante que o orgão tem ou
não inflamação associada, que
pode gerar esteato-hepatite ou
cirrose."

Estilo de vida saudável
contra a gordura 
no fígado
O membro da direcção da APEF

refere que a terapêutica do fígado
gordo "é ainda limitada", embora
exista uma clara aposta na investi-
gação nesta área, sobretudo em
termos de biologia molecular, para
"encontrar soluções de tratamento
que evitem a progressão para
doenças mais graves". O especia-
lista explica que actualmente
quem sofre de fígado gordo deve
seguir uma medicação à base de
estatinas e emagrecer, com toda a
mudança no estilo de vida que isso
acarreta. Salienta que o processo
de emagrecimento deve estar rela-
cionado com a prática de activida-
de física, não por questões estéti-
cas, mas pelos efeitos metabólicos
demonstrados pela evidência em-
pírica. Isto porque "a prática de ac-
tividade física parece ser um factor
benéfico e promissor em termos
de prognóstico, por interferir com
o metabolismo". Segundo o Pro-
fessor Guilherme Macedo, a adop-
ção de um estilo de vida saudável,
com impacto na redução do peso,
constitui a melhor arma para pro-
teger o fígado, daí que "a mensa-
gem da sociedade científica assen-
te nessa ideia e no incentivo à não
ingestão de álcool". 
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Vida saudável 
de mãos dadas
com a saúde 
hepática

Prevenção e tratamento do fígado gordo

Daniela Gonçalves

A acumulação de gordura no fígado pode gerar doenças he-

páticas graves como a esteato-hepatite e a cirrose. Saiba

que a adopção de um estilo de vida saudável e uma vigilância

regular podem fazer toda a diferença para evitar o proble-

ma e o comprometimento da sua saúde hepática.
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A cronicidade é um constru-
to relacionado com a dura-
ção e a natureza dos proble-
mas de saúde de longo pra-
zo. As perspectivas da croni-
cidade estendem-se desde
as pessoas afectadas, aos
seus familiares e amigos,
médicos, investigadores so-
ciais, prestadores de cuida-
dos, políticos e entidades
pagadoras. A terminologia
usada varia na proporção di-
recta das disciplinas e focos
de interesse  dos diferentes
stakeholders envolvidos
(Bury M., 1982); (Charmaz
K., 1991). Os sociólogos es-
tudam a cronicidade a três
níveis: o individual (fenome-
nológico), o social (sociolo-
gia dos papeis, normas etc.)
e societal (economia política
da saúde e da doença) (Tur-
ner B, Samson C., 1996). Os
investigadores de saúde pú-
blica enfatizam a medição
das funções mentais, sociais
e físicas, a qualidade de vida,
as causas e factores socioe-
conómicos, incluindo as cir-
cunstâncias ocupacionais e
comportamentais que pre-
dispõem ao desenvolvimen-
to das doenças crónicas
(Bowling A, 1990); (Mathers
C., 1993); (Bowling A., 1995).
Os responsáveis governa-

mentais e entidades paga-
doras dos cuidados de saúde
realçam a custo-efectivida-
de dos resultados face ao in-
vestimento financeiro desti-
nado aos serviços ou progra-
mas de saúde específicos
(Strauss A, Corbin J., 1988). 
A nomenclatura e os en-

quadramentos usados defi-
nem, não só a delimitação
das áreas conceptuais de in-
teresse, mas também forma-

tam e são formatados pelas
respostas individuais, so-
ciais, económicas e políticas
à cronicidade (Brown P.,
1995). 

Aspecto chave
O aspecto chave da croni-

cidade é a persistência: não
há cura médica conhecida
(Rothenberg R, Koplan J.,
1990). A duração e as conse-
quências são duas dimen-
sões consistentes da cronici-
dade, transversais aos dife-
rentes stakeholders. Elas in-
cluem, geralmente, uma ex-
pectativa prolongada do
problema, uma categoria
diagnóstica, impacto da
doença na qualidade de vi-
da, no estado funcional e
prognóstico, bem como na
rede de cuidados (Cadman
D et al. 1986); (Jessop D,
Stein R., 1994). Numa defini-

ção clássica que pertence ao
domínio conceptual dos
cuidados de saúde, Mayo,
com grande clarividência,
descreveu as doenças cróni-
cas como “perturbações, ou
desvios da normalidade,
que têm uma ou mais das
seguintes características:
são permanentes, deixam
incapacidade residual, são
causadas por alterações pa-
tológicas irreversíveis, re-
querem treino especializado
do doente para a reabilita-
ção e têm a expectativa de
requerer longos períodos de
supervisão, observação e
cuidados” (Mayo, L. 1956).
Nas perspectivas epide-

miológica e da biomedicina
as doenças crónicas são
consideradas de duração
prolongada – muitas vezes
com um período de latência
e uma longa evolução – de

etiologia incerta e sem cura
definitiva. A noção clínica de
cronicidade é reflectida nas
características epidemioló-
gicas da maior parte das
doenças crónicas: mudan-
ças graduais ao longo do
tempo, evolução assíncrona
e expressão heterogénea na
população afectada (Rot-
henberg R, and Koplan J.,
1990). 
A World Organisation of

Family Doctors (WONCA)
define a cronicidade como
um problema de saúde ou
um episódio de cuidados
que dura seis meses, ou
mais, e a doença (illness) co-
mo o estado subjectivo de
não se sentir bem (Bentzen
N et al., 1995). 
A abordagem mais co-

mum para uma definição
epidemiológica prática de
cronicidade consiste no uso

de “listas” de doenças, con-
dições ou perturbações re-
conhecidas como sendo de
longa duração na maior par-
te dos casos, tais como a dia-
betes, a asma, a paralisia ce-
rebral, a esquizofrenia (Per-
rin E et al. 1993). 
A Organização Mundial

de Saúde tem usado tal lista
de condições, para reunir a
informação sobre a preva-
lência dos problemas cróni-
cos de saúde (WHO 1982). 
Da mesma forma, numa

abordagem mais centrada
no indivíduo, Curtin and
Lubkin definem a doença
crónica como tendo “pre-
sença irreversível, acumula-
ção ou latência de estados
de doença ou perturbações
que envolvem a totalidade
do ambiente humano para
os cuidados de suporte e de
autogestão, manutenção

das funções e prevenção de
incapacidades futuras”.
(Curtin M, Lubkin I., 1986:6). 

Experiências que 
acompanham 
as doenças crónicas
As experiências subjecti-

vas e desagradáveis que
acompanham as doenças
crónicas envolvem o am-
biente humano total, in-
cluindo o financeiro, sexual,
legal, conjugal e psicológico.
O doente e a sua família po-
dem confrontar-se com im-
portantes ameaças às suas
identidades, assim como re-
quererem assistência, não
só médica, mas social, como
os transportes ou o apoio
nas actividades da vida diá-
ria (Strauss A, and Corbin J.,
1988). 
O termo crónico deriva

do grego Khronicós, o qual

A definição de uma Doença Crónica
Análise conceptual

As múltiplas variáveis subjacentes ao conceito de doença crónica têm uma importância essencial no planeamento dos

cuidados direccionados para os doentes crónicos, pelo que, devem ser tidas em consideração na definição de modelos e

nas decisões de políticas que visem uma melhoria da qualidade dos cuidados para este tipo doentes.

JOãO Guerra | 

Medical advisor 

(Chevron Clinic – Luanda)

assistente Graduado de Medicina Interna 

Mestre em Gestão da Doença

joaoluisguerra17@gmail.com

1 -  Doenças não transmissíveis são identificadas pela OMS como “Doenças do Grupo II,” uma categoria que agrega (com base no código ICD-10) as seguintes condições/causas de morte: neoplasias malignas, outras neoplasias,

diabetes mellitus, distúrbios endócrinos, condições neuropsiquiátricas, doenças de orgãos dos sentidos, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias (e.g. DPOC, asma, outras), doenças digestivas, doenças genitourinárias,

doenças da pele, doenças musculoesqueléticas (e.g. artrite reumatóide), anomalias congénitas (e.g. fenda palatina, síndrome de down) e condições orais (e.g. cáries dentárias). Estas distinguem-se das doenças do Grupo I (trans-

missíveis, condições maternas, perinatais e nutricionais) e das doenças do Grupo III (lesões intencionais e não intencionais).

“O aspecto
chave da
cronicidade é a
persistência: não
há cura médica
conhecida”
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pode assumir dois significa-
dos: “que dura há muito
tempo“ e “diz-se das doen-
ças que, em oposição às agu-
das, se prolongam, percor-
rendo lentamente os seus
períodos“ (Michaelis - Mo-
derno Dicionário da Língua
Portuguesa, 1998). Estes
dois sentidos do termo
põem em destaque o curso
temporal da doença. 
Diferenças na definição
A definição de doença

crónica (DC) não é, como se
viu, um tema universalmen-
te aceite e as diferenças na
definição podem ter conse-
quências apreciáveis sobre a
avaliação das consequên-
cias, das necessidades de
tratamento e dos programas
de gestão de cuidados dos
doentes. Definir o que se in-
tegra no conceito de doença
crónica é, pois, um pré-re-
quisito essencial para: 
— Medir a magnitude epi-
demiológica do fenómeno,
em termos de frequência, de
determinantes ou de conse-
quências.
— Avaliar o impacto em ter-
mos de custos, com o objec-
tivo de ajustar os financia-
mentos dedicados.
— Permitir um tratamento
médico e económico opti-
mizados (Serge B, 2010).
Assim, definir, categori-

camente, o que se entende
por doença crónica permite
determinar as necessidades
de uma população com
doença crónica, a fim de se
equacionarem as respostas
mais adequadas. Toda a
doença crónica pode ser ca-
racterizada por uma série de
aspectos que incluem: a
etiologia, a gravidade, a du-
ração, a perspectiva de cura
ou remissão, as recorrências
e, finalmente, as conse-
quências ou sequelas, parti-
cularmente, sobre o estado
funcional do indivíduo. As-
sim, a escolha da definição
de doença crónica depende
da perspectiva e do objecti-
vo de utilização do conceito.
Neste sentido, o profissional
de saúde e o utilizador pode-
rão preferir, muitas vezes,
uma abordagem por patolo-
gias e pelas características
etiológicas das doenças cró-
nicas, enquanto o decisor, a
entidade pagadora e os fi-
nanceiros optarão, prova-
velmente, por uma aborda-
gem diferente, que permita
dar resposta às necessidades
das pessoas afectadas, nu-
ma base populacional, abor-
dando o problema numa vi-
são mais transversal. No
contexto desta revisão utili-
zaremos a perspectiva que
mais interessa à gestão da
doença crónica. 
Genericamente, as doen-

ças crónicas têm sido referi-
das na literatura como en-

fermidades crónicas, doen-
ças não transmissíveis e
doenças degenerativas. Elas
são, geralmente, caracteri-
zadas por uma etiologia in-
certa, factores de risco múl-
tiplos, um longo período de
latência, um curso prolon-
gado da doença, origem não
contagiosa, perturbação
funcional ou incapacidade e
incurabilidade (McKenna,
T.M., et al., 1998).
Historicamente, tem sido

comum defini-las como
qualquer condição que não
é aguda (Christianson JB et
al, 1998). Esta é, contudo,
uma definição muito vaga,
pelo que, têm continuado a
ser desenvolvidos esforços
para padronizar uma defini-
ção mais precisa de DC. Para
Jennings, Callahan e Caplan
(x) (Jennings, B., Callahan,
D., Caplan, A.L., 1988), a
“DC pode ser definida como
uma condição que dura um

certo período de tempo ou
tem sequelas que são debili-
tantes durante um longo pe-
ríodo de tempo“. O Center
for Disease Control and Pre-
vention define DC como
“doenças que são prolonga-
das, não resolvem esponta-
neamente e raramente cu-
ram completamente“ (Na-
tional Center for Chronic Di-
sease Prevention and Health
Promotion, 1999). 

Definição da OMS
As designadas “condi-

ções crónicas” são definidas
pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) como re-
querendo “uma gestão por
um período de anos ou dé-
cadas” e cobrem uma ampla
margem de problemas de
saúde que se estendem para
além da definição conven-
cional de doença crónica, tal
como a doença cardíaca, a

diabetes e a asma. Elas in-
cluem algumas doenças
transmissíveis, tais como a
síndrome de imunodefi-
ciência adquirida, a qual,
em consequência dos avan-
ços científicos no campo da
terapêutica médica, se
transformou numa doença
controlável, que adquiriu o
estatuto de doença crónica.
As referidas condições tam-
bém se estendem às doen-
ças mentais, tais como a de-
pressão e a esquizofrenia,
assim como a certos cancros
e a estados mórbidos sem
classificação nosológica, co-
mo, as lombalgias (WHO,
2002). 
A OMS utiliza, cumulati-

vamente, o termo doenças
não transmissíveis  para de-
signar as doenças crónicas,
definindo-as como doenças
de longa duração, de pro-
gressão geralmente lenta e Fig. 1- Proporção de doenças crónicas que satisfazem cada um dos critérios. 

(O’Hallaron JF et al, 2004)

“Nas
perspectivas
epidemiológica e
da biomedicina
as doenças
crónicas são
consideradas de
duração
prolongada –
muitas vezes
com um período
de latência e
uma longa
evolução – de
etiologia incerta
e sem cura
definitiva”
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que constituem a principal
causa de morbilidade e de
mortalidade em termos
mundiais. Com efeito, as
DC, tais como as doenças
cardiovasculares, a diabetes,
a asma, a doença pulmonar
obstrutiva crónica e o can-
cro, são, de longe, as princi-
pais causas de mortalidade
no mundo, representando
63% de todas as mortes. Dos
36 milhões de mortes ocor-
ridas em 2008 por doença
crónica, nove milhões ocor-
reram em pessoas com me-
nos de 60 anos e 90% destas
mortes ocorreram em países
de baixo e médio rendimen-
to (WHO, 2002). Note-se,
porém, que o termo doenças
não transmissíveis, usado
pela OMS, é equívoco, na
medida em que a doença in-
fecciosa HIV/SIDA é, actual-
mente, uma doença de evo-
lução prolongada e coexiste,
frequentemente, com as de-
mais doenças crónicas clás-
sicas (HIV/AIDS, UNAIDS.
2011). Além disso, numa
perspectiva social, as princi-
pais doenças crónicas parti-
lham riscos comuns como o
sedentarismo, dietas inade-
quadas, tabagismo, os quais
têm um forte potencial de
influência (contágio) através
das redes sociais. Recente-
mente, alguns autores têm-
se referido às doenças não-
transmissíveis como doen-
ças realmente transmissí-
veis, no sentido de que os
principais determinantes
dos comportamentos de ris-
co para a saúde, como o ta-
bagismo, o sedentarismo e o
excesso de álcool, devem ser
considerados os vectores
das doenças crónicas. Na
perspectiva destes autores,
estes vectores transmitem-
se através das famílias, co-
munidades e populações,
pelo que sugerem, mesmo, a
utilização do termo doenças
crónicas transmissíveis (Un-
win N, Epping J et al., 2004).
Por outro lado, esta defi-

nição da OMS atribui uma
certa ênfase à duração des-
tas doenças. Contudo, a du-
ração não pode ser um crité-
rio único aplicável à classifi-
cação das condições cróni-
cas (O’Hallaron JF, Miller
GC, Britt H., 2004). Para
além da duração, outros cri-
térios encontrados na litera-
tura, indicativos de cronici-
dade, são a etiologia, o iní-
cio, o padrão de recorrência,
o prognóstico, as sequelas, o
diagnóstico, a gravidade e a
prevalência. Transcende os
propósitos deste artigo ana-
lisar todos eles, mas é perti-
nente analisar, no seu con-
texto, as dimensões da pre-
valência e do prognóstico,
pelas suas potenciais impli-
cações no planeamento da
prestação de serviços e no

desenvolvimento de políti-
cas de cuidados de saúde
para as doenças crónicas,
aspectos que representam o
foco principal das questões
adjacentes ao tema das
doenças crónicas.   

O prognóstico
O prognóstico é uma das

dimensões da cronicidade,
recorrentemente citada na
literatura, que se expressa
no doente pelas incertezas
em relação à cura e ao futuro
existencial (Clarke A., 1994).
Tem também fortes implica-
ções na abordagem da
doença crónica, na medida
em que, sem a perspectiva
de cura, a ênfase deve focali-
zar-se na gestão dos cuida-
dos e nas intervenções efec-
tivas para melhorar a quali-
dade de vida (Holman H,
Lorig K., 2000), e menos nas
intenções de cura.
Alguns autores só in-

cluem nas doenças crónicas,
doenças com elevada preva-
lência (Schellevis FG., 1993),
prática não consensual, na
medida em que pode con-
duzir a uma subestimação
da real prevalência das
doenças crónicas, ao serem
excluídas as de baixa preva-
lência. Mais recentemente,
a prevalência é aceite como
um critério electivo na selec-
ção de doenças crónicas ele-
gíveis para programas de
gestão da doença (Gurnee
MC, DaSilva RV., 1997), em-
bora se reconheça que

doenças de baixa prevalên-
cia, mas que geram custos
elevados para os sistemas de
saúde possam, de igual mo-
do, ser elegíveis para os pro-
gramas de gestão da doença.

Conclusão
Em conclusão, as múlti-

plas variáveis subjacentes ao
conceito de doença crónica
a que fizemos referência
neste artigo, as quais enfati-
zam as diferenças funda-
mentais relativamente às
doenças agudas, em parti-
cular a necessidade de um
acompanhamento de cui-
dados estruturado e sem
descontinuidades, têm uma
importância essencial no
planeamento dos cuidados
direccionados para os doen-
tes crónicos, pelo que, de-
vem ser tidas em considera-
ção na definição de modelos
e nas decisões de políticas
que visem uma melhoria da
qualidade dos cuidados pa-
ra este tipo doentes.
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“as experiências
subjectivas e
desagradáveis
que
acompanham as
doenças crónicas
envolvem o
ambiente
humano total,
incluindo o
financeiro, sexual,
legal, conjugal e
psicológico. O
doente e a sua
família podem
confrontar-se
com
importantes
ameaças às suas
identidades,
assim como
requererem
assistência, não
só médica, mas
social, como os
transportes ou o
apoio nas
actividades da
vida diária”
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A Odebrecht lançou recentemente, e simultaneamente em todos seus projectos, o Programa
de Alongamentos Preventivos: Mexa-se, Estamos Juntos!

O Programa Mexa-se, Estamos Juntos! foi idealizado após estudos sobre as atividades la-
borais do Programa de Ergonomia iniciado em fevereiro deste ano.

Através da realização de alongamentos no início da jornada de trabalho, o objectivo prin-
cipal do Mexa-se, Estamos Juntos! é preparar as estruturas musculares e articulares dos tra-
balhadores para as suas actividades profissionais e, assim, evitar as dores musculares, além

de proporcionar a melhor interação das equipes e a quebra da monotonia.
De acordo com fisioterapeuta ergonomista responsável pelo Programa, Cristina Lopes,

“nas primeiras semanas após o início dos alongamentos preventivos, os nossos integrantes
já referiram os benefícios. Este factor reforça a tese de que se pode promover a qualidade de
vida com exercícios de baixa intensidade e curta duração – que também auxiliam na libera-
ção de substâncias que promovem a sensação de bem-estar. A resposta está no nosso corpo
e o importante é evitar o sedentarismo”. 
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Alongamentos preventivos e qualidade
de vida no ambiente de trabalho 

Na Odebrecht  Angola

Mexa-se, Estamos Juntos! 

O objectivo principal do programa Mexa-se, Estamos Juntos! é preparar as estru-

turas musculares e articulares dos trabalhadores para as suas actividades profis-

sionais e, assim, evitar as dores musculares, além de proporcionar a melhor inte-

racção das equipes e a quebra da monotonia

O que são os
alongamentos
preventivos?

Os alongamentos

preventivos – conhecidos

também como ginástica

laboral – são realizados no

ambiente e dentro do

horário de trabalho com o

objectivo de melhorar a

saúde, reduzir a fadiga,

controlar o stress e prevenir

doenças musculares

relacionadas com o trabalho.

O mapa de exercícios é

preparado com base em

estudos ergonómicos de

cada actividade laboral e

abrange todos os grupos

musculares. A duração total

dos exercícios é de 8

minutos.
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A dislexia é um transtorno de aprendizagem,

na área da leitura, soletração e escrita, com

maior incidência nas salas de aula. Pesquisas rea-

lizadas  em vários países mostram que entre 5%

a 17% da população mundial é disléxica.

A dislexia não é o resultado de má alfabetiza-

ção, desatenção, desmotivação, condição

socioeconómica ou baixo índice de in-

teligência. Tem sim origem genética, is-

to é, alterações no padrão do sistema

nervoso e pode ser hereditária.

O que é a DISlexIa

Os pais e educadores devem estar atentos se a crian-
ça a apresentar os seguintes sinais durante o desen-
volvimento das actividades escolares

- Dificuldades de linguagem e escrita:
- Dificuldades em escrever;
- Dificuldades na ortografia;
- Lentidão em aprender a ler;

IdAdE Pré-EsCOlAr

Fique alerta se a criança apresentar alguns
desses sintomas:
- Dispersão;
- Fraco desenvolvimento da atenção;
- Atraso no desenvolvimento da fala e da lingua-
gem;
- Dificuldade em aprender rimas e canções;
- Fraco desenvolvimento da coordenação moto-
ra;
- Dificuldade em montar um quebra-cabeça;
- Falta de interesse por livros impressos;

IdAdE EsCOlAr

Nesta fase, se a criança continua apresentan-
do alguns ou vários dos sintomas a seguir indi-
cados, é necessário um diagnóstico e acompa-
nhamento adequado, para que possa prosse-
guir os seus estudos junto com os demais cole-
gas e tenha menos prejuízo emocional:
- Dificuldade na aquisição e automação da leitu-
ra e escrita;
-Pobre conhecimento de
rima (sons
iguais no fi-
nal das pa-
lavras) e
aliteração
(sons iguais
no início das
palavras);

-Desatenção e dispersão;
- Dificuldade em copiar de livros e da lousa;
- Dificuldade na coordenação motora fina (de-
senhos, pintura) e/ou grossa (ginástica, dan-
ça);
- Desorganização geral: constantes atrasos na
entrega de trabalhos escolares e perda de ma-
teriais escolares, entre outros;
- Confusão entre esquerda e direita;
- Dificuldade em manusear mapas, dicionários,
listas telefónicas, etc.
- Vocabulário pobre, com frases curtas e imatu-
ras, ou frases longas e vagas;
- Dificuldade na memória de curto prazo, como
instruções, recados, etc.
- Dificuldades em decorar sequências, como
meses do ano, o alfabeto, tabuada, etc.
- Dificuldade na matemática e desenho geomé-
trico;
- Dificuldade em nomear objectos e pessoas
(disnomia);
- Troca de letras na escrita;
- Dificuldade na aprendizagem de uma segunda

língua;
- Problemas de conduta como: depressão, timi-
dez excessiva ou o ‘’palhaço’’ da turma;
- Bom desempenho em provas orais.
Se nesta fase a criança não for acompanhada
adequadamente, os sintomas persistirão e irão
permear a fase adulta, com possíveis prejuízos
emocionais e consequentemente sociais e pro-
fissional.

AdultOs

Se não teve um acompanhamento adequado
na fase escolar ou pré-escolar, o adulto dislé-
xico ainda apresentará as seguintes dificulda-
des:
- Dificuldade na leitura e escrita;
- Memória imediata prejudicada;
- Dificuldade na aprendizagem de uma segunda
língua; 
- Dificuldade em nomear objectos e pessoas
(disnomia);
- Dificuldade com direita e esquerda;
- Dificuldade em organização;
- Aspectos afectivos emocionais prejudicados,
trazendo como consequência: depressão, an-
siedade, baixa auto-estima e algumas vezes
o uso de drogas e o álcool.

SiNAiS DE AlERtA

Sempre:

- Disgrafia (letra feia);
- Discalculia, dificuldade com a matemáti-
ca, sobretudo na assimilação de símbolos e
de decorar tabuada;
- Dificuldades com a memória de curto prazo e
com a organização;
- Dificuldades em seguir indicações de caminhos e em
executar sequências de tarefas complexas;
- Dificuldades para compreender textos escritos;
- Dificuldades em aprender uma segunda língua.

VISÃO

Ser a organização não go-
vernamental mais actuan-
te, respeitada e reconheci-
da, nacional e internacio-
nalmente, nas comunida-
des profissionais e pelo pú-
blico em geral, no campo
da dislexia e dos transtor-
nos de aprendizagem.

MISSÃO

-Ajudar de todas as formas 
o disléxico e os portadores
de  transtornos de aprendi-
zagem, pertencentes à 
população mais carencia-
da.

- Actuar para que os dislé-
xicos e os portadores 
de transtornos de aprendi-
zagem se transformem em
cidadãos produtivos, evi-
tando a sua marginaliza-
ção, quer da educação for-
mal, quer do mercado de
trabalho.

- Liderar e agir activamente
nas áreas de diagnóstico,
acompanhamento, investi-
gação, cursos 
e eventos sobre dislexia,
transtornos 
de aprendizagem e TDAH.

- Colaborar com o Governo
e entidades privadas que
actuem na área do TDAH,
da educação e inclusão.

O que é o
CECANA

O Centro de Capacitação e

Atendimento

Neuropsicológico de Angola

(CECANA) é uma

organização de carácter

voluntário, aberta a todas as

pessoas interessadas,

nacionais e estrangeiras, que

tem como objectivos:

a) Promover ações de

formação e capacitação de

técnicos de várias áreas do

saber para realização de

diagnósticos e atendimentos;  

b) Desenvolver actividades

de avaliação, diagnóstico e

atendimento de pessoas

com transtornos de

aprendizagem;

c) Realizar seminários,

workshops, conferências e

oferecer serviços de

orientação para pais e

educadores com

profissionais especializados;

d) Criar parcerias com

instituições nacionais e

internacionais visando o

encaminhamento, troca de

informações e serviços

qualificados.

Muitas
vezes:

- Dificuldades com a linguagem falada;
- Dificuldade com a percepção espacial;
- Confusão entre direita e esquerda.

Às vezes:

Sabe o que é a Dislexia?
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1 - Dividir a lição em partes para cansar menos e a pro-
dução ser maior.

2 - Alguém estar ao lado para ler os enunciados, ou ex-
plicá-los, caso a criança tenha dúvidas.

3 - Dividir a leitura de livros com a criança: a criança lê
uma parte, a mãe, pai ou irmão, outra e assim suces-

sivamente. Começar a leitura de um livro muito an-

tes da realização de provas escolares para permitir a

sistematização do conteúdo da leitura por partes.

4 - Procurar livros, sites ou outros materiais de estudo
que demonstrem através de figuras, desenhos, es-

quemas a matéria de forma concreta para facilitar a

compreensão. 

5 - Adquirir filmes que retratem questões históricas ou
literárias – que se enquadram nos conteúdos escola-

res estudados – também ajudam na aprendizagem. 

6 - Valorizar positivamente os feitos da criança e não
destacar somente os erros, tanto na escola como nas

suas actividades quotidianas. 

7 - Observar a criança e perceber o que para ela funcio-
na melhor: estudar à tarde, pela manhã ou à noite;

sozinha ou acompanhada; fazer intervalos de 15 mi-

nutos ou meia hora, etc. Cada criança é diferente da

outra e os disléxicos não são a excepção.

8- Não corrigir sistematicamente erros da escrita e dis-
nomia (trocas de palavras).

9 - Demonstrar amor, carinho e aceitação, incentivan-
do à superação das dificuldades.

Dicas para lidar 
com o disléxico 
em casa9

cecana
Centro de Capacitação e Atendimento Neurológico de Angola
Bairro Operário, Prédio nº 35, 2º andar, Apart. J, Luanda 
Tel.: + (244) 912 868 123 | E-mail: geral@cecana.org 
www.cecana.org

A dislexia deve ser diagnos-
ticada por uma equipe mul-
tidisciplinar que avalia o
possível portador. Esse tipo
de avaliação multidiscipli-
nar cria condições para um
acompanhamento mais efi-
caz das suas dificuldades
após o diagnóstico, direc-
cionando-o às particulari-
dades de cada indivíduo, le-
vando a resultados mais
concretos.
Uma equipe multidiscipli-
nar, formada por psicólogo,
fonoaudiólogo, defectólogo
e psicopedagogo deve ini-
ciar uma minuciosa investi-
gação. Essa mesma equipe
deve ainda garantir uma
maior abrangência do pro-
cesso de avaliação, verifi-
cando a necessidade do pa-
recer de outros profissio-
nais, como Neurologista,
Oftalmologista e outros,
conforme o caso.
A equipe de profissionais
deve verificar todas as possi-
bilidades antes de confir-
mar ou descartar o diagnós-
tico de dislexia. É a chamada
avaliação multidisciplinar e
de exclusão. Outros factores
deverão ser excluídos, como
o défice intelectual, disfun-
ções ou deficiências auditi-
vas e visuais, lesões cere-

brais (congénitas e adquiri-
das), desordens afectivas
anteriores ao processo de
fracasso escolar (com cons-
tantes fracassos escolares, o
disléxico irá apresentar pre-
juízos emocionais, mas es-
tes são consequências, não
causa da dislexia).
Neste processo de avaliação
é muito importante tomar o
parecer da escola, dos pais e
levantar o histórico familiar
e de evolução do paciente.
A avaliação não só identifi-
ca as causas das dificulda-
des apresentadas, como
permite dar um encami-
nhamento adequado a ca-
da caso, por meio de um re-
latório.
Sendo diagnosticada a dis-
lexia, o encaminhamento
orienta o acompanhamento
consoante às particularida-
des de cada caso, o que per-
mite que este seja mais efi-
caz e mais proveitoso.  O
profissional que acompa-
nhar o  indivíduo diagnosti-
cado fará o seu trabalho
com base nos pareceres
constantes do relatório feito
pela equipa multidiscipli-
nar. 
Conhecendo as causas das
dificuldades, o potencial e
as particularidades do indi-

víduo, o profissional pode
utilizar a linha de acompa-
nhamento que achar mais
conveniente para cada caso.
Para que o acompanha-
mento tenha êxito é impor-
tante que haja entrosamen-
to entre profissional e pa-
ciente. Também é de extre-
ma importância que haja
troca de informações, expe-
riências e sintonia dos pro-
cedimentos executados,
entre profissional, escola e
família.

Porquê um diagnóstico
multidisciplinar 
e de exclusão? 
Somente um diagnóstico
multidisciplinar pode iden-
tificar com precisão o que
está ocorrendo. Os distúr-
bios de leitura e escrita são
os factores de maior inci-
dência em sala de aula, mas
nem todos têm uma causa
comum. Embora a dislexia
seja o maior índice, outros
factores também podem
causar os mesmos sinto-
mas; distúrbios psicológi-
cos, neurológicos, oftalmo-
lógicos, etc.
Uma equipe multidiscipli-
nar analisa o indivíduo co-
mo um todo, verificando to-
das as possibilidades.

Diagnóstico
O disléxico precisará
sempre de suporte  e/ou
acompanhamento pro-
fissional?
Uma pessoa disléxica
sempre será um disléxico.
Não podemos alterar esse
fato, mas com acompa-
nhamento adequado, me-
diante uma avaliação ade-
quada, o disléxico evolui-
rá de forma consistente
em seu acompanhamen-
to até obter alta. Esse tem-
po de acompanhamento
varia de disléxico para
disléxico, além de que te-
mos que considerar os di-
ferentes graus da dislexia
(leve, moderado e seve-
ro). Desde o princípio do
acompanhamento que o
próprio disléxico, os fami-
liares e a escola poderão
notar as mudanças, o que
vai ser altamente positivo
para sua vida académica,
familiar, social e profissio-
nal.
Deve-se lembrar sempre
que o disléxico tem uma
dificuldade, não uma im-
possibilidade. Devida-
mente acompanhado ele
vai paulatinamente supe-
rando ou contornando
suas dificuldades.

Qual a idade ideal para 
se fazer um diagnóstico?
Qualquer idade, sendo
adulto ou jovem terá aten-
dimento adequado à sua
faixa etária. Muitas vezes,
antes do primeiro ano de
alfabetização, poderá
ocorrer um ‘’quadro de
risco’’. Ou seja, poderá não
ser confirmada a dislexia,
mas também não se des-
cartam outros factores.
Podemos sugerir um
acompanhamento ade-
quado e fazer uma obser-
vação mais cuidadosa, até
podermos diagnosticar
com precisão, após a alfa-
betização, se há, de fato, a
presença de um quadro
de dislexia.



37JSA Julho/agosto 2013 INOVAÇÃO

O que é a Cirurgia 
de Invasão Mínima
A cirurgia de invasão míni-

ma (CIM), conhecida tam-
bém como cirurgia de acesso
mínimo ou cirurgia endoscó-
pica, surge no século XX gra-
ças à vinculação e aplicação
nas ciências cirúrgicas dos
conhecimentos e benefícios
alcançados pela revolução
científica e técnica deste sé-
culo. Em particular, na vi-
deoelectrónica, onde,  através
de um sistema de lentes e
uma videocâmara, pode-se
virtualmente mostrar os ór-

gãos na tela de um monitor
de alta resolução e atuar ci-
rurgicamente sobre eles, sem
a necessidade do trauma ci-
rúrgico que representam as
feridas necessárias para a rea-
lização da cirurgia aberta ou
convencional. 

No início, a CIM foi recebi-
da pelos cirurgiões simples-
mente como uma nova tec-
nologia que permitia realizar,
com certas vantagens quanto
a custo fisiológico, as mesmas
operações realizadas por
uma cirurgia aberta. Tal visão
inicial mostrou ser limitada,
porque com o desenvolvi-
mento na sua aplicação e a
incorporação de novos co-
nhecimentos científicos da
medicina e de outros ramos

das ciências, a cirurgia de in-
vasão mínima teve, e tem, im-
plicações que vão mais além
de um simples avanço tecno-
lógico e do uso de uma nova
instrumentação.

Por esta razão, muitos
vêem-na como um novo tipo
de cirurgia representando
uma abordagem inteiramen-
te diferente na terapêutica ci-
rúrgica. Sem dúvida uma no-
va atitude e, possivelmente,
uma nova teoria cirúrgica
que permite reparar, resse-
car, anastomosar ou substi-
tuir um órgão com a menor
agressão biológica possível. E
a sua aplicação não se limita
apenas às especialidades de
perfil cirúrgico, como a cirur-
gia geral, a urologia ou a gine-

cologia e obstetrícia,  mas
também se estende a outras
de apoio clínico, na gastren-
terologia, na imaginologia e
na cardiologia, nos chama-
dos procedimentos interven-
cionistas não cirúrgicos. 

Vantagens da Cirurgia 
de Invasão Mínima
Como se refere anterior-

mente, a cirurgia de invasão
mínima permite abordar e

tratar os órgãos nas diferen-
tes cavidades do corpo sem
a necessidade ou minimi-
zando o trauma cirúrgico
necessário na cirurgia aber-
ta. Isto traduz-se  em poder
realizar pequenas feridas ci-
rúrgicas conhecidas como
portos de trabalho, que, nas
técnicas atualmente padro-
nizadas, são geralmente da
ordem dos 10, 5 e 3 mm de
longitude. Com isso, a  expo-

sição do interior das   cavida-
des do corpo ao meio exter-
no é mínima, assim como a
manipulação das estruturas
e órgãos vizinhos ao sítio
operatório. Diminuem-se,
assim, os riscos próprios das
feridas cirúrgicas conven-
cionais, como a infecção, o
sangramento, os hemato-
mas, a evisceração, as hér-
nias incisionais e as cicatri-
zes hipertróficas. Outras
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complicações mais depen-
dentes da abertura, manipu-
lação e exposição dos órgãos
na cirurgia aberta, como são
o íleo paralítico e as aderên-
cias pós-operatórias, mos-
traram uma diminuição sig-
nificativa no desenvolvi-
mento da CIM. 

A maioria dos autores as-
sinala como principais van-
tagens: as incisões e cicatri-
zes menores do que com as
técnicas tradicionais com
maior resultado estético,
pós-operatórios com menos
desconforto e com menor
risco de infecções por feridas
ou outras complicações, a
redução de custos derivada
de uma estadia hospitalar
mais curta e a recuperação e
incorporação à vida quoti-
diana de maneira mais rápi-
da. São estas e outras as van-
tagens que foram surgindo
no decurso do desenvolvi-
mento da Cirurgia de Inva-
são Mínima e que promove-
ram a sua generalização a
nível mundial.

Desvantagens 
da Cirurgia 
de Invasão Mínima
As principais limitações

são de carácter técnico.
Nem todos os órgãos e teci-
dos do corpo humano po-
dem ser operados, devido
ao facto dos instrumentos
não conseguirem aceder a
determinadas regiões do
organismo. Estas limitações
vão, todavia, desaparecen-

do dia a dia. Seguindo o de-
senvolvimento desta cirur-
gia  podemos comprovar a
mudança revolucionária de
instrumentos rígidos por
outros semi-flexíveis, flexí-
veis e “invertebrados”, de
igual ou menor diâmetro, e
com maior manobrabilida-
de, que facilitaram a reali-
zação de técnicas cirúrgicas
mais complexas.

Uma desvantagem rela-
tiva da CIM ao compará-la
com a cirurgia aberta está
relacionada com o cirur-
gião que a realiza. Na cirur-
gia aberta, a interacção do

cirurgião com o paciente é
directa. Ele vê, com os seus
próprios olhos, apalpa e
manipula os órgãos com
suas mãos. Portanto, a ex-
periência sensorial     acu-
mulada  e a habilidade téc-
nica de suas mãos são os
factores principais para o
desenvolvimento com êxito
da operação. Entretanto, na
Cirurgia de Invasão Mínima
esta visão já não é direta. O
cirurgião não olha o campo
operatório, a não ser a ima-
gem transmitida por uma
tela electrónica e não apal-
pa, nem manipula, direta-

mente os tecidos. Isto só po-
de realizá-lo uma vez ex-
traído o tecido, ou órgão, no
final do acto operatório. Por
isso a CIM depende predo-
minantemente da tecnolo-
gia e é necessário o seu do-
mínio e controle para poder
efectuar com êxito as opera-
ções.

Outra desvantagem assi-
nalada é o custo elevado do
equipamento que não per-
mite que todos os centros
hospitalares o possam ad-
quirir, ao menos em sua to-
talidade. Mas está demons-
trado que é recuperado sa-

tisfatoriamente pela alta de-
manda e seus espectacula-
res resultados.

Futuro promissor
A cirurgia de invasão mí-

nima provocou uma revolu-
ção dentro das ciências cirúr-
gicas só comparável à corrida
dos finais do século XIX e XX
com o surgimento e desen-
volvimento posterior da
anestesiologia. Procedimen-
tos que, no início, tinham um
objetivo de exploração ou
diagnóstico, como a laparos-
copia, converteram-se em
padrões de primeira linha na

realização de tratamentos ci-
rúrgicos. O seu desenvolvi-
mento só pode ser travado
com a paragem da revolução
científica e técnica e do enge-
nho criador do homem. Sen-
do isto impossível, podemos
afirmar que a Cirurgia de In-
vasão Mínima tem um pre-
sente e um futuro promete-
dor, assim como um  alcance
que difícil de imaginar no
momento actual.  

“Através de um
sistema de lentes
e uma vídeo
câmara, pode-se
virtualmente
mostrar os
órgãos num
monitor de alta
resolução e
actuar
cirurgicamente
sobre eles, sem a
necessidade do
trauma cirúrgico
que representam
as feridas
necessárias para
a realização da
cirurgia aberta
ou convencional” 

Existem quase tantos tipos de cirurgias de invasão

mínima como especialidades cirúrgicas. Só faremos

menção das realizadas na Clínica MEDITEX e  outras

com projecção mediática na sua realização e desen-

volvimento:

ARTROSCOPIA:Permite examinar o interior de

uma articulação e realizar operações. As mais fre-

quentes são operações ao menisco e de ligamentos.

COLPOSCOPIA:Exame do colo do útero e da vagina

mediante um endoscópio especialmente desenhado

que se introduz através da vagina. Permite cirurgias

de tumores e infecções destes órgãos. 

CISTOSCOPIA:Muito conhecida pois permite tratar

enfermidades da próstata, assim como as  enfermi-

dades da bexiga e dos ureteres.

ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Emprega-se para trata-

mentos mini-invasivos de muitas enfermidades. En-

tre as mais conhecidas estão a obstrução das vias bi-

liares – onde se realiza a colangiopancreatografia re-

trógada endoscópica com fins diagnósticos e tera-

pêuticos –, o sangramento digestivo com a aplicação

de electrocoagulação, injecção de substâncias escle-

rosantes e ligadura das venhas sangrantes e a ampu-

tação de pólipos ou tumores. É uma  das mais desen-

volvidas e padronizadas no mundo e, este ano, serão

realizadas na clínica Meditex com a chegada do equi-

pamento necessário. Neste momento, efectuam-se

os procedimentos diagnósticos, não menos impor-

tantes, que incluem a endoscopia superior, a anosco-

pia, a rectosigmoidoscopia, a colonoscopia esquerda

e a coloscopia total.

MEDIASTINOSCOPIA:Exame endoscópico, com

possibilidade de realizar operações, do mediastino

antero-superior da cavidade torácica. 

TORACOSCOPIA:Exploração endoscópica da cavi-

dade pleural (tórax) que permite tratar cirurgica-

mente múltiplas enfermidades. 

LAPAROSCOPIA:É a abordagem endoscópica da

cavidade abdominal. No decurso da sua evolução no

tempo e com base nos bons resultados alcançados,

padronizaram-se diferentes técnicas cirúrgicas que

constituem o paradigma no tratamento de  diferentes

doenças, passando a cirurgia aberta a complemento,

ou opção secundária, quando cirurgicamente não é

possível realizar por via endoscópica. Exemplo disso

é a Colecistectomia  videoendoscópica  popularizada

em 1987 e rapidamente propagada no mundo pelos

resultados espectaculares na sua aplicação, consti-

tuindo a regra de ouro no tratamento das enfermida-

des da vesícula biliar com indicação cirúrgica. Pode-

mos afirmar também que foi o motor impulsor para

que os cirurgiões gerais, e de outras especialidades

cirúrgicas, se motivassem no desenvolvimento e pa-

dronização de outras técnicas por via laparoscópica,

com a criação de numerosos instrumentos e equipes

que converteram a endoscopia numa alternativa de

tratamento cirúrgico de muitas enfermidades que só

eram realizadas por cirurgia aberta. Exemplo disso

são a funduplicatura na enfermidade de vazante gas-

troesofágico, a explenectomia nas enfermidades do

baço, a suprarrenalectomia nas enfermidades da

glândula suprarrenal, as recepções ou derivações do

intestino magro e grosso, em dependência da enfer-

midade a tratar, a histerectomia, a cirurgia da obstru-

ção tubos e a do ovário no ramo ginecológico, a cirur-

gia da apêndice cecal no caso das apendicites agu-

das. Muitas delas estão em condições de ser realiza-

das quando o paciente é atendido na Clínica Medi-

tex, tais como: a colecistectomia laparoscópica, a

apendicetomia, a obstrução tubos distal, a gravidez

ectópica e as cirurgias do ovário. Outras começarão a

aplicar-se a curto prazo como são a cirurgia da enfer-

midade da vazante gastroesofágico, a cirurgia do ba-

ço e a cirurgia do cólon, para citar alguns exemplos.

Tipos de Cirurgia de Invasão Mínima
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