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EM JanEiro dE 2011 TErá início a sEGunda Edição 
do “caMinhar para o Equilíbrio”, uM proGraMa 
Educacional para diabéTicos Tipo 2.

entre janeiro e abril de 2010, decorreu na 
usF buarcos o primeiro programa educacio-
nal para diabéticos tipo 2, “caminhar para o 
equilíbrio”. participaram 15 diabéticos acom-
panhados na usF buarcos, com uma média 
de idades de 57,6 anos. apesar do número de 
participantes não se manter constante ao longo 
das 7 sessões, os utentes mais assíduos revela-
ram sempre muito interesse nos temas aborda-
dos, sendo que a maioria classificou  todas as 
sessões como muito úteis.

as sessões foram dinamizadas pela equipa  
responsável pelo programa de diabetes da 
usf buarcos, Dra. Patrícia Cardoso e Enfª. isa-
bel ribeiro, e pela nutricionista do aCEs baixo 
Mondego ii, Dr.ª susana Montenegro. tiveram, 
também, a colaboração da Dr.ª bárbara guima-
rães, psicóloga, dos internos do internato Com-
plementar de Medicina geral e familiar da usf 
buarcos e dos alunos de enfermagem. os uten-
tes puderam tirar dúvidas sobre a sua doença, 
aprender como participar activamente no seu tra-
tamento, partilhar as suas experiências, vitórias e 
frustrações. as tardes de quarta-feira passaram a 

ser, também, um momento de convívio entre uten-
tes unidos pela diabetes.

a última sessão deste programa teve a participa-
ção fundamental do Prof. Paulo rocha, que dina-
mizou uma sessão de exercício físico dirigido às 
pessoas com diabetes ou outras limitações. Nesta 
sessão, os utentes aprenderam a fazer exercício 
físico em casa, sem recurso a academias ou ma-
teriais dispendiosos, e perceberam que a idade, 
as patologias ou as limitações físicas não são 
contraindicações para a prática de exercício  
físico.

a “equipa” do Caminhar para o Equilíbrio 2010 
juntou-se, em Maio, à caminhada que encerrou a 
semana do Coração. No final do programa, os 
participantes agradeceram a iniciativa e partilha-
ram o seu agrado e a vontade de participar em 
novos projectos.

integrando as comemorações do Dia Mundial 
da Diabetes, vão estar disponíveis inscrições 
para o próximo “Caminhar para o Equilíbrio“, 
de 15 a 19 de Novembro, na sua unidade de 
saúde familiar.

Dr.ª Patrícia Cardoso, Médica de família

a Dr.ª susana Montenegro dinamizou as sessões 
sobre nutrição

todos juntos — utentes, profissionais, transeuntes, numa caminhada pela qualidade de vida.

a todos os participantes foi fornecido suporte em 
papel dos temas abordados e outros materiais de 
apoio, como pedómetros e instrumentos para cálculo 
do índice de Massa Corporal

uma aula animada, que envolveu também os  
profissionais da usf buarcos

Se é diabético, informe-Se e participe!

Esta informação pode sofrer alterações, informe-se no secretariado da usf.

o tema para o período de 2009 a 2013 é a educação e a preven-
ção da diabetes. 

a usf buarcos une-se a estas comemorações, dinamizando duas 
sessões de educação para diabéticos: uma sobre a preparação 
de refeições saudáveis e outra sobre exercício físico. Estas sessões 
terão lugar na usf buarcos, para diabéticos acompanhados na 
usf, nos dias 16 e 18 de Novembro. Esteja atento!
Estão, também, disponíveis, na unidade de saúde familiar, inscri-
ções para o 4º fórum Nacional da Diabetes, este ano em aveiro, 
no dia 13 de Novembro. 
Este fórum tem como objectivo sensibilizar a população, em espe-
cial, os doentes diabéticos, para esta doença, proporcionando a 
partilha de experiências e de preocupações comuns.
o programa inclui a discussão de temas práticos, um programa 
de actividade física e um Plenário das associações de Diabéticos 
presentes.

o 4º fórum Nacional da Diabetes é organizado pela associação 
Protectora dos Diabéticos de Portugal, pela sociedade Portuguesa 
de Diabetologia, pela sociedade Portuguesa de Endocrinologia  
Diabetes e Metabolismo e pela associação Portuguesa dos Médi-
cos de Clínica geral.
terá lugar no dia 13 de Novembro, no Parque de Exposições  
de aveiro, com início às 10h00. a inscrição é gratuita para diabéti-
cos e seus familiares e inclui alimentação e assistência médica, em 
caso de necessidade – inscreva-se!

o dia mundial da diabetes é comemorado todos os anos no dia 14 de noVembro.  
Foi criado, em 1991, pela Federação internacional da diabetes e pela organização  
mundial de saúde, em resposta às crescentes preocupações sobre a ameaça da diabe-
tes em todo o mundo. em 2007, o dia mundial da diabetes Foi designado, também, o dia  
oFicial das nações unidas.



a sua casa: um porto seguro 
ou um mar de perigos?
a expressão “lar, doce lar” perde algum sentido 
quando, todos os anos, cerca de 30% das pesso-
as com 65 anos ou mais sofre quedas em casa e 
que estes valores sobem para 50% a partir dos 80 
anos, aumentando também a gravidade das con-
sequências deste tipo de acidentes. 
as quedas são a principal causa de acidentes nos 
idosos. ocorrem, maioritariamente, em casa e são 
responsáveis por 70% das mortes acidentais neste 
grupo etário – as consequências das quedas são 
a 6ª causa de morte nos idosos! os idosos e as 
crianças são os grupos que mais sofrem quedas. 

No entanto, as consequências mais gravosas 
acontecem nos idosos, uma vez que 75% das 
mortes causadas por quedas ocorrem 
em pessoas com mais de 65 anos.

custos pessoais e colectiVos 
das quedas 
as quedas nos idosos podem provocar uma série 
de danos físicos, como traumatismos de tecidos 
moles, fracturas ósseas, declínio funcional e, mui-
tas vezes, a morte.

Estes acidentes podem, ainda, afectar a qualida-
de de vida dos idosos, através de consequências 
psicossociais, provocando sentimentos de medo, 
fragilidade, desesperança, perda de controlo e 
receio de passar a ser dependente de terceiros. 
os sentimentos de medo e falta de confiança 
constituem, muitas vezes, o ponto de partida 
para uma progressiva deterioração do estado 
global do idoso, através da redução da mobili-
dade, função e diminuição das actividades so-
ciais e recreativas. 

as quedas acarretam, ainda, custos para toda 
a comunidade, na medida em que representam 
uma elevada percentagem de internamentos  
hospitalares, cuidados domiciliários prolonga-
dos, absentismo profissional de familiares, trata-
mentos dispendiosos, etc.

principais causas de quedas 
dos idosos em casa
ao contrário do que se pensou no passado, 
os acidentes não devem ser atribuídos a actos  
divinos, nem encarados como algo de inevitável, 
em que a prevenção passa, apenas, por rezar e 
tornar-se uma pessoa melhor…

os factores de risco intrínsecos ao idoso incluem 
aspectos relacionados com o envelhecimento, 
doenças crónicas degenerativas e comportamen-
tos adoptados pelos idosos, que, muitas vezes, 
sobrestimam as suas capacidades, aumentando 
o risco de queda.

conhecendo eSteS aSpectoS, é 
fundamental ter penSamento 
preventivo! não eSpere por uma 
queda para adoptar medidaS. 

apoio a profissionais, de forma a aprender téc-
nicas para a transferência dos idosos, por exem-
plo, da cama para a cadeira e vice-versa, de 
forma a evitar quedas durante estas actividades.  
os técnicos, também, podem fornecer estraté-
gias alternativas para realizar algumas activida-
des diárias em casa, quando se detecta alguma 
incapacidade funcional. Dirija-se à sua médica 
de família para solicitar ajuda!

Viver sozinho: pode aumentar, não só, o risco 
de quedas, como as suas consequências, uma 
vez que o idoso, após a queda, pode não ter 
possibilidade de providenciar ajuda.

adaptar o ambiente para reduzir o 
risco e as consequências das quedas
a casa onde o idoso mora, ou permanece fre-
quentemente, pode ser um campo cheio de  
minas e armadilhas que devem ser identificadas 
e desactivadas.

chão: olhe para o chão em todas as divisões. 
Quando você anda pela casa tem de contornar 
móveis? Peça a alguém para mudar a mobília de 
forma a desimpedir o caminho! tem tapetes no 
chão? Então, retire-os se não tiverem dupla face 
ou superfície anti-derrapante, de forma a não  
escorregar ou tropeçar neles. as carpetes, tam-
bém, devem ter base anti-derrapante e se estive-
rem enroladas ou rasgadas, o melhor é retirá-las! 
se tiver alcatifas, certifique-se que não têm pon-
tas soltas. tem papéis, revistas, livros, sapatos, 
caixas, cobertores, toalhas ou outros objectos no 
chão? retire-os e mantenha-os fora do chão, pois 
podem ser a causa de uma queda. tenha espe-
cial cuidado quando há crianças em casa de-
vido aos brinquedos que deixam espalhados... 
tem de passar sobre ou à volta de arames ou 
fios, como extensões eléctricas, fios de telefone 
ou candeeiros? Deve fixar os fios na parede, de 
forma a não tropeçar neles. tenha, ainda, em 
atenção se existem superfícies irregulares, como, 
por exemplo, tacos levantados. se tiver a neces-
sidade de encerar a casa, faça-o com cera não 
derrapante.

Escadas e degraus: observe as escadas den-
tro e fora da sua casa. tem papéis, sapatos,  
livros, vasos, ou outros objectos nas escadas? 

tenha cuidadoS antecipadoS, 
prevenindo hoje o que poderá 
não controlar amanhã!

são aqui referidos alguns factores de risco que 
podem contribuir para as quedas nos idosos, 
bem como pequenas dicas que podem ajudar a 
tomar algumas medidas de prevenção:

história de quedas anteriores: deve ter em 
atenção o contexto em que aconteceram — se de-
tectou algum factor precipitante (como sintomas 
físicos antes da queda) — e referi-lo ao seu médico, 
se necessário. tente aperceber-se de comporta-
mentos “aventureiros” por parte do idoso (como 
subir escadotes), procure compreender as suas 
motivações e necessidades e explore formas de o 
ajudar sem que ele se sinta inferiorizado ou menos 
activo.

diminuição sensorial: com a idade é comum 
o défice visual, pelo que se torna aconselhável 
uma consulta de rotina anualmente ou quando 
são detectadas alterações. Certifique-se que a 
luz em casa é suficiente e adequada para o ido-
so. tenha, ainda, atenção à capacidade auditi-
va, que deve ser, igualmente, corrigida.

perda de capacidade mental: em situações 
de demência pode ser necessário limitar algu-
mas actividades por motivos de segurança, remo-
ver objectos em casa que possam ser perigosos e 
avaliar a necessidade de apoio nas várias activi-
dades de vida diárias. 

alterações de mobilidade: muitas vezes, os 
idosos têm alterações nos movimentos, que lhes 
dificultam a realização das actividades diárias 
normais, podendo conduzir a quedas. assim, 
deve ser avaliada a necessidade de auxiliares 
de marcha, como bengalas, andarilhos, cana-
dianas, ou alterações em casa, como correcção 
de sanitários baixos, cama ou banheira, o uso 
de luzes nocturnas no quarto e casa de banho. 
Devem ter-se em atenção alterações ao nível 
dos pés, nomeadamente unhas demasiadamen-
te longas, calos dolorosos, ou, mesmo, o uso de 
calçado inadequado. os sapatos não devem ter 
saltos para não prejudicar o equilíbrio. Devem 
ter o tamanho correcto e sola anti-derrapante, 
devendo evitar os chinelos. a roupa também 
deve ser confortável e permitir a execução dos 
movimentos, tendo cuidado com roupa muito 
comprida, pois o idoso pode tropeçar nela. 

Medicação: é comum os idosos tomarem medi-
camentos de forma regular e permanente, pelo 
que se deve tomar especial atenção ao início 
de novos medicamentos, uma vez que algumas 
quedas se relacionam com alterações recentes 
(inferiores a 2 semanas) da terapêutica habitu-

retire-os e mantenha-os longe das escadas. 
tem, apenas, uma lâmpada nas escadas?  
é aconselhável pedir a um electricista que  
coloque iluminação no topo e no fundo das 
escadas e que sejam colocados interruptores 
em ambos os locais, podendo ser interruptores 
brilhantes para serem mais visíveis. Como estão 
os corrimões? Estão soltos ou partidos? Existe 
corrimão, apenas, de um dos lados da escada? 
Certifique-se que tem corrimão dos dois lados 
da escada, que são firmes e tão longos como 
as escadas. as maçanetas no final do corrimão 
são úteis, para os idosos com visão diminuída, 
como aviso do final das escadas. se tem carpe-
te nas escadas, certifique-se que está bem fixa a 
todos os degraus, ou retire a carpete e aplique 
tiras de borracha anti-derrapantes. se as tiras 
colocadas tiverem cores vivas e contrastantes, 
poderá prevenir muitas quedas que ocorrem 
devido à não percepção do último degrau.

cozinha: observe bem a cozinha. os utensílios 
que são frequentemente utilizados encontram-se 
em prateleiras altas? Então, arrume-os nas pra-
teleiras mais baixas do seu armário. Deve evitar 
subir aos bancos e escadotes, mas, se for inevi-
tável, não substitua o escadote por cadeiras ou 
bancos. Prefira os escadotes com barras laterais 
de apoio.

quarto: olhe para os quartos. a luz mais 
próxima da cama é de difícil alcance? tente 
colocar uma lâmpada perto da cama que seja 
fácil de alcançar. o caminho da cama até à 
casa de banho é escuro? Pode ser útil utilizar 
uma luz de presença durante a noite. Existem 
luzes de presença no mercado que se ligam 
automaticamente após escurecer. a cama deve 
ser firme e de altura adequada – que permita a 
entrada e saída sem grande dificuldade.

al do idoso. Deve, por isso, informar sempre os 
médicos da medicação que faz habitualmente, 
incluindo a comprada em ervanárias ou lojas se-
melhantes, pois podem existir interacções entre 
os medicamentos. a polimedicação (4 ou mais 
medicamentos), ou medicamentos que causem 
sedação, alteração do equilíbrio, hipoglicémia 
ou hipotensão, poderão favorecer as quedas. 
assim, deve estar informado dos efeitos de cada 
medicamento das estratégias para atenuar os ris-
cos associados. 

alterações urinárias: o idoso pode sentir  
necessidade de urinar várias vezes durante a 
noite e, nestes casos, pode ter uma mesa-de-ca-
beceira com dispositivos urinários (urinol, arrasta-
deira) – é uma estratégia que pode revelar-se útil, 
de forma a evitar as frequentes idas nocturnas à 
casa de banho. se houver alterações do controlo 
urinário, pode planear-se um horário de micção 
frequente e considerar o uso de fraldas, apenas, 
quando for estritamente necessário.

hipotensão ortostática: muitos idosos têm 
hipotensão nas mudanças de posição, especial-
mente da posição de deitado para sentado, por 
isso as mudanças de posição devem ser reali-
zadas lentamente, iniciando a marcha, apenas, 
quando se sentir bem, sem tonturas, fraqueza, 
suores ou indisposição. se este facto acontecer 
após iniciar uma nova medicação, pode ser ne-
cessário ir ao médico para avaliar a necessidade 
de ajustar a terapêutica.

consumo de álcool: mesmo em pequenas 
quantidades, pode provocar alterações que con-
duzem a quedas, já que influencia o equilíbrio e 
interfere com a acção de medicamentos. Desta 
forma, o seu consumo deve ser evitado ou, se 
não estiver clinicamente contra-indicado, deve 
ser consumido com moderação.

restrição da actividade:  a restrição da 
actividade pode relacionar-se com as quedas, 
uma vez que favorece a perda de massa mus-
cular, flexibilidade articular e força. os idosos 
devem ser encorajados a andar, realizar acti-
vidades diárias, podendo mesmo realizar um 
programa de exercício adequado que melhore 
o equilíbrio e a flexibilidade, que aumente a for-
ça e a resistência, bem como a coordenação. 
Estes programas podem incluir exercícios de 
carga, como andar, dançar e nadar ou tai Chi. 
Quem tem familiares acamados deve pedir 

casa de banho: o banho de chuveiro é pre-
ferível ao de banheira, podendo substituir-se a 
banheira por uma base mais fácil de transpor. 
Em qualquer dos casos, deve colocar um tape-
te, ou outra superfície anti-derrapante, e barras 
de suporte na parede, que ajudem à entrada e 
saída do banho, bem como dos lados da sanita.  
é essencial adoptar medidas que tenham em 
atenção as características e factores de risco de 
cada idoso, bem como reduzir ao máximo os 
factores de risco existentes em cada casa, pre-
venindo não só a queda, como as suas conse-
quências. 

a família tem um papel funda-
mental na obServação de alte-
raçõeS do Seu familiar idoSo. 

Caminhe com o idoso e aperceba-se da estabi-
lidade, força e equilíbrio. tenha atenção às ar-
madilhas do ambiente. valorize as queixas de 
tonturas, fraqueza ou outras alterações. E não 
se esqueça – se tiver dúvidas ou necessitar de 
ajuda, não hesite em procurar resposta entre a 
equipa de família da sua usf.

Dr.ª Elisabete Neto, Médica de família
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depressão no idoso

a dEprEssão 
é uMa das paToloGias 

Mais FrEquEnTEs no idoso.
coMproMETE inTEnsaMEnTE 

a sua qualidadE dE Vida.

o enVelhecimento

o envelhecimento da população é um fenómeno que tem vindo a observar-se em todos os países. 
a melhoria das condições de vida e dos cuidados de saúde prestados, bem como a diminuição da natalidade, têm contribuído de-
cisivamente para esse fenómeno demográfico.

Em muitas culturas, o idoso é visto com respeito e veneração, representando uma fonte de sabedoria e experiência. Noutras culturas, 
o idoso é visto como “velho ultrapassado” e “o fardo que ninguém quer”.

o envelhecimento representa um processo inevitável e natural no ser humano. Envelhecer abarca uma globalidade de alterações a vários 
níveis e cada um envelhece à sua maneira. longe de ser sinónimo de doença, o envelhecimento pode ser vivido cada vez mais com me-
lhor qualidade de vida, numa lógica de prevenção constante – e é aqui que o médico de família pode ter um papel fundamental.

a depressão no idoso

a depressão constitui uma das patologias mais 
frequentes no idoso e compromete intensamente 
a sua qualidade de vida. 
importa compreender os sintomas da depres-
são, para que o seu aparecimento constitua um 
sinal de alerta que motive a procura de ajuda 
médica: 

  Dificuldades de concentração por isso, poderá 
custar um pouco prestar atenção a um determi-
nado assunto (por exemplo, é possível ler um 
jornal ou ver televisão e, alguns minutos mais 
tarde, ter esquecido o que leu ou viu);

  tristeza arrastada, inquietação ou ansiedade 
fora dos padrões normais;

 
  Dificuldades com a memória dos acontecimen-
tos do dia-a-dia;

  Problemas com o sono: dificuldade em adorme-
cer, ou acordar de madrugada;

  Dores generalizadas, que podem fazê-lo acre-
ditar que está gravemente doente;

  sentimentos de culpa, ou de auto-desvaloriza-
ção e desespero;

  Diminuição da vitalidade e perda de prazer pe-
las actividades quotidianas.

feito o diagnóstico pelo seu médico, as estraté-
gias de tratamento mais utilizadas são a psico-
terapia, a intervenção medicamentosa (nome-
adamente com recurso aos antidepressivos e 
ansiolíticos) e o exercício físico. 

Para além disso, há algumas estratégias de auto-
-ajuda, que auxiliam os doentes deprimidos a 
lidar com a situação. siga estas sugestões, elas 
também são imprescindíveis na prevenção da 
depressão:

  “não sofra sozinho!” – perante um pro-
blema que o aflija, é importante falar sobre ele 
com alguém em quem confie, porque ajuda a 
aliviar o seu sofrimento;

  “não afogue as suas mágoas!” – se qui-
ser desabafar, faça-o com os seus amigos e não 
com o álcool. Embora o álcool possa dar-lhe 
uma sensação imediata de alívio, esta é apenas 
transitória, e vai acabar por se sentir pior do 
que antes e, com maior dificuldade em procurar 
a ajuda certa;

  “alimente-se bem!” – procure ter uma ali-
mentação saudável, sem saltar refeições, mes-

Esforce-se por praticar exercício físico, pelo menos, 3 vezes/semana, em sessões de meia-hora a uma 
hora, a um ritmo que o mantenha “ofegante”, sem cair no exagero. o seu médico pode ajudá-lo a 
escolher a actividade que mais se adequa a si. as caminhadas e a natação são universalmente aceites 
como sendo francamente benéficas.

é Fundamental que as câmaras municipais organizem programas de actiVidade 
Física dedicados aos idosos e que os lares de terceira idade não esqueçam a 
actiVidade Física na sua programação diária, para que os nossos idosos pos-
sam “trocar as pantuFas pelas sapatilhas”.

Dr.ª sofia Pires, interna de Mgf

mo que não lhe apeteça muito comer; a carne, 
o peixe, o leite e derivados, bem como os vege-
tais e as frutas são essenciais a uma boa saúde. 
Não abuse do chá, nem do café, ou seja, não 
exceda 2-3 copos diários;

  “não se preocupe demasiado por não 
dormir!” – ouvir rádio, ler ou ver televisão, 
pode ser benéfico, mesmo que não esteja a dor-
mir; não se preocupando com isso, vai acabar 
por adormecer com mais facilidade;

  “nunca é tarde para aprender!” – a 
depressão pode ser uma experiência útil, na 
medida em que muitas pessoas a conseguem 
ultrapassar e tornar-se mais fortes, mais conhe-
cedores de si próprios e com maior capacidade 
de adaptação do que antes.

  “Mantenha-se activo!” – saia de casa, 
faça uma caminhada, vá jogar uma “cartada” 
com os amigos, inscreva-se num programa de 
voluntariado. Em casa, não descure as tarefas 
que tem para fazer – invista o seu tempo em 
pequenas reparações, na execução das rotinas 
diárias. tudo isto o ajuda a sentir-se ocupado, 
útil e a dormir melhor.

Jornal do utente
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nem torcer,
nem quebrar

osTEoporosE

o que é a osteoporose?
é uma doença que atinge todos os ossos do  
esqueleto. Caracteriza-se pela diminuição da mas-
sa óssea e pela desorganização da micro-arqui-
tectura dos ossos, tornando-os “porosos”, finos e 
frágeis, mais fáceis de fracturar (“partir”).
faz parte do processo normal de envelhecimento, 
sendo mais comum nas mulheres (principalmente, 
no pós-menopausa) do que nos homens. 

o que se sente?
a pessoa com osteoporose não sente rigorosa-
mente nada, até que o osso “parte” devido a um 
traumatismo insignificante, que não teria qualquer 
efeito num osso normal (ex., uma queda banal em 
casa).
Qualquer osso pode ser afectado pela osteopo-
rose, mas os mais comuns são o colo do fémur 
(anca), o punho e a coluna vertebral. Por exem-
plo, as vértebras mais frágeis podem “partir”,  
originando dor e encurvamento da coluna, fican-
do a pessoa “corcunda” e mais baixa.

como preVenir?
Depois da primeira fractura num osso fragilizado 
pela osteoporose, a probabilidade de ocorrer  
outra, é enorme! logo, é extremamente importante 
prevenir a ocorrência da primeira fractura.
a prevenção deve iniciar-se logo na  
infância. Estudos científicos mostram que o mo-
mento em que o osso é mais forte e resistente é  
entre o final da adolescência e os 40 anos de ida-
de. a partir dessa altura, o osso vai enfraquecen-
do gradualmente, até que a doença surja. Para 
atrasar o seu aparecimento, é essencial a adop-
ção de um estilo de vida saudável. 
é importante ter uma alimentação equilibrada e 
variada. o cálcio e a vitamina D são essenciais 
para a formação de ossos resistentes. o cálcio 
encontra-se, principalmente, em lacticínios (leite, 
iogurte, queijo), peixe (sardinha), vegetais (couve 
galega e agrião) e frutos secos (amêndoa). 
a vitamina d pode ser obtida através da inges-

tão de peixes gordos (atum, salmão, cavala, 
sardinha), gema de ovo e fígado. além disso, é 
produzida na nossa pele por acção da luz solar. 
Desta forma, apanhar sol todos os dias, durante 
10 a 15 minutos, com as mãos, face e antebraços 
expostos, sem protector solar, permite obter a vita-
mina D necessária.   
Caso a alimentação seja desequilibrada e/ou a 
pessoa não se exponha tempo suficiente ao sol, 
pode ser necessário recorrer à suplementação.
outra atitude importante é reduzir o consumo de 
álcool, cafeína e sal, e evitar o tabaco. 
o exercício físico (ex., marcha) deve ser pratica-
do todos os dias. a imobilização (pessoa acama-
da, por exemplo) e a vida sedentária provocam 
uma rápida perda de massa óssea, levando ao 
aparecimento precoce da osteoporose.

o soFá é o seu pior inimigo! 
Evitar as quedas é outro aspecto importantíssimo, 
especialmente para as pessoas que têm ossos 
mais fragilizados.

  
como se pode saber se soFre 
de osteoporose?
o Diagnóstico precoce de osteoporose (antes da 
ocorrência de fractura) é possível, apenas, com 
a determinação da Densidade Mineral Óssea 
(DMo) através da Densitometria Óssea ou oste-
odensitometria. os locais mais frequentes para a 
sua determinação são o colo do fémur e a coluna 
lombar. 
a realização da osteodensitometria não 
está indicada para todas as pessoas. 
deve ser realizada só às que apresentam 
maior probabilidade de ter osteoporose 
(mulheres na menopausa, mãe ou outro familiar 
directo com osteoporose, se já teve uma fractura 
associada à osteoporose, se toma Corticóides, 
entre outros). 
actualmente, não existem exames laboratoriais 
disponíveis para o diagnóstico de osteoporose.

a osteoporose é uma doença comum no nosso país, 
aFectando mais de meio milhão de pessoas – uma 
em cada três mulheres e um em cada oito homens. 
não TEM cura, Mas a sua EVolução podE sEr 
rETardada por MEdidas prEVEnTiVas.

como tratar?
o objectivo do tratamento é prevenir as fracturas 
ósseas (particularmente as da coluna e da anca), 
pois a osteoporose é uma doença crónica, sem 
cura. a partir do momento que se tem osteopo-
rose é para o resto da vida. Daí que a parte mais 
importante do tratamento sejam as medidas pre-
ventivas, como descrito anteriormente.
a osteoporose diagnosticada por osteodensito-
metria pode necessitar de medicação — decisão 
médica, que avalia outros factores: gravidade da 
osteoporose, idade e estado geral do doente, 
história de doenças na família, se a pessoa tem 
outras doenças e se toma medicamentos, entre 
outros.
actualmente, existem 3 classes de medicamentos 
disponíveis para a osteoporose: anti-reabsortivos 
ou anti-catabólicos (como os bifosfonatos impe-
dem que o osso seja degradado); anabólicos ou 
formadores de osso (aumentam a formação de 
osso) e os de mecanismo complexo. Estes medi-
camentos podem ser tomados de várias maneiras 
(diária, dias alternados, semanal, quinzenal, men-
sal ou anual) e o doente pode escolher aquela 
que mais lhe convém, para não se esquecer. Desta 
forma, a adesão do doente aumenta, contribuindo 
para a continuidade do tratamento. 

seguimento
após o início da medicação, a osteodensitome-
tria deve ser repetida 2 a 3 anos, preferencialmen-
te com o mesmo aparelho. 

a osteoporose não se sente, mas vai aparecen-
do com o passar dos anos. depende de cada 
um, atrasar esse aparecimento! 
siga os conselhos da sua médica de Família e 
cuide dos seus ossos todos os dias, adoptando 
estilos de vida saudáveis.

quanto maiS cedo 
começar, melhor!
Dr.ª susete simões, interna Complementar Mgf

das doEnças da prósTaTa
semana europeia de prEVEnção

2010

o principal objectivo desta semana foi alertar 
para as doenças da próstata e aconselhar os ho-
mens com mais de 50 anos a consultarem, anual-
mente, o seu médico de Família. 

assim, é possível prevenir e/ou detectar precoce-
mente este tipo de doenças, que surgem, na sua 
grande maioria, a partir desta idade e têm uma 
evolução lenta e silenciosa.

alguns dos factores que condicionam a procura 
do Médico são a vergonha em partilhar os sin-
tomas de natureza sexual, o receio de ser sub-
metido a exames constrangedores e a ideia de 
que os problemas urológicos são um fenómeno 
natural do envelhecimento. 

Mais de metade dos homens que che-
gam à consulta de urologia têm doença 
avançada.

as doenças da próstata mais frequentes 
são a prostatite, a hipertrofia benigna da 
próstata e o cancro da próstata. a incidên-
cia das duas últimas tem sido maior nas últimas 
décadas, devido ao aumento da esperança de 
vida e aos novos métodos de diagnóstico. 

prostatite
é uma inflamação da próstata causada, habi-
tualmente, por uma bactéria. Manifesta-se com 
dor e grande desconforto no baixo-ventre, ar-
dor ao urinar e micções frequentes. Nas situa-
ções agudas, acompanha-se de febre alta a má 
disposição, podendo obrigar a internamento 
hospitalar. as prostatites crónicas, em que há 
dor, mas sem febre, implicam um tratamento 
prolongado.

hipertrofia benigna da próstata (hbp)
apesar de se falar mais do cancro da próstata, 
pela sua gravidade e mortalidade, a HbP é a 

doença prostática mais frequente e caracteriza-se 
pelo aumento do tamanho da glândula relaciona-
do com a idade. afecta metade dos portugueses 
com 60 anos e 90% com 80 anos, sendo respon-
sável por, aproximadamente, 10 mil cirurgias por 
ano.

a HbP apresenta sintomas característicos, que, 
no início, podem ser ligeiros e, por isso, muitos 
homens não os valorizam. até ao dia em que, 
subitamente, não conseguem urinar! Esta do-
ença pode causar problemas graves no futuro:  
a retenção urinária parcial com aumento pro-
gressivo do resíduo miccional pode levar a in-
fecções urinárias, incontinência, pedras na bexi-
ga e lesões do rim. felizmente, hoje, já existem 
tratamentos eficazes para evitar estas situações.

o cancro da próstata, é inicialmente, 
é silencioso, lento e sem sintomas!

a associação portuguesa de urologia (apu) realizou, entre 13 e 17 de setembro, mais uma edição da semana europeia das 
doenças da próstata. a campanha decorreu em lisboa, porto, coimbra e Faro, onde Vários médicos e enFermeiros esti-
Veram disponíVeis para esclarecer os portugueses sobre as doenças da próstata e principais sinais de alerta. Foram ainda 
distribuídos Folhetos inFormatiVos sobre este tipo de doenças a níVel nacional, em centros de saúde e Farmácias.

a osteoporose não afecta, apenas, as mulheres, os homens,
também, devem estar atentos à sua prevenção.

segundo um estudo publicado no the new 
england journal of medicine em março de 
2009, o diagnóstico precoce do cancro 
da próstata reduz a mortalidade em 20%. 
contudo, 50 a 60% dos homens que chegam 
à consulta de urologia apresentam doença 
localmente avançada ou mesmo metástases. 
por isso, é importante detectá-la e tratá-la preco-
cemente: recomenda-se a combinação do psa 
com o toque rectal em homens assintomáticos 
sem factores de risco, a partir dos 50 anos.

o cancro de próstata 
em portugal:
3º lugar na incidência de cancros
2º cancro que mais mata – cerca de 1800 
mortes/ano

sintomas urinários
obstrutivos
  Dificuldade em iniciar a micção
  Jacto mais fino, fraco, curto e por 
vezes interrompido
  gotejo terminal
  Esforço para urinar
  sensação de esvaziamento 
incompleto

sintomas urinários irritativos
  ter de urinar mais vezes de dia
  levantar-se várias vezes de noite para urinar
  vontade súbita de urinar
  ter perdas de urina
  ardor miccional

se identiFicar algum destes sintomas, 
procure o seu médico de Família.

Dr.ª Margarida rosa, 
interna do Complementar Mgf

Jornal do utente

nicolau breyner apadrinha campanha nacional contra aS doençaS da próStata


