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Tem a USF Serra da Lousã (USF), 
desde a sua criação, colaborado com 
a Escola Superior de Enfermagem 
de Coimbra, nos ensinos clínicos em 
Cuidados de Saúde Primários (CSP) 
dos estudantes da Licenciatura em 
Enfermagem.
Sendo uma parceria que se 
tem demonstrado mutuamente 
positiva, tanto se deve ao 
empenho dos profissionais da 
USF no desenvolvimento destes 
estágios, como ao envolvimento e 
colaboração da Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) 
com a nossa unidade, na preparação 
e desenvolvimento dos mesmos.
Ao longo dos anos em que 
temos colaborado com a ESEnfC, 
apercebemo-nos que os estudantes 
de Enfermagem, na sua grande 
maioria, chegam a estágio com 
uma ideia pré formada e bastante 
negativa, do trabalho desenvolvido 
nesta área dos cuidados de saúde. 
Os profissionais da USF, enquanto 
agentes do processo formativo, têm 
participado na desconstrução desta 
imagem negativa, assumindo a tarefa 
de demonstrar com o seu exemplo de 
boas práticas, que o trabalho em CSP 
pode ser estimulante, enriquecedor 
e orientado para a qualidade com 
a obtenção de ganhos em saúde 
a baixo custo, como podemos ler 
neste número do nosso Jornal, na 
área das Noticias, “Diagnóstico 
da Situação do ACES PIN: dados 
MUITO honrosos para a saúde 
dos Lousanenses”.
Pretendemos assim, influenciar 
positivamente estes futuros 
profissionais, para que possam ter em 
consideração esta área dos cuidados 
de saúde, como passível de fazer 
parte do seu horizonte profissional, 

enquanto escolha pessoal e 
esclarecida no reconhecimento da 
importância que os CSP têm na saúde 
das populações, como por exemplo, 
no seguimento das crianças e 
jovens, no processo assistencial 
integrado (PAI), à semelhança do 
que pode ser lido nesta edição.
Será também relevante sublinhar 
que os estágios de enfermagem, 
enquanto componente pedagógica 
de base da Licenciatura em 
Enfermagem, implicam uma constante 
e necessária actualização técnico/
científica dos seus intervenientes. 
Este facto, por si só, permite-nos 
afirmar com toda a certeza, que os 
estágios de Enfermagem, têm tido, 
também, um contributo significativo 
na construção da tão necessária e 
desejada qualidade dos cuidados de 
saúde, que tem orientado o processo 
de melhoria contínua da USF.
Não poderíamos deixar esquecido o 
importante papel que tem sido 
desempenhado pelos utentes 
da USF neste processo, que ao 
demonstrarem disponibilidade, 
abertura e cordialidade, têm 
permitido o desenvolvimento 
facilitado das tarefas de estágio 
que curricularmente aos nossos 
estudantes são sugeridas.
Entendemos este tipo de parceria 
formativa, como uma evidente mais-
valia para todos os que nela estão 
envolvidos, fazendo votos para que 
todos nós possamos continuar a 
colaborar neste importante trabalho 
de formação.
Cabe-nos expressar um 
agradecimento em nome da USF, a 
todos os envolvidos que directa ou 
indirectamente neste processo têm 
colaborado.

Enf. Fausto Cardoso
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A Primavera aparece 
acompanhada com o Sol e 
com as flores, convidando as 
pessoas a sair de suas casas 
para passear. A Primavera e 
o Verão são as estações do 
ano em que os dias são mais 
longos e quentes, com inúmeras 
oportunidades de desenvolver 
atividades recreativas no exterior 
com a sua família e grupo de 
amigos. Constituem assim, uma 
altura ótima para renovar a 
nossa mente e aumentar o nosso 
bem-estar, desanuviando da 
tensão acumulada no período 
do Inverno, através de belos 
passeios e momentos de convívio. 

O bem-estar de um indivíduo 
é algo complexo de definir, 
envolvendo todas as vertentes 
do ser humano: o corpo, a 
mente e a componente social. 
Para se atingir um estado de 
bem-estar completo, todas as 
três vertentes enunciadas têm de 
estar satisfeitas. Assim, conforme 
referido, a Saúde Mental de 
uma pessoa está fortemente 
relacionada com o seu bem-estar, 
de forma que quanto melhor a 
sua Saúde Mental, melhor será o 
seu bem-estar. 

O bem-estar de uma pessoa 
depende de múltiplos fatores, 
sendo um deles a adoção de 
hábitos de vida saudáveis, 
como alimentação adequada e 
exercício físico regular. 

A alimentação saudável e o tipo 
de exercício físico devem ser 
adequados à pessoa, atendendo 
às suas capacidades e limitações. 
De referir que é importante que o 
indivíduo, na prática das referidas 
atividades, estabeleça objetivos 
a atingir, numa perspetiva 
de melhoramento das suas 
capacidades e de ultrapassar as 
suas limitações.
Uma dieta rica e equilibrada, 
associada à prática de exercício 
físico regular, colaboram para 
uma diminuição/manutenção 
do peso indicado para o 
indivíduo, promovendo também 
uma regularização dos valores 
tensionais (valores da Tensão 
Arterial), da glicémia, colesterol, 
entre outros indicadores 
importantes de Saúde.

Para além destes benefícios, o 
exercício físico associado a uma 
dieta equilibrada vão ajudá-lo a 
libertar o stress do seu quotidiano 
e até dar-lhe energia. Desta 
forma, irá sentir-se rejuvenescido, 
mais alegre, menos ansioso… 
Enfim, sentir-se-á melhor consigo 
próprio, e com os outros, 
alcançando um nível elevado de 
bem-estar. 
Assim, adote estes 
comportamentos saudáveis e seja 
o responsável pela promoção e 
manutenção da sua saúde, e 
aumente o seu bem-estar.

*Sara Santos (Aluna do 3º ano do CLE da 
ESEnfC)

SOL E ENERGIA VITAL 

R E N O VA Ç Ã O

 PRATIQUE EXERCÍCIO FÍSICO*
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No dia 7 de Agosto, celebrou-
se o Dia Internacional do 
Orgasmo. Uma boa desculpa 
para o praticar, é verdade, hoje 
e sempre. Mas também para 
recordar como é que o momento 
de maior prazer sexual continua 
escondido, temido ou venerado 
apesar de sabermos os benefícios 
que trás à nossa saúde física e 
mental.

Pensamos no nosso íntimo, na 
sombra do isolamento, muitas 
vezes a dois ou em grupo, 
bendito orgasmo. A nossa vida é 
determinada por ele: o orgasmo 
que nos colocou aqui; o orgasmo 
adolescente que marcou a nossa 
vida madura; o orgasmo adulto 
que consumou a nossa paixão; 
o orgasmo que manteve o nosso 
namoro; o orgasmo que moldou 
o essencial da nossa alegria 
diária de querer fazer mais, e 
uma fatia da personalidade, dos 
nossos filhos; o orgasmo que 
nos terminou com o casamento 
(este texto é como o prazer: 
existe um pano de fundo moral, 
mas não há moralismos) ou nos 
mantém vivos com escapadelas, 
amizades, brincadeiras, filmes, 
malas vermelhas ou swing.
Aquele orgasmo mais pujante 

que nos interrompeu de vez o 
coração (se os franceses chamam 
la petit mort à melancolia após 
o orgasmo, nós poderíamos 
chamar bela morte a um clímax 
fatal).
Pois é: o orgasmo. Andamos 
todos aqui por causa dele. Com 
a excepção de um pequeno 
acontecimento – morrer – e de 
um grande acontecimento – 
nascer –, o orgasmo é o momento 
mais importante da existência 
humana. 

Resultado: todas as actividades 
criativas, ancestrais ou 
modernas, deveriam reflectir 
essa importância. Mas isso não 
acontece. Porquê? Antes de mais, 
porque o poder instituído – todo o 
poder, do militar ao eclesiástico, 
passando pela educação familiar 
e escola – tem um medo louco 
dos orgasmos.

À partida, esse medo não 
faz grande sentido. Enquanto 
estamos distraídos com os nossos 
orgasmos, está cientificamente 
provado que não pensamos em 
mais nada. 
Está provado que durante o sexo 
e, sobretudo, em pleno clímax, a 
zona do cérebro responsável pelo 

planeamento e pela memória 
entra de férias.
Mais, hoje também já sabemos 
que o orgasmo faz bem 
à saúde mental e física. A 
FUNDAÇÃO ESPANHOLA DO 
CORAÇÃO (FEC) revelou, no 
dia internacional do orgasmo, 
um estudo que comprova que 
o orgasmo da mulher no ato 
sexual, a ajuda a proteger-se 
de doenças cardiovasculares. 
Segundo o médico Ignácio 
Fernádez-Lozano, que é membro 
da FEC, afirmou que “além de 
todos os benefícios para a saúde 
em geral, foi comprovado que a 
atividade sexual periódica ajuda 
a reduzir as probabilidades de se 
ser vítima de enfarte”. 
Ainda no seu comunicado a 
FEC citou um estudo publicado 
no THE AMERICAN JOURNAL 
OF CARDIOLOGY,  estudo 
que  comprovou que a 
probabilidade dos homens 
que têm 2 relações sexuais 
por semana terem enfarte 
é 50% mais pequena 
do aqueles que o fazem 
apenas uma vez por mês.

Dia Internacional 
do Orgasmo -
7 de Agosto*

O r g a s m o
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pediu, por favor.”
MICHAEL DOUGLAS E SHARON 
STONE EM INSTINTO FATAL 
[1992]
No rescaldo da primeira vez 
em que o detetive Nick Curran 
(Douglas) faz – furioso – sexo 
com a psicopata que persegue, 
Catherine Tramell (Stone), sai da 
cama confiante para anunciar, 
em másculo orgulho: “Foi a 
queca do século.”
JANE FONDA EM BARBARELLA 
[1968]
Quando Barbarella (Fonda) é 
aprisionada pelo vilão sedutor 
Durand Durand (deu origem ao 
nome da banda neorromântica 
Duran Duran) na Máquina do 
Excesso – que não é menos do 
que o maior vibrador do universo 
e é suposto fazê-la morrer de 
prazer –, a heroína espacial 
rebenta com o engenho.
CARY GRANT E GRACE KELLY 
EM LADRÃO DE CASACA [1955]
Após vários jogos de 

subentendidos – que inclui um 
piquenique em que Frances 
Stevens (Kelly), uma turista norte-
americana na Côte D’Azur, 
pergunta ao ladrão reformado 
John Robie (Grant) se este 
prefere o “peito” ou a “perna” 
do frango da refeição –, John 
acaba a beijar Frances no sofá 
da suite desta, enquanto explode 
o maior fogo de artifício de que 
há memória em Nice (são as 
metáforas do orgasmo).
AUDREY TAUTOU E OS 
PARISIENSES EM
O FABULOSO DESTINO DE 
AMÉLIE POULAIN [2001]
De imaginação transbordante, 
Amélie (Audrey Tautou) decide, 
certo dia, debruçar-se na varanda 
do seu minúsculo apartamento 
e imaginar quantos orgasmos 
estarão nesse momento a decorrer 
em simultâneo na Cidade-Luz. A 
montagem é elucidativa: quinze.

*João Rodrigues
Médico de Família

PONTO G (Mulheres)
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
PARA ELES E PARA ELAS
Existe não existe? Eis a 
interrogação que continua a 
manter-se. O que se sabe, é que 
as mulheres são quase perfeitas 
máquinas biológicas de prazer, 
providas de uma extraordinária 
sensibilidade no clítoris – oito 
mil terminações nervosas – e 
vocação para ter orgasmos com 
o toque e a estimulação dos 
mamilos, dos lóbulos da orelha, 
das mãos e dos pés. 

OS MELHORES ORGASMOS 
FEMININOS NO CINEMA
MEG RYAN EM UM AMOR 
INEVITÁVEL [1989]
Quando Sally (Meg Ryan) 
demonstra a Harry (Billy Cristal) 
no Katz’ Deli de Manhattan como 
é fácil a uma mulher – qualquer 
mulher – simular um orgasmo, a 
senhora da mesa do lado pede 
à empregada: “Dê-me o que ela 

Localizado na Praça 
Cândido dos Reis na 
Lousã, é um projecto 
para Jovens que, tendo 
como promotor local 
a Associação Activar, 
obteve, pela quinta 
vez, financiamento no 
âmbito do Projecto 
Escolhas...

Espaço J – Gabinete de Apoio ao Jovem - E5G

PARCEIRO DA COMUNIDADE
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O ESPAÇO J é um projeto que 
reúne um conjunto de ações 
dirigidas a 375 jovens do concelho 
da Lousã (dados de 2013), dos 7 
aos 24 anos, que vivem situações 
problemáticas e para as quais 
urge uma resposta transversal e 
consistente. Pretende afirmar-se 
como um espaço de capacitação 
de jovens alicerçado num 
ambiente informal e não formal 
que disponibilize, de forma 
diária, um conjunto de dinâmicas 
e serviços inexistente no concelho 
da Lousã, percorrendo as medidas 
I, II, III, IV e V do Programa 
Escolhas. A sua sede situa-se na 
zona histórica da vila, junto ao 
largo da Igreja Matriz. A falta de 
um serviço que apoie jovens que 
demonstrem comportamentos 
desviantes foi o mote para a união 
de um consórcio de entidades 
em prol deste projeto tendo em 
conta, inclusive, a possibilidade 
do agravamento desses 
comportamentos avaliando a 
situação sócio económica que se 
vive em Portugal.

O ESPAÇO J é também um 
espaço onde os jovens podem 
dinamizar as suas atividades 
de forma autónoma usufruindo 
dos recursos disponíveis para o 
projeto. Além desta componente, 
o ESPAÇO J tem também a missão 
de ir ter com os destinatários nos 
locais onde estes se encontram 
como a escola, os bares, espaços 
desportivos e de lazer pelo 
que muitas das atividades são 
realizadas fora das paredes do 
Gabinete de Apoio ao Jovem. O 
CID, centro de inclusão digital, 
está instalado no mesmo local da 
sede, o que facilita a relação no 
seio do projeto e com os próprios 
jovens.

De acordo com a análise 
diagnóstica realizada, 
os principais problemas 
que preocupam os nossos 
destinatários são o desemprego 
juvenil, a falta de espaços 
para jovens em alternativa aos 
bares e cafés, o sentimento de 
inferioridade causado pelas 
diferenças socioeconómicas, o 
crescente número de assaltos e o 
aumento de consumo de drogas 
e álcool entre os jovens. Na 
perspetiva das entidades todos 
estes problemas foram apontados 
como preocupantes e carecendo 
de uma intervenção concertada 
funcionando como resolução e/
ou minimização do problema 
mas também com carácter 
preventivo, no sentido de impedir 
a emergência do problema. 
E foram esses problemas que 
nortearam o estabelecimento 
dos objetivos do projeto e 
que norteiam, diariamente, a 
intervenção no terreno.

Promover a capacitação das 
crianças e jovens para o 
desenvolvimento autónomo de 
projetos pessoais e coletivos 
potenciando a participação dos 
destinatários na dinamização 
cultural e social, a nível local, 
nacional e internacional é o 
objetivo geral que serve de base 
a todas as atividades que o 
Espaço J dinamiza. No restante 
texto vamos deixar os leitores 
com uma notícia que fizemos com 
os jovens (Coluna J), acerca de 
várias ações realizadas, para 
vos deixar com uma ideia de 
uma ínfima parte do quotidiano 
daquele que, entre os jovens, 
começa a ser um ponto de 
encontro obrigatório.

Texto da responsabilidade 
de Sérgio Correia, Associação 
ACTIVAR
O Teu Spot

Algures à saída duma escola na 
Lousã:

- “Onde vais man?”

- “Vou ao Espaço J um bocadinho.”

- “Espaço J?! O que é isso?”

- “Lol! Estás a dizer-me que nunca 
lá foste? Então é ali ao fundo da 
Igreja. Um “spot” muito fixe onde 
posso fazer os T.PC., melhorar o 
meu Português e Inglês, posso ainda 
divertir-me com jogos que estimulam 
o meu raciocínio e concentração. 
Tanta cena meu! Vê lá que até temos 
uma orquestra com instrumentos 
musicais feitos de material reciclado, 
um pequeno grupo de Teatro e ainda 
podemos fazer formação certificada 
na área das TIC!”.

- “Estás a gozar man?! Fazem lá isso 
tudo?!”

- “Nem te passa mano. Ainda podes 
aceder à Internet para relaxares um 
pouco com as tuas músicas e vídeos 
preferidos e para fazer os teus 
trabalhos escolares…mas ainda há 
mais puto!”

- “Conta lá…não conhecia nada 
disso!”

- “Então faz assim: informa-te na 
página do Espaço J no Facebook, 
conta aos teus pais e passa lá com 
eles para te inscreveres. Somos um 
grupo de malta fixe e os monitores 
são bem porreirinhos. Fazemos bué 
cenas, umas mais sérias e outras 
bem divertidas! O Espaço J é o meu 
“spot” preferido meu!” 

- “Ok mano. É isso mesmo que vou 
fazer. Parece ser bem fixe!”
Mensagem da equipa do Espaço 
J: de que estás à espera man? 
Um “spot” deste nível e tu sem 
saber? Estás fora de moda… Cá te 
esperamos!
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24 Maio 2014 – María Borja
Osteoporose, timidez, 
ausência de desejo, colesterol 
alto... Procurar a solução para 
todos os nossos problemas 
num comprimido levou-nos 
ao paradoxo de estarmos 
saudáveis e não acreditarmos.

“A investigação das doenças 
avançou tanto que é cada vez 
mais difícil encontrar alguém 
que esteja completamente 
são”. Com esta frase, escrita 
em meados do século XX, 
Aldous Huxley antecipava um 
inquietante paradoxo: o de 
que o avanço da medicina 
nos converteria a todos em 
doentes potenciais. Seis 
décadas depois, a profecia 
tornou-se realidade. “Os 
médicos dizem ter encontrado 
à volta de 30.000 epidemias, 
síndromes e transtornos no 
Homo sapiens”, denuncia o 
biólogo Jörg Blech, autor do 
best-seller - Os inventores de 
doenças”. “Mas para cada 
malestar há um comprimido. E, 
cada vez com mais frequência, 
para cada novo comprimido 
há também uma nova doença”, 
conclui.
Em inglês, este fenómeno 
apelida-se de disease 
mongering ou negócio de 
doenças. “Consiste em 

estratégias comerciais cujo 
objectivo é criar doenças 
onde não existem, ou então 
incrementar a sua gravidade 
para vender medicamentos 
e testes médicos que não 
estão realmente justificados”, 
assinala a Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU), que iniciou uma 
campanha sob o lema “Que 
não medicalizem a tua vida”.
Assegura Blech que “os 
inventores de doenças obtêm 
dinheiro de pessoas saudáveis 
convencidas de que estão 
doentes”. E, infelizmente, 
isto é possível fazer-se de 
diversas maneiras. Pensemos, 
por exemplo, no colesterol. 
Na realidade, não é mais do 
que um factor de risco para 
sofrer um problema cardíaco, 
mas promove-se como se em 
si mesmo fosse uma doença. 
“Espalhou-se a ideia de que 
superar os 200 mg/dl é 
patológico. Mas este limite é 
arbitrário, e tem vindo a baixar 
nas últimas décadas, de forma 
que somos cada vez mais 
aqueles que, supostamente, 
necessitam de tratamento”, 
explica o Dr. Enrique Gavilán, 
médico de família e autor do 
blog “El nido de gavilán”, 
em que reflecte sobre a 
medicalização da vida.

Viver é adoecer?
O mero facto de celebrar 
aniversários pode converter-
se em algo de “doentio”, 
pois, sob o interesse de 
aumentar as vendas de um 
determinado tratamento ou 
prova diagnóstica, somos 
convencidos de que aspectos que 
pertencem ao âmbito natural 
da vida, como a menopausa 
ou o envelhecimento, são 
patológicos. “Existe uma 
tendência a converter 
situações vitais em doenças – 
afirmava Domingo Orozco, 
vicepresidente da Sociedad 
Española de Medicina Familiar 
y Comunitaria (Semfyc) – Os 
novos tempos trazem consigo 
a necessidade de estar sempre 
na plenitude de faculdades, e 
a sociedade envia a mensagem 
de que se deve aspirar a um 
estado de completo bem-estar, 
algo utópico.”
Dentre todas as áreas da 
medicina, a psiquiatria 
provavelmente será a que 
mais facilmente pode deixar-
se arrastar pelos promotores 
de doenças. A timidez 
converte-se em “inibição 
social”; a relutância em voltar 
ao trabalho em “síndrome 
de stress pós-vacacional”... 
Como indica o Dr. Gavilán, 
“tudo o que está relacionado 

DOENÇAS 
INVENTADAS
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com as emoções é muito 
mais difuso, sem marcadores 
biológicos que possam ajudar-
nos ao diagnóstico. Por isso, 
há terreno fértil para que 
alterações nas definições dos 
processos mentais possam ter 
grande repercussão a nível 
da promoção de doenças ou 
produtos”.
Um exemplo? O desejo sexual 
feminino. Após o brutal 
êxito comercial do Viagra, 
empreendeu-se uma corrida em 
contra-relógio para conseguir 
um fármaco que produza um 
resultado similar nas mulheres. 
Ainda que elas não tenham 
disfunção eréctil; antes, com o 
passar do tempo, podem sentir 
menos desejo. Se se conseguir 
que esta “falta de vontade” 
se identifique como transtorno 
e se convencer a mulher a 
viver em desassossego, sem 
dúvida que o lançamento de 
um comprimido que “corrija” 
terá vendas extraordinárias. 
A questão é que, segundo 
os estudos, à maioria das 
mulheres essa falta de desejo 
não lhes gera mal-estar.
Como assinalada Joan 
Vílchez, vogal da Federación 
Española de Sociedades de 
Sexología (FESS), “muitos 
dos transtornos sexuais estão, 
na realidade, fabricados. Uma 
mulher não se apresenta 
em consulta porque tenha 
um problema de desejo ou 
excitação, apenas quando 
está com um parceiro que a 
pressiona.”

O que podemos fazer?
O problema de disease 
mongering não é 
responsabilidade única da 
indústria, nem dos médicos.
Também nós podemos 
defender-nos dos seus abusos, 

como aponta Jörg Blech, 
fomentando o espírito crítico: 
“Deveríamos ter presente que 
as doenças estão a tornar-se 
em algo que, com frequência, 
é fabricado por médicos e 
empresas”. Assim, quando nos 
falam de um novo “perigo”, 
e vemos que está ligado a 
um interesse comercial para 
vender um teste diagnóstico ou 
um produto, devemos colocá-lo 
de quarentena: se quem faz os 
estudos e promove a doença é 
o mesmo que obtém os lucros, 
não fica claro se o interesse 
subjacente é de saúde ou 
económico. Não se trata de 
criminalizar a indústria, mas 
sim de não fazer pecar os 
inocentes e de desenvolver a 
nossa capacidade crítica para 
deslindar quanto de verdade 
ou de interesse há em cada 
notícia.
Por outro lado, há cada vez 
mais vozes surgindo no seio 
da medicina que denunciam 
o negócio de doenças. Neste 
sentido, contamos com blogs 
onde profissionais de saúde 
explicam as perversões do 
sistema. Assim, podemos 
informar-nos em www.
nogracias.eu –una iniciativa 
por la transparencia de 
las tecnologías sanitarias 
y la atención de la salud- 
o em http://sano-ysalvo. 
blogspot.com.es/, um blog 
de segurança do doente em 
cuidados primários.

Obesos e doentes?
Da noite para o dia, um terço 
da população americana 
converteu-se em “doente” 
quando, no ano passado, 
classificou a obesidade como 
doença. Algo que já se 
passara em Espanha em 2008. 
Mas a controvérsia em torno 

desta definição é constante. 
Julio Basulto, ex-membro do 
comité científico que tomou 
esta decisão, admite que “não 
sei se hoje opinaria o mesmo. 
A obesidade é um importante 
factor de risco para muitas 
doenças, mas daí a etiquetá-la 
como «doença»... Realmente 
não sei”.

Não estás só. Cada vez que 
se fala de uma doença faz-
se menção à percentagem de 
pessoas que a sofrem (estejam 
ou não diagnosticadas). Contas 
feitas, se somássemos todas 
as patologias, cada um de nós, 
deveria padecer pelo menos 
20 delas... O que sucede? 
Segundo explica o Dr. Hermann 
Füessl, do hospital de Haar 
(Alemanha), “a divulgação 
de determinados problemas 
eleva-se mediante estudos 
de duvidosa epidemiologia 
para demonstrar ao afectado 
que se encontra muito bem 
acompanhado”.
Há casos em que os números 
estão justificados, mas outros 
são uma estratégia para 
apelar ao medo.
Nos quadros clínicos “novos”, 
numa fase inicial, pode-se 
divulgar informação sobre a 
doença, criando um estado de 
ansiedade social; mais tarde, 
dá-se a conhecer o remédio, e 
o mercado recebe-o de braços 
abertos.

http://www.mujerhoy.com/salud/
guia-enfermedades/enfermedades-

inventadas-801987052014.html

*Tradução sob a responsabilidade de Paulo 
Costa, médico de família da USF Serra da 

Lousã



abordagem multidisciplinar 
e integrada entre as duas 
instituições de saúde, que 
pressupõe a reanálise de 
todas as actuações de que as 
Crianças e do Jovens inscritos 
na USF necessitem do início ao 
fim do processo assistencial, 
colocando-o com as suas 
necessidades e expectativas 
no centro do sistema, devendo 
para isso a equipa de saúde 
da USF, discutir o caso clínico 
e apresenta-lo à equipa do 
HPC.

Em resumo, pretende-se nesta 
área melhorar a articulação 
de cuidados, produzindo:
Cuidados com mais qualidade;
Acessíveis e continuados;
Disponíveis e atempados;
Custo-efectivos

II.Protocolo
– PAI (usf – hpc)

Acordou-se reforçar o 
protocolo de articulação 
existente entre o ACES PIN e o 
HPC, onde se insere a função 
de consultadoria clínica 
via mail e acordaram-se as 
seguintes actividades:

1.Qualificação da 
referenciação para o HPC via 
consultadoria clínica directa
O Pediatra Consultor, José 
Carlos Peixoto está disponível 
para responder às solicitações 
dos médicos da USF, via mail, 
dando resposta, no máximo 
numa semana.
Os médicos da USF, 
comprometem-se a discutir 
previamente em reunião 
clínica, apresentação do caso 
em modelo já existente na USF, 
todas as situações clínicas de 
crianças e jovens, incluindo da 
área da pedopsiquiatria, que 
sejam casos problemas que 
levantem dúvidas.
Nessa reunião, será decidido 
se o caso é enviado vai Alert 
P1 ou se é solicitado apoio via 
mail ao Dr. José Peixoto.

Serão monitorizados todos 
os casos referenciados, 
analisando-se os casos que 
não contenham a informação 
clínica completa.
Reunir uma a duas vezes por 
ano para ponto da situação.
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CRIANÇAS E JOVENS 
às consultas do hospital pediátrico

I.Introdução
As referenciações 
inadequadas, a deslocação 
desnecessária de doentes e 
famílias, o uso inapropriado 
das consultas do HOSPITAL 
PEDIÁTRICO DE COIMBRA 
(HPC) e Serviço de Urgência, 
continuam sem solução efectiva 
no País e na nossa Região. 
A UCF do Hospital Pediátrico 
de Coimbra e dos ACES Baixo 
Mondego e Pinhal Interior 
Norte aprovou na Reunião 
de 6 de Maio de 2014 um 
Programa para aperfeiçoar a 
articulação entre os Cuidados 
de Saúde Primários (CSP) e o 
HPC.

Perante este avanço, a USF 
Serra da Lousã (USF), tomou 
a iniciativa de reunir dia 06 
de Junho de 2014, na USF 
com o pediatra consultor do 
HPC, José Carlos Peixoto, 
tendo-se acordado reforçar 
os princípios do protocolo 
geral e avançar com a criação 
de um Processo Assistencial 
Integrado (PAI) às CRIANÇAS 
e JOVENS, inscritas na USF e 
que necessitem de apoio dos 
diversos SERVIÇOS do HPC.

O PAI da Criança e do Jovem, 
entre a USF e o HPC, é uma 

2.
Monitorização

REFERENCIAÇÃO



Para 2014-15 deverá ser 
programada formação acção 
na área do circuito assistencial 
integrado do adolescente/
jovem, incluindo consulta 
específica dos 12 aos 13 anos.

IV. QUESTÕES PRÁTICAS 
PARAS AS FAMÍLIAS, 
CRIANÇAS E JOVENS

QUANDO OS MÉDICOS 
E ENFERMEIROS DA 
USF Serra da Lousã TEM 
DÚVIDAS CLÍNICAS SOBRE 
O SEGUIMENTOS DAS SUAS 
CRIANÇAS E JOVENS O QUE 
DEVEM FAZER?

O Médico ou Enfermeiro de 
Família
Sempre que o Médico de 
Família considerar que uma 
determinada criança ou 
jovem deva ser encaminhado 
a uma consulta hospitalar de 
Pediatria, irádiscutir cada caso 
em reunião clínica com todos 
os médicos/enfermeiros da 
USF. Nesse debate clínico, 
será decidido se há ou não 
indicação para a referida 
referenciação à consulta de 
Pediatria.

Quando em reunião colectiva 
é decidido referenciar à 
consulta
O Médico de Família, contacta 
via email o Pediatra Consultor 
responsável pela consultadoria 
clínica da área geográfica, Dr. 
José Carlos Peixoto, dando-lhe 

conhecimento de cada caso 
clínico, enviando a informação 
clínica completa, segundo 
modelo da USF. 
O Pediatra Consultor 
responderá no prazo 
estipulado de uma semana 
e dará o devido seguimento 
processual a cada situação e 
informará o médico.

E os Casos para a 
Pedopsiquiatria ou Consulta 
de Desenvolvimento também 
devem seguir este roteiro?
Sim, sempre que uma criança 
ou jovem tenha indicação 
para ser eventualmente 
enviado para uma consulta 
de Desenvolvimento ou de 
Pedopsiquiatria (Psiquiatria da 
Infância e da Adolescência), 
o caso deverá também ser 
discutido de igual forma. 
Estando identificadas possíveis 
situações de risco durante 
a primeira infância, idade 
escolar e adolescência, ou 
seja, existindo critérios clínicos 
para referenciação, o médico 
de família, deverá efectuar 
história clínica completa, 
onde se incluiu uma avaliação 
individual e familiar, fazendo 
depois a referenciação via 
electrónica.

CONSULTAS no Hospital 
Pediátrico de Coimbra
O HPC, dispõe de múltiplos 
serviços de prestação de 
cuidados, a saber:
Centro de Desenvolvimento 
da Criança, Cardiologia 
Pediátrica, Cirurgia e 
Queimados, Genética, 
Medicina Pediátrica, 
Pedopsiquiatria, Hematologia, 
Estomatologia, Medicina Física 

e Reabilitação, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia e 
Ginecologia; para além 
dos Cuidados Intensivos 
Pediátricos, Urgência e Bloco 
Operatório.

Outras informações úteis:
 
• Idades óptimas para cirurgias:
• Quisto da cauda da sobrancelha: 
> 6 meses (M)
• Orelhas em abano (hélix valgus): 
> 5 anos (A)
• Fenda labial: >2 M
• Fenda palatina: > 3/18 M
• Quistos e fístulasbranqueais: 
qualquer idade
• Hérnia umbilical: > 4 A
• Hérnia inguinal: ao diagnóstico
• Hidrocelo comunicante: 12-18 M
• Criptorquidia bilateral: ao 
diagnóstico
• Criptorquidia unilateral: 12-24 M
• Fimose: > 5 A
• Fimose com balanites ou infeções 
urinárias: avaliação caso a caso
• Hímen imperfurado: ao 
diagnóstico
• Hipospadias – meato punctiforme: 
ao diagnóstico
• Hipospadias – cirurgia correctiva: 
> 1 A
• Sindactilia: > 6 M
• Polidactililia: variável
• Hemo e linfangioma: ao 
diagnóstico*
• Parafimose: URGÊNCIA
• Torsão de testículo: EMERGÊNCIA
*Nem todos têm indicação 
cirúrgica

Agosto de 2014
USF Serra da Lousã

Sara Nascimento, Médica Interna
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NOTÍCIAS
SOBREDIAGNÓSTICO E MEDICINA PRIVADA
Um hospital privado é uma empresa com fins lucrativos. 
Um doente é um cliente.
Um doente receoso é um cliente potencialmente lucrativo.
O receio do cliente é directamente proporcional ao lucro que 
se retira dele.
As expectativas criadas pela máquina de promoção da doença, 
levam a crer que muita intervenção é a boa intervenção e não 
a intervenção criteriosa e proporcionada.
Esta é a maior ameaça à sustentabilidade de qualquer sistema 
de saúde, a expectativa dos utentes.

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ACES PIN: dados MUITO honrosos 
para a saúde dos lousanenses 
Ao lermos o documento disponível na página Web da USF, 
“Diagnóstico da Situação do ACES PIN”, realçam-se alguns 
dados honrosos para a saúde dos lousanenses e que são 
autênticos quebra-mitos de que as USF, nomeadamente a 
Serra da Lousã, não se preocupa com os ganhos em saúde.
Dados de 2012, revelam-nos que a taxa de mortalidade 
na Lousã (10,7) está afinal muito abaixo da do ACES PIN 
(15) e da própria região centro (12,2). A própria taxa de 
mortalidade infantil na Lousã foi nula em 2012, já no ACES foi 
2,4 e na região centro foi 3,7.

Taxas quinquenais de mortalidade geral (2006-2010)
• Lousã, 9,69
• ACES PIN, 14,09
• Centro, 11,45
• Continente, 9,97

Taxa de mortalidade geral padronizada pela idade para ambos os 
sexos
• Lousã, 539,2
• ACES, 581,9
• Centro, 545,6
• Continente, 551,5

Taxa bruta por mortalidade por doença do Aparelho Circulatório
• Lousã, 3,04
• ACES, 4,72
• Centro, 3,81
• Nacional, 3,3

Estes são números que contam para os verdadeiros GANHOS 
EM SAÚDE. E, se recordarmos que ainda por cima, temos estes 
resultados a gastar menos dinheiros que os outros Centros de 
Saúde que não tem USF, só poderemos concluir que a Marca 
USF deve ser expandida a todo o ACES do Pinhal Interior 
Norte.

DESAFABO DE UM DOENTE E 
DE UM MÉDICO DE FAMÍLIA 
DA USF SERRA DA LOUSÃ 

Doença que me atormenta*

Vou ao médico, sem urgência
Consulta desejada…
Doutor é competente
Remédios não fazem nada!
Carcaça envelhecida
Ai que sorte desgraçada

Doença bateu-me à porta
Não lha quis abrir…
Entrou-me pela janela!
Quando eu estava a dormir
Roubou-me a travesseira
Malvada, sempre a sorrir

Meteu-se no meu corpo
Não me quer largar…
Teimosa, traiçoeira!
Quer comigo casar
Se me assina-se papel
Para depois me separar

Doença que não tem saúde
Nada mais tem para dar!
Poço da miséria…
Covil de mal estar
Nem remédios, farmácias
Morte lhe querem dar

Doutores fazem esforços!
Prá doença combater…
Remédios que eles não fazem
Na receita prescrever…
Pois, saúde eles não tem
Para dar, me oferecer

E por tudo que me fazem…
Sou em lhes agradecer
E a faze-lo, seja agora
E não depois de morrer…
Doutor é meu amigo!
Sempre a condescender

Janeiro de 2014,
*José Jorge, Doente da Valvulopatia Mitral
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PROCESSO DE ACREDITAÇÃO – PONTO DA SITUAÇÃO
Para verificar se a USF mantém ou não o nível BOM de 
acreditação, tivemos no passado dia 27 de Junho, a visita de 
acompanhamento do processo de acreditação. O relatório da 
visita dos auditores externos foi disponibilizado dia 4 de Julho, 
confirmando-se que os critérios/standards da responsabilidade 
da USF estão todos totalmente cumpridos, tendo mesmo a USF 
sido elogiada pela sua enorme evolução em relação à última 
visita, ocorrida em Setembro de 2012.
Todavia, da responsabilidade do ACES/ARS do Centro, 
encontram-se dois standards obrigatórios por cumprir: 
apresentação de prova de operações associadas ao controlo 
da legionela e da água, e respectivo plano de manutenção 
e o standard relacionado com o plano de manutenção 
preventiva dos equipamentos de Diagnóstico e Terapêutica, 
visto que falta o ACES/ARS dar garantias de calibração de 
alguns equipamentos médicos, tais como esfignomanómetros 
ou balanças. 
Estamos esperançados que o ACES e a ARS farão o seu 
trabalho, para podermos continuar a ter uma USF acreditada 
internacionalmente. 
A bola está no lado da administração.

PROCESSO DE MUDANÇA DE INSTALAÇÕES
No dia 1 de Abril de 2014, ocorreu reunião de trabalho nas 
instalações da ARS do Centro com a presença do Coordenador 
da USF, Director Executivo do ACES e responsável da UAG, 
além da vogal do CD da ARS do Centro, onde foi aprovado o 
documento “Requisitos mínimos relativos às futuras Instalações 
da Unidade de Saúde Familiar Serra da Lousã nas áreas da 
Estrutura, Equipamento, Fornecedores, Higiene, Segurança e 
Mapa de Risco”.
Ficou acordado que a data de mudança, seria acordada após 
resolução das situações pendentes na ARS/ACES, como por 
exemplo: 
Isolamento do som entre pisos: a ARS está a analisar o projecto 
final.
Aprovar e implementar o Plano de Emergência.
Estudar com a informática a orçamentação de placard 
informativo electrónico a colocar à entrada do novo edifício. 
Se não existir viabilidade financeira na ARS, estudar a 
possibilidade de parceria com a comunidade Lousanense.
Existência de quiosques electrónicos em todo o circuito do 
utente: cada USF deverá ter um quiosque electrónico.
Privacidade no atendimento do secretariado clínico: solução 
de passar o secretariado para a única sala de espera.
Sala de espera de crianças separada dos adultos: solução 
dependente da anterior.
À data de hoje, continuamos à espera da resolução dos 
“requisitos mínimos” para a mudança!

Hoje acordei tenso
A queimar por dentro
Com vontade de querer falar
Revoltado comigo mesmo
Dor no pulso
Revolta interior
Será que estou sozinho?
 
E, os outros? Quem?
Profissionais das USF
Políticos e burocratas.
Quem?
 
Revoltado neste país de 
mediocridade
Notícias de 1ª. página, 
Médicos a ganharem 10 mil 
euros
Incentivos a mais
Produtividade e dedicação a 
menos
 
Notícias de gente 
incompetente
Que supostamente avalia
Não presta contas
Concluiu, escreve
Recomenda politicamente
E, é inconsequente na 
supervisão
 
Primeiras páginas dos jornais
Notícias de um Tribunal de 
Contas
Agora, Tribunal político
Recomendando ao Governo a 
alteração
do Sistema Retributivo dos 
profissionais
Das USF em modelo B
E que tal consultas em 15 
minutos
Modelo C de USF
Para acabar com os utentes 
sem médico de família!
 
Assim vai a nossa política 
caseira
Banco mau, banco bom
Menos desemprego e mais 
emigração
Desmotivantes notícias
 
Quem sabe, a luz solar 
indicará o caminho.

DESABAFO DE JOÃO RODRIGUES 
NUM DIA DE AGOSTO



HORIZONTAIS - Freguesia do concelho do Seixal; Ovelha velha, magra e 
que já não pare; 2 - O cume do outeiro; correr suavemente como arroio; 
3 - átomo; Pão de milho; Goste; 4 - Qualquer fluído aeriforme; Terreno 
onde crescem nabos; Grito de dor ou de alegria; 5 - Quarta vogal do 
alfabeto portugês; Segunda letra do alfabeto portugês; Zombas; Deus 
do Sol na mitologia Egípcia (inv); Primeira letra do alfabeto portugês; 
6 - Apelido; Abreviatura de Ordem; Dar asas a; 7 -  Medida correspond-
ente ao comprimento de dois braços abertos ; diminuir o volume de; 
8 - Nome de dignitários orientais muçulmanos; Sem ela não se escreve 
sapato;  doar, presentear (inv); 9 - Paulo não existia sem ele; A primeira 
quantidade supostamente conhecida; Ótimo; Símbolo químico do Cobalto; 
Sinal numérico de zero; 10 - Antigo Testamento; Elemento comum no 
internetês; Interjeição de admiração; Igreja episcopal ou arquiepiscopal; 
11 - Trombeta; Trabalho feito com a força de braços; 12 - Grande cão de 
caça (inv);  Nome da letra grega

Descubra nomes de medicamentos - ADAPALENO, ALOPURINOL, BROMAZEPAM, CARVEDILOL, DIAZEPAM, 
FUROSEMIDA, GABAPENTINA, HALOPERIDOL, IBOPROFENO, LETROZOL, MESNA, PROFENID

VERTICAIS - Variedade de manga; As equipas têm uma seleção; Tanso; 
2 - Emitir a voz do gato; Pedra de altar; Irmã de um dos progenitores; 
3 - Agente Especial  dos desenhos animados; Cábrea com que se içam 
volumes pesados; Símbolo de libra (inv); Letra grega; Símbolo químico 
do Nitrogénio; O mesmo que concubina; O bagaço de que se faz a 
aguapé;5 -  art. def., fem. de o;  Unidade de medida da pressão atmos-
férica; Primeira letra do alfabeto português; Cobra-de-veado; 6 - Com “F” 
no inicio é uma Indústria Farmaceutica; Primeira corda do contrabaixo; 
Consoante com som mudo; Mulheres gordsa e balofas; O gato não 
existe sem ela; A mulher fica incompleta sem ela; Sinónimo de repetição; 
8 - Lavrai; Plural de nome de letra;  Forma reduzida da preposição “para 
(inv)”;9 -  Pena; Tripa que se enche com carne picada e temperada com 
sal; 10 - camareira; Peixe plagióstomo; Itinerário Complementar (inv); 11 
- Planta angolense, de fibras têxteis; Oferecer (inv); Tempero; 12 - Sílica; 
Sem ela a roda não existia;  Líquido gorduroso, viscoso e inflamável (inv)

HORIZONTAIS - 1 - Lagarta; Dinheiro; 2  - Rezar; Fruto; 3 - Ferramenta 
de carpinteiro (inv); Depósito de armas; Leitão; 4 - Abreviatura; Fruta 
(plural); Conjunto; 5 - Antónimo de ímpares; Par em francês; 6 - Prémio; 
Abjecto; 7 - Conjunto de músicos ou cantores; Missiva; 8 - De elevada 
estatura; Abastada; 9 - Hino; Fruto; Apelido; 10 - Nome de letra; Planta; 
Energia (inv); 11 -  Agitação (inv); Destino; 12 - Flor (plural) (inv); Barulho

VERTICAIS - 1 - Ardósia; Embondeiro; 2 - Ave; Recipiente para líquidos; 
3 - Tipo de música; Meio para atravessar de uma margem para outra; 
Deus do Sol; 4 - Sigla de Rádio Vizela (inv); Animal da Austrália; Pedras 
de moínho; 5 - Femea do perú; Zombaria; 6 - Mar (plural); Osso da coxa; 
7 - Metades; Parar de falar; 8 - Empresa especializada em Call Centers; 
Cartas de adivinhação; 9 - Astro rei; Serve para entrar e sair; Modelo de 
avião caça; 10 - Aqui; Vá; Afirmação; 11 - Parte lateral de carroça; Que 
tca a repique; 12 - Parte elevada de edifício; Remover a terra

soluções


