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UMA DAS MAIORES PREOCUPAÇÕES DOS PORTUGUESES RESIDE NA SAÚDE, DE ACORDO COM DADOS RECENTES DO
EUROBARÓMETRO. POR UM LADO A QUALIDADE E O ACESSO A CUIDADOS MÉDICOS, MAS TAMBÉM A NECESSIDADE
DE ADOTAR HÁBITOS E COMPORTAMENTOS SAUDÁVEIS. EM LINHA COM ESTA TENDÊNCIA, ALARGÁMOS O HORÁRIO DA
CHECK-UP PARA PERMITIR QUE MAIS PESSOAS POSSAM, DE FORMA CONVENIENTE E GRATUITA, FAZER UM DOS RASTREIOS
DISPONÍVEIS. ATÉ ÀS 20H00 ESTAMOS À SUA ESPERA.
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com
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No NewsMuseum, os eventos da sua organização são modernos e
originais devido às nossas plataformas avançadas de entretenimento
inteligente e interativo – onde (quase) tudo é touch. Uma experiência
em VR, outra num ecrã tátil de 67 m2. Uma projeção em 360º, a
gravação de “vivos” em TV e Rádio. Lançamentos de produtos e serviços,
encontros de team building, reuniões ativas podem ser transformados
numa moderna aventura mediática produzida pela nossa equipa.
Visite na Vila de Sintra o mais moderno e interativo centro
europeu dedicado ao Jornalismo, aos Media e à Comunicação.
E desafie-nos com a sua ideia para um evento corporate
com um touch especial.
www.newsmuseum.pt

info@newsmuseum.pt
T. +351 201 126 600

INSUFICIÊNCIA RENAL

DADOS DE SAÚDE
EM PORTUGAL
A SAÚDE É UM DOS FATORES MAIS
IMPORTANTES PARA A INTEGRAÇÃO
E COESÃO SOCIAL, TENDO EM CONTA
A PROFUNDA ALTERAÇÃO DO PERFIL
DEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO
PORTUGUÊS, À SEMELHANÇA DO
QUE TEM ACONTECIDO NOS OUTROS
PAÍSES DESENVOLVIDOS. FIQUE A
PAR DAS ÚLTIMAS ESTATÍSTICAS.

63,3%

DOS PORTUGUESES
TEM O COLESTEROL
TOTAL ELEVADO

CONSCIENCIALIZAR E
PREVENIR SÃO PALAVRAS
DE ORDEM

OS RINS TÊM A CAPACIDADE DE REMOVER TOXINAS PRESENTES NO SANGUE, O EXCESSO DE ÁGUA,
DE CONTROLAR O EQUILÍBRIO DE SAIS MINERAIS COMO O POTÁSSIO, O SÓDIO, O CÁLCIO E O FÓSFORO,
DE AJUDAR A CONTROLAR A ANEMIA E A PRODUZIR VITAMINA D. A COORDENADORA DA APIR - ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE INSUFICIENTES RENAIS, MARTA CAMPOS, EXPLICA COMO OS RASTREIOS SÃO IMPORTANTES
PARA DETEÇÃO PRECOCE DE UM PROBLEMA.
Qual a importância da realização de ras-

Como é que a doença renal afeta o dia a dia

treios para uma deteção e diagnóstico pre-

dos pacientes?

coce da doença?

A doença renal pode ser classificada em 5 es-

A doença renal crónica é, muitas ve-

tádios, tendo em conta a sua evolução. Os es-

zes, uma doença silenciosa, pelo que é

tádios 1 e 2 correspondem a fases iniciais da

possível chegar a uma fase avançada

doença, os estádios 3 e 4 a fases intermédias

da doença sem sintomas. Os rastreios

e o estádio 5 à fase mais avançada, em que

que realizamos são, na verdade, não à

há necessidade de iniciar tratamento substi-

doença em si, mas aos dois principais

tutivo da função renal (diálise ou transplante).

fatores de risco para o desenvolvimen-

Alguns indivíduos chegam à insuficiência

to da doença renal crónica, a hiperten-

renal terminal (estádio 5) sem quaisquer sin-

81,3
ANOS
É A ESPERANÇA MÉDIA

são e a diabetes. Estes fatores de risco

tomas, enquanto outros poderão começar a

explicam cerca de metade dos casos de

sentir sintomas nas fases mais precoces da

doença renal crónica no nosso país, ape-

doença renal.

sar de serem fatores de risco associados

Nas fases 1 e 2, algumas pessoas não têm

comum a identificação da doença renal, de-

também a muitas outras doenças. Nos

sintomas da doença renal crónica. No entan-

vido ao aumento de resíduos tóxicos (ureia e

nossos rastreios, para além da medição

to, existe maior risco de desidratação e uma

creatinina) no sangue. Nestas fases, o trata-

destes indicadores, alertamos para a ne-

maior sensibilidade aos medicamentos. É

mento da doença permite atrasar a sua pro-

Dados INE, 2018

cessidade de manter um estilo de vida

muito importante que consulte o seu médico

gressão e reduzir a probabilidade de surgirem

saudável, para um consumo controlado

antes de iniciar um novo medicamento, in-

outras complicações.

de sal, para a importância da água, da

cluindo medicamentos de venda livre ou “na-

Na fase avançada ou terminal da doença,

atividade física…

turais”. O risco de doença cardíaca também

estádio 5, poderão existir alterações na quan-

Assim, ao sensibilizarmos para a impor-

começa a aumentar. Nestas fases, o trata-

tidade de urina expelida. Mesmo com os

tância de manter estes dois fatores con-

mento da doença passa pela manutenção de

melhores cuidados nos estádios anteriores,

trolados, estamos também a informar

uma tensão arterial normal e pela opção por

a doença renal pode conduzir à doença renal

sobre a sua relação com a saúde renal e

um estilo de vida saudável para atrasar ou

terminal, que implica a necessidade de fazer

a apelar a um maior cuidado com a pró-

evitar a progressão para as fases seguintes.

diálise ou de realizar um transplante renal

pria saúde.

Nas fases intermédias, 3 e 4, é onde é mais

para assegurar a sobrevivência.

Dados INSA | INSEF, 2017

10%
DA POPULAÇÃO PORTUGUESA
ENTRE OS

25 E 74 ANOS

SOFRE DE DIABETES
Dados INSA | INSEF, 2017

DE VIDA DOS PORTUGUESES

68.910
FOI O TOTAL DE CONSULTAS
DE SAÚDE ORAL REALIZADAS
Dados DGS, 2018

COORDENAÇÃO: SANDRA SILVA | sandrasilva@newsengage.pt
CONTEÚDOS:

TERESA NUNES | SARA SOUSA

DESIGN:

CONCEIÇÃO MATOS

PUBLICIDADE:

SÓNIA COUTINHO | soniacoutinho@newsengage.pt

NEWSENGAGE
Avenida Infante D. Henrique, n.º 333 H,Esc. 49 \\ 1800-282 Lisboa
Tel.: 218 504 065 \\ Fax: 210 435 935
newsengage@newsengage.pt
www.newsengage.pt

DEPÓSITO LEGAL: 417163/16

|3|
SAÚDE PÚBLICA

DIABETES

MAIS DE 1 MILHÃO DE
PORTUGUESES TEM DIABETES
Estima-se que a diabetes afete mais de um

se situam nos 7%. As últimas estatísticas

milhão de portugueses e possa conduzir a

revelam que, em Portugal, a doença afe-

uma morte precoce se não for diagnosti-

ta 12,1% dos homens entre os 25 e os 74

cada e acompanhada antecipadamente.

anos e 7,8% das mulheres, no mesmo in-

O diagnóstico precoce, a adoção de

A aposta em hábitos de vida saudáveis é,

tervalo de idades. Segundo a diretora do

estilos de vida saudáveis, tais como

não só a melhor forma de prevenir este

programa, “a prevalência da diabetes vai

ter uma alimentação saudável e

problema metabólico, como também uma

aumentando com a idade, independente-

atividade física regular, são algumas

solução para ajudar na sua redução. “A

mente do género”, sendo que a probabi-

das principais armas para prevenir

diabetes em Portugal tem uma prevalên-

lidade de se manifestar está diretamente

ou atrasar o início e a evolução das

cia muito elevada e, portanto, é um proble-

relacionada com o estilo de vida e com o

complicações.

ma nacional importante”, revela a diretora

avançar da idade.

COMO SE PREVINE?

 Pratique exercício físico

do Programa Nacional para a Diabetes,
Um décimo da população portuguesa

O QUE ESTÃO OS PORTUGUESES
A FAZER DE ERRADO?

é afetada por esta doença, o que repre-

A resposta prende-se com a obesidade.

senta “uma percentagem muito elevada”,

“Temos dois grandes problemas. Um de-

comparando com os níveis da OCDE, que

les é a elevada prevalência de obesidade

Sónia do Vale.

 Alimente-se bem e de forma
equilibrada regularmente
 Mantenha um peso ideal,
estável e saudável

e pré-obesidade, e o outro é o sedentarismo”, explica a endocrinologista. Mais
de metade da população encontra-se na
categoria de peso excessivo. Aliado a este
fator, o sedentarismo e a inatividade tam-

CRITÉRIOS PARA
DIAGNÓSTICO
DA DIABETES*
(Existe diabetes quando se
verificam, pelo menos, dois destes
cenários)
 Glicemia em jejum superior
a 126 mg/dL
 Glicemia ocasional superior
a 200 mg/dL
 HbA1c em jejum superior a 6,5%
 PTOG superior a 200 mg/dL
após ingestão de 75g de glicose
diluída

bém são elevados. “Se houver mais obesi-

têm diabetes. Os números mais recentes

DIAGNÓSTICO

dade, o risco é acrescido, se houver mais

relativos à prevalência da diabetes a nível

O nosso organismo precisa de glucose nas

inatividade física o risco também é maior”,

nacional dão conta de uma prevalência

células para ter energia. Para a glucose en-

refere. A alimentação inadequada, a inati-

de 9,9% e 13% de pessoas com diabetes,

trar nas células, necessita de uma hormona

vidade física e o tabagismo são fatores de

mas que desconheciam ter a doença. Nos

– a insulina, produzida pelo pâncreas.

risco relevantes para a diabetes.

últimos três anos foram efetuados cer-

Numa pessoa com diabetes, o pâncreas

ca de 2 milhões de cálculos de risco de

não consegue produzir insulina ou o

CONHECER A DIABETES

desenvolver diabetes tipo 2 e, em cada

organismo cria resistência à ação da

“Há mais obesidade em quem tem um ní-

ano, foram registados 60 a 70 mil novos

mesma. Estas alterações provocam um

vel educacional mais baixo”, no sentido em

casos”. A responsável por este programa

aumento da glucose no sangue (hipergli-

que o peso excessivo se relaciona com a

da Direção-Geral de Saúde afirma que há

cemia) e distúrbios do metabolismo das

noção maior ou menor das escolhas ali-

“trabalho a fazer”, quer no que diz respeito

gorduras e das proteínas, que são a base

mentares. Desta forma, Sónia do Vale é da

à prevenção, quer no que diz respeito ao

de toda a alimentação. O diagnóstico

opinião de que se devem abordar várias

diagnóstico. “O nosso sonho será diminuir

pode ser feito através de uma análise à

vertentes, “apostar num estilo de vida sau-

a prevalência da diabetes, reduzir as suas

glucose no sangue.

dável, prevenir a obesidade, promover a

complicações, aumentar os anos de vida

A glicemia mede-se em miligramas por

atividade física”, e ensinar estes princípios

saudáveis e dar qualidade de vida às pes-

decilitro (mg/dL), sendo os valores nor-

desde a escola. A tónica deve ser coloca-

soas em geral, às que prevenindo não che-

mais entre 80 e 130 mg/dL antes das re-

da, portanto, no estilo de vida saudável e

gam a ter a doença e às que a têm, mas

feições e inferiores a 180 mg/dL uma a

na prevenção.

controlada”.

duas horas após as refeições.**

NEM TUDO SÃO MÁS NOTÍCIAS

*
American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes -2019; Diabetes Care, Volume 42,
Supplement 1, Jan 2019
** American Diabetes Association 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019; Diabetes Care
2019; 42 (suppl. 1) S61-S70

“Tem-se estado a diagnosticar mais e as
pessoas estão mais conscientes de que
|4|
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A UNIÃO IDEAL PARA
GERIR A SUA DIABETES.

Combine o melhor
de dois mundos
e mude o seu dia-a-dia.
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Descarregue grátis!

Accu-Chek® Guide é o medidor que lhe oferece exatidão
e simplicidade a cada teste. mySugr é a app para a gestão da
diabetes que já conta com mais de 1.8 milhões de utilizadores
em todo o mundo.1 Os dois conectam automaticamente
e proporcionam a união ideal para a gestão da sua diabetes.2
Linha de Assistência a Clientes Accu-Chek® | 800 200 265 | Dias úteis das 08h30 às 18h30

1. mySugr.com. (2019). Retrieved from https://assets.mysugr.com/website/mysugr.com-wordpress/uploads/2019/06/mySugr-ADA-2019-Press-Release.pdf. 2. Hibbits et al "Strong Customer
Satisfaction Among Users of Mobile Diabetes Management" (2018) www.mysugr.com/science. 3. Conferência APDP Diabetes Apps - Apresentação João Filipe Raposo. 4. mySugr.com. (2017).
Retrieved from https://assets.mysugr-com/website/mysugr.com-wordpress/uploads/2019/06mySugr-ADA-2019-Press-Release.pdf
Accu-Chek® Guide é um dispositivo médico para o diagnóstico in vitro, que se destina à medição quantitativa da glucose no sangue. Apenas para utilização com tiras-teste
Accu-Chek® Guide e soluções de controlo Accu-Chek® Guide. O aparelho não se destina a ser utilizado no diagnóstico da diabetes mellitus. Aconselhamos a ler cuidadosamente
a rotulagem e as instruções de utilização antes de utilizar o dispositivo médico. Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico. mySugr é um dispositivo médico para
suporte à otimização terapêutica na diabetes. mySugr dispõe de uma calculadora de dose de insulina. É da responsabilidade do utilizador a autogestão continua da glicose.
A utilização da app mySugr não substitui aconselhamento médico profissional. Aconselhamos a ler as instruções de utilização antes de utilizar o dispositivo médico.
Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico.

Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda.
Estrada Nacional, 249-1, 2720-413 Amadora – Portugal
Tel: +351 21 425 70 00 | Fax: +351 21 417 13 13
DC-49 JUL2019

PELE

PSORÍASE OU DERMATITE ATÓPICA?
APESAR DE SE PODEREM CONFUNDIR, ESTAS DUAS DOENÇAS DE PELE TÊM ASPETOS CARATERÍSTICOS
QUE PERMITEM QUE UM MÉDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA AS DISTINGA. VENHA DESCOBRI-LAS.

PEDRO MENDES BASTOS
Médico especialista
em Dermatologia e Venereologia
Hospital CUF Descobertas
Lisboa

nada ou envolver apenas áreas limitadas

com erosões (feridas), eliminação de ex-

O QUE AS UNE?

como cada uma das já referidas, área ge-

sudado (líquido) ou crostas. A localização

Ambas são doenças imunomediadas,

nital ou palmas das mãos e plantas dos

das lesões cutâneas varia com a idade e o

isto é, resultam de erros no sistema

pés. As lesões na pele são rosadas, es-

padrão clínico de cada doente. A dermati-

imunitário que favorecem o seu apareci-

pessas à palpação e podem ter uma esca-

te atópica pode começar logo no primei-

mento. Não existe uma causa específica,

ma prateada aderente. Pode aparecer em

ro ano de vida e é uma doença frequente

quer para psoríase, quer para dermatite

qualquer idade, mas habitualmente sur-

nas crianças. Nos últimos anos, tornou-se

atópica. Cada uma à sua maneira, estas

ge aos 20-30 anos ou 50-60 anos. Cada

claro que, enquanto muitos doentes ultra-

doenças são complexas e multifatoriais.

vez mais se encara a psoríase como uma

passam esta doença com o crescimento,

Ambas determinam um impacto na qua-

doença que pode atacar muito mais que a

outros continuam a sofrer de dermati-

lidade de vida que pode ser devastador,

pele: o possível envolvimento das articula-

te atópica ao longo da vida adulta. Nas

com repercussões na vida pessoal, pro-

ções, bem como o aumento do risco car-

crianças, as áreas mais tipicamente afe-

fissional, sexual e financeiras. O melhor

diovascular, são hoje em dia consideradas

tadas são as pregas cutâneas (“dobras”),

tratamento é o tratamento personalizado

comorbilidades (problemas de saúde as-

mas esta pode também ser disseminada

que mais se adeque a cada caso e a cada

sociados). Nos últimos anos, a investiga-

ou envolver áreas limitadas como as pál-

doente. Para além dos produtos tópicos

ção proporcionou avanços incríveis a nível

pebras, mãos, pescoço, entre outras. Um

(de aplicação na pele), em alguns casos

terapêutico que revolucionaram o trata-

sintoma cardinal é o prurido (comichão)

poderá ser benéfica a fototerapia (trata-

mento dos doentes com psoríase, particu-

que pode ser uma limitação importante de

mento médico com radiações ultraviole-

larmente das formas moderadas e graves.

dia e de noite. Por ter estado alguns anos

tas) ou medicamentos sistémicos, quer

O QUE AS SEPARA?

Na dermatite atópica ocorrem manchas

na sombra da psoríase, a inovação tera-

orais, quer injetáveis. Melhorar a sua vida

A psoríase é uma doença com envolvi-

avermelhadas e descamativas na pele, que

pêutica tem tardado. Contudo, há novos

é possível, cuidando da saúde do maior

mento típico do couro cabeludo, cotovelos

com o tempo se podem tornar mais es-

tratamentos disponíveis e várias dezenas

órgão do corpo humano. Procure o seu

ou joelhos, podendo também ser dissemi-

pessas (formando placas), com fissuras,

de princípios ativos em ensaios clínicos.

médico dermatologista.

UM IMPACTO PARA ALÉM DA PELE COMORBILIDADES
Os riscos apresentados são comparados com os mesmos em pessoas com
a mesma idade mas que não têm psoríase

35%

3X

3X

3X

Acidente vascular cerebral
Risco 3 vezes mais elevado
se a idade for inferior a 50, em
casos de psoríase grave1

Fibrilhação arterial
Risco 3 vezes mais elevado se a
idade for inferior a 50, em casos
de psoríase grave1

Ataque de coração
Risco 3 vezes mais elevado
se tiver 30 anos, em casos
de psoríase grave2

53%

Distúrbios do sono
53% das pessoas com psoríase
revelam ter 1 a 4 noites
afetadas por semana3

Artrite psoriática
Até 35% das pessoas com
psoríase grave podem ser
afetadas5

Cancro de pele
Risco até 5 vezes mais elevado
de desenvolvimento9

5X
Suicídio
Cerca de 1 em 20 pessoas com
psoríase pensaram suicidar-se10

Ansiedade e/ou depressão
Risco 2 a 3 vezes maior6

2-3X

Doença de Crohn
Risco 2,5 vezes mais elevado3

1 20
Uveíte
7-20% pode ser afetada7

2.5X

7-20%
Doença hepática gordurosa não
alcoólica
17-60% pode ser afetada4

17-60%

2X
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Síndrome metabólico
Risco 2 vezes mais elevado
em casos de psoríase grave8

Referências
1. Ahlehoff O, Gislason GH, Jorgenson CH, et al. Eur Heart J.
201;33:2054-64; 2. Gelfand JM, Niemann AL, Shin DB et al.
JAMA. 2016; 296:1735-41; 3. Skroza N, Proletti I, Pampena
R, et al. Biomed Med Int. 2013:article ID 983902; 4. Oliveira
MF, Rocha BO, Duarte GV. An Bras Dermatol. 2015;90:9-20;
5. World Health Organization. Global report on psoriasis 2016;
6. Dalgard F, et al. JID. 2015;135(4), 984-991; 7. Fraga NA,
Oliveira MF, Follador I, et al. An Bras Dermatol. 2012;87:877-83;
8. Langan SM, Seminara NM, Shin DB, et al. J Invest Dermatol.
2012:132(Pt 1):555-62; 9. Pouplard C, Brenaut E, Horreau C,
et al. JEADV. 2013;27(Suppl 3):36-46; 10. Gupta MA, et al. Int J
Dermatol. 1993;32:188-90

PELE

PSORÍASE

FORTEMENTE IMPACTANTE
E ESTIGMATIZANTE
A psoríase é uma doença inflamatória, predominantemente autoimune, que afeta sobretudo a pele. É uma doença crónica não
contagiosa, mas que tem tratamento. O
seu aspeto, extensão, evolução e gravidade são muito variáveis, caracterizando-se,
geralmente, pelo aparecimento de lesões
vermelhas, espessas e descamativas, que
afetam preferencialmente os cotovelos, joe-

JAIME MELANCIA

lhos, região lombar e couro cabeludo. Nos

Presidente da direção
da PSOPortugal

casos mais graves, estas lesões podem
cobrir extensas áreas do corpo. As unhas
são também frequentemente afetadas, com
alterações que podem variar entre o quase
impercetível e a sua destruição.
Fortemente impactante e estigmatizante, a
psoríase propicia um vasto leque de conse-

Estima-se que mais de 200 mil portugue-

quências psíquicas, como ansiedade e de-

ses sejam doentes psoriáticos. A origem da

pressão, que interferem com a qualidade de

psoríase não está totalmente esclarecida,

vida dos doentes. Em 20 a 30% dos casos,

embora se saiba que é geneticamente de-

constata-se desenvolvimento de inflama-

terminada e envolva alterações no funciona-

ção noutros órgãos, aparelhos e sistemas,

mento do sistema imunitário, que provocam
inflamação e aumento da velocidade de

destacamos a artrite psoriásica, síndrome

A PSORÍASE É UMA DOENÇA
QUE NÃO MATA NEM É
CONTAGIOSA, MAS QUE
É PARA A VIDA E QUE
INCOMODA AO OLHAR

metabólica e obesidade, fígado gordo, even-

A cura definitiva para a psoríase ainda não

renovação das células da epiderme. O fac-

tos cardiovasculares, linfomas e outras neo-

existe. No entanto, há já um conjunto de

plasias, sem esquecer os quadros psíquicos

tratamentos que, usados isoladamente ou

e psiquiátricos decorrentes.

em associação, permitem um melhor con-

O principal problema para um doente com

trolo dos sintomas. Cada doente tem a sua

psoríase é obviamente ter acesso ao tra-

especificidade, pelo que estas terapêuticas

tamento mais adequado, mas não menos

devem ser usadas criteriosamente. Existem

importante são as lutas diárias que os pso-

quatro formas de tratamento, nomeada-

riáticos enfrentam, e talvez a mais antiga e

mente: tópica, fototerapia localizada, sisté-

sem sentido nos dias de hoje, para a qual

mica e biotecnológica. Os medicamentos

tes, problemas laborais, de autoimagem,

todos nós devemos contribuir, é a questão

tópicos são aplicados em formas e lesões

angústia, depressão e determinados medi-

da discriminação. A psoríase é uma doença

de psoríase com gravidade baixa, sendo

camentos, assim como infeções, nomea-

que não mata nem é contagiosa, mas que

acompanhados pela fototerapia em casos

damente na garganta. Todos os fatores de-

é para a vida e que incomoda ao olhar. Mas

menos ligeiros. Os medicamentos sistémi-

incomoda muito mais a quem é olhado, de

cos são geralmente recomendados a pes-

como biológicos. A terapêutica com agentes

também a causa das exacerbações das

tal forma que há doentes que nem querem

soas com um grau de psoríase moderada

biológicos na psoríase deve ser prescrita e

lesões, nomeadamente os fatores psicológi-

sair de casa quando os surtos aparecem.

a grave. A sua forma de toma normalmente

monitorizada em consultas especializadas

cos como o stress e a ansiedade. O tabaco e

Há doentes que são despedidos. As impli-

é através de comprimidos. Para as situa-

por dermatologistas com experiência no

o álcool podem potenciar os surtos; ao con-

cações psicológicas que a psoríase provo-

ções mais graves existe atualmente a pos-

diagnóstico, avaliação, monitorização e tra-

trário, uma alimentação regrada e um estilo

ca são tão profundas que podem levar os

sibilidade de recorrer aos medicamentos

tamento de psoríase e com experiência na

de vida saudável são fundamentais como

doentes a tentativas de suicídio.

biotecnológicos, vulgarmente designados

utilização deste tipo de fármacos.

complemento do tratamento.

to de ser geneticamente determinada não
implica que a hereditariedade de pais para
filhos seja obrigatória. Contudo, verifica-se
uma maior probabilidade de aparecimento
da doença em pessoas que tenham familiares portadores da mesma. Os surtos podem
ser desencadeados por fatores do ambiente,
nomeadamente acontecimentos stressan-

sencadeantes da psoríase são muitas vezes
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PELE

DERMATITE ATÓPICA, MAIS QUE
“UMA SIMPLES DOENÇA DE PELE”

JOANA CAMILO
Presidente da Associação Portuguesa
de Dermatite Atópica (ADERMAP)

A DERMATITE ATÓPICA
REFLETE-SE NO DOMÍNIO
EMOCIONAL E NO BEM-ESTAR
DO DOENTE

é bastante incomodativo e muitas vezes

pactos e pode levar a absenteísmo labo-

difícil de controlar. Nos casos moderados

ral, à diminuição do rendimento escolar e

a graves, a pele afetada pode correspon-

mesmo ao isolamento social, não só pela

der a mais de 50% da superfície corporal

questão da aparência, mas também pelo

e geralmente evolui de forma instável, os-

mal-estar físico e emocional que é muitas

cilando entre períodos de crise e de me-

vezes ocultado.

lhoria dos sintomas, sendo a qualidade

Para a fundadora e presidente da ADER-

de vida extremamente afetada ou mesmo

MAP – Associação Dermatite Atópica

inexistente. Para além do impacto físico

Portugal, Joana Camilo, “dar visibilidade a

e económico, a dermatite atópica reflete-

uma doença que pode assumir uma forma

-se no domínio emocional e no bem-estar

moderada a severa, e ter um impacto mui-

do doente, ao influenciar a sua aparência

to debilitante no dia a dia e na qualidade

“Cada caso é um caso”, mas, apesar de

e ao causar sentimentos de impotência,

de vida dos que sofrem com esta doença,

não haver uma cura, algumas medidas

C

frustração, baixa autoestima, ansiedade

é muito importante e necessário. A derma-

simples devem ser adotadas pois são efi-

M

e, em alguns casos, depressão. A falta

tite atópica não é apenas uma doença de

cazes no controlo da doença.

Y

de controlo da doença tem múltiplos im-

pele e não tem um impacto superficial”.

Uma das questões chave para o sucesso

CM

do tratamento da dermatite atópica é “a

MY

utilização regular e adequada de cremes

CY

hidratantes, emolientes e produtos de higiene pessoal específicos. Estes produtos
são vitais para o controlo da doença, mas
podem ser muito dispendiosos e ter um
A dermatite atópica é uma doença não

impacto muito grande no orçamento fami-

contagiosa, caracterizada por deficiências

liar, pois não têm qualquer nível de com-

na barreira da pele e mediada pelo sistema

participação. Por outro lado, o diagnóstico

imunitário. Apesar de ser uma doença in-

adequado e precoce por médicos especia-

flamatória crónica de pele que, embora co-

listas é extremamente importante para um

mum e afetando 3-4% da população global,

controlo e tratamento mais rápido e eficaz

esta é ainda bastante desconhecida e uma

da doença”, explica Joana Camilo.

incógnita para muitos. A sua origem é ainda desconhecida, acreditando-se que surja
devido à combinação de fatores genéticos
e ambientais. Apesar de ser uma patologia

ADERMAP: A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DERMATITE ATÓPICA

multifatorial complexa, cujos mecanismos
estão ainda por elucidar, é muitas vezes limitada na sociedade a uma “simples doença de pele”.
A dermatite atópica manifesta-se na pele
através de sintomas como vermelhidão,
edema (inchaço), prurido (comichão),
xerose (secura cutânea), fissuras, lesões
descamativas e crostas. Viver com dermatite atópica pode ser extremamente
incapacitante e perturbador, pois o prurido constante, que acontece devido à
reatividade extrema da pele a estímulos,

Em Portugal a ADERMAP – Associa-

e capacitar a comunidade de derma-

A ADERMAP tornou-se a primeira orga-

ção Dermatite Atópica Portugal dá

tite atópica em Portugal, bem como

nização portuguesa a integrar a Global

cara e voz a pessoas com dermatite

a promover a troca de experiências,

Skin - International Alliance of Derma-

atópica, familiares e cuidadores. A

a investigação e a partilha de infor-

tology Patient Organizations, e espera

ADERMAP foi lançada publicamente

mação, tanto sobre as formas de tra-

integrar a Federação Europeia de As-

no primeiro dia em que se assinalou,

tamento e controlo, como pela espe-

sociações de doentes com alergias e

pela primeira vez, o Dia Mundial da

rança de assim ajudar a aumentar os

doenças respiratórias (EFA), num futuro

Dermatite Atópica, 14 de setembro

resultados de saúde, nomeadamente

próximo, para que, aprendendo e cola-

de 2018, por um conjunto de pessoas

no que toca à qualidade de vida das

borando com outras organizações, a

que sofrem com esta doença crónica.

pessoas afetadas por esta doença, e

Associação chegar mais longe no apoio

A associação visa ajudar a aproximar

pelas suas comorbilidades.

aos que sofrem com esta doença.
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ALERGIAS

Segundo o imunoalergologista, em Portugal
até um terço da população sofre de doença

RINITE É A DOENÇA ALÉRGICA
MAIS COMUM

alérgica. “Estima-se que a doença alérgica
afete cerca de um terço da população. De
acordo com os dados disponíveis, 30% da
nossa população tem queixas de rinite, 18%
tem em simultâneo queixas de conjuntivite e
cerca de 10% tem asma. A maioria das alergias identificadas nestas doenças são aos
ácaros do pó doméstico, pólenes de gramíneas, parietária e oliveira e aos epitélios de
cão e gato.”
Quando não são tratadas corretamente, as
doenças alérgicas podem afetar significativa-

PEDRO CARREIRO-MARTINS
Vice-Presidente da Sociedade
Portuguesa de Alergologia
e Imunologia Clínica (SPAIC)

Estima-se que, em Portugal, um terço da po-

mente o dia a dia do doente. O vice-presiden-

pulação sofra de doença alérgica e, destes,

te da SPAIC afirma que “a asma é uma doen-

30 por cento apresenta queixas de rinite. Para

ça subdiagnosticada e subtratada, calcula-se

alertar para a importância do diagnóstico pre-

que 9 em cada 10 doentes com asma não

coce, a Sociedade Portuguesa de Alergologia

controlada tem perceção errada do estado de

e Imunologia Clínica (SPAIC) marca presença

controlo da sua doença, o que pode dificultar

em mais uma edição da Check-Up.

a procura de melhor tratamento e controlo.

“Os rastreios permitem estabelecer uma

Uma das consequências do mau controlo

relação de comunicação e proximidade en-

pode ser as agudizações graves de asma

tre a SPAIC e a população. Possibilitam que

com necessidade de internamento.”

pessoas com queixas de doença alérgica

Quanto à rinite alérgica, Pedro Carreiro-Mar-

tenham rápido acesso a uma avaliação por

tins explica que “esta pode associar-se a

médicos especializados, que identifiquem

outras comorbilidades, como é o caso da ri-

o seu problema de saúde e as sensibilizem

noconjuntivite, rinosinusite crónica, polipose

para a necessidade de procurar tratamento”,

nasal e otite serosa, contribuindo para perda

explica o vice-presidente da SPAIC, Pedro

da qualidade de vida dos doentes e com cus-

Carreiro-Martins.

tos diretos e indiretos significativos.”

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

“OS RASTREIOS
SÃO CRUCIAIS NA
DETEÇÃO PRECOCE”

Qual a importância da realização de ras-

Atualmente, quais as doenças respirató-

treios para uma deteção e diagnóstico

rias que mais afetam a população por-

precoce de alterações respiratórias?

tuguesa?

Os rastreios são cruciais na deteção

De acordo com a Direção Geral de Saúde –

precoce de alterações respiratórias por-

Doenças Respiratórias Desafios e Estraté-

que permitem o diagnóstico numa fase

gias – de 2018, as principais doenças res-

inicial da doença. Quando as doenças

piratórias que afetam os portugueses são

respiratórias são diagnosticadas cedo e

a asma e a Doença Pulmonar Obstrutiva

devidamente acompanhadas, o risco de

Crónica (DPOC).

agravamentos, com consequências em

A APTEC – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOPNEUMOLOGISTAS VOLTA
A MARCAR PRESENÇA NA CHECK-UP. NUNO DANIEL COSTA, DIRETOR
NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO, EXPLICA-LHE O QUE TEM QUE SABER SOBRE
AS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NO PANORAMA NACIONAL.

termos de saúde, mas também em termos

Quais os sintomas respiratórios a que de-

económicos e sociais, nomeadamente o

vemos estar atentos, e que possam sig-

agravamento da doença de base, os cus-

nificar a eventual existência de alguma

tos de internamentos consecutivos e as

alteração a nível respiratório?

faltas ao trabalho, é reduzido e permite

Os principais sintomas são a tosse, a pro-

ao doente uma melhor qualidade de vida.

dução de expetoração, a falta de ar (disp-

Os rastreios também permitem a deteção

neia), a dor torácica e o cansaço, especi-

de alterações em doentes assintomáticos

ficamente quando associado ao esforço.

que, por não terem sintomas, não procu-

Muitas vezes os sintomas são subvalori-

rariam ajuda tão cedo no desenvolvimento

zados pelos doentes, por isso, é importan-

da doença.

te estar atento!
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AUDIÇÃO

NOVOS APARELHOS AUDITIVOS

CONFORTÁVEIS E QUASE INVISÍVEIS
QUEM NÃO SE LEMBRA DOS APARELHOS AUDITIVOS DE ANTIGAMENTE, QUE ERAM DISPOSITIVOS GRANDES E INESTÉTICOS?
HOJE, GRAÇAS AOS AVANÇOS DA TECNOLOGIA, OS NOVOS APARELHOS AUDITIVOS SÃO BEM DIFERENTES, E QUEM OS UTILIZA
SENTE-SE MAIS CONFIANTE.
Susana Alexandre começou a usar apare-

Sente que já não ouve tão bem como antes?

lho auditivo há 4 anos e não podia estar
mais satisfeita. Para além da inovação ao
nível do som, os seus aparelhos auditi-

Siga estes 5 passos.

vos são tão discretos que “ninguém nota
que estou a usar, apenas as pessoas que
privam comigo é que sabem”, conta-nos

1

Não desvalorize. Quanto mais cedo procurar ajuda
especializada, mais simples será a reabilitação; na maioria
das situações a perda auditiva é reversível.

2

Procure um centro auditivo de confiança (registado
na Entidade Reguladora da Saúde) e Audiologistas
credenciados.

3

Realize uma avaliação auditiva completa.

com um sorriso, e acrescenta “Os meus
medos não tinham razão de ser.”
Pequenos e leves, os novos aparelhos
marcam a diferença entre o antes e o depois na qualidade de vida das pessoas com

“EXPERIMENTAR UM
APARELHO AUDITIVO ANTES
DE O COMPRAR FOI MUITO
IMPORTANTE”

perda auditiva. António Morais, utilizador
de uma solução auditiva há 4 anos, refere
que “experimentar um aparelho auditivo
antes de o comprar foi muito importante”,

discretos, o que representa uma grande

4

Com base nos resultados da avaliação, o Audiologista irá
aconselhá-lo sobre a solução mais indicada para o seu caso.

vantagem para a sua vida social e profis-

Quando perguntámos a Licínio Jesus, utilizador de uma solução auditiva há 3 anos,

ças ao seu pequeno aparelho recuperou a
alegria e a qualidade de vida, afirmando,
com um brilho nos olhos: “Foi como que
renascer para o Mundo”.

sional. E reforça, dizendo: “é uma completa
liberdade, nem sinto os meus aparelhos!”

sorriso: “É tão pequeno como uma pérola!”. Licínio sente-se satisfeito porque gra-

pois permitiu-lhe perceber como os novos
dispositivos são confortáveis e realmente

aparelho auditivo, ele responde com um

5

Antes de adquirir uma solução auditiva, procure beneficiar

De tamanho mínimo, mas grande eficiên-

de um período de experiência com o aparelho em sua casa,

cia, os aparelhos auditivos de última gera-

para ver como se sente com ele no seu dia a dia. Primeiro

ção oferecem a melhor experiência auditi-

experimenta, depois decide.

va e funcionalidades incríveis que tornam

o que pensa sobre as dimensões do seu

a vida mais fácil.

PRECISA DE AJUDA?
Ligue 800 10 11 21 (chamada grátis)
› Marque uma avaliação auditiva gratuita
com um Audiologista credenciado.
› Experimente as novas e discretas
soluções auditivas, até 30 dias grátis.
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A marca de centros auditivos
distinguida com os prémios

