
As comemorações do Dia Mundial da Fisioterapia foram um sucesso no
CHULC com o lançamento do primeiro número da News in Fisio, com a
partilha interna do Diretório de Fisioterapeutas do CHULC e com a
realização de classes de movimento em todos os Polos.
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As classes de movimento realizadas a 8 de
setembro, foram abertas a toda a comunidade do
CHULC e por isso um momento animado e
dinâmico de interação entre utentes, cuidadores e
profissionais com o objetivo major de promoção de
uma boa higiene postural e do bem-estar de todos
os participantes. 

Através do programa de promoção do bem-
estar para os profissionais do CHULC,
realizam-se no Polo Curry Cabral classes de
Pilates clínico à 3ª às 12h30, e classe de
Fisiodance à 6ª às 12h30 às, realizadas no
ginásio 3 sendo que a inscrição é feita por
ordem de chegada. Também é possível
realizar estas classes online via Teams.
Inscrição pelo formulário:
https://forms.office.com/r/LdUwCG0GP.

Os funcionários do CHULC, após encaminhamento
do serviço de Saúde Ocupacional têm também
acesso a classes de reeducação postural
realizadas à 2ª, 4ª e 6ª no Polo São José às 14h45,
e no Polo Santo António dos Capuchos às 15h. A
classe de reeducação postural tem como objetivo
dar ferramentas aos profissionais do CHULC, de
forma a facilitar a mudança de comportamentos,
incentivando a adoção de posturas corretas no
ambiente de trabalho e em casa, de modo a
contribuir para um melhor desempenho e bem-
estar.
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uma maior taxa de ocupação de
camas, sobretudo nos meses que
abrangem o outono e o inverno. 
 Nesta altura do ano os utentes
com esta doença são internados por
exacerbação/descompensação da
mesma sendo a causa mais comum
as infeções respiratórias virais ou
bacterianas. 

Nos meses de setembro, outubro e
novembro (até ao dia 18 de
novembro) foram tratados, pela
fisioterapia, nos serviços de
Medicina 2.1.1, 2.1.2 e 2.5.1., 13
utentes portadores de DPOC com
uma média de dias de internamento
de 9,07. Os internamentos mais
comuns duraram entre 5 a 7 dias,
embora existam casos em que o
internamento seja mais prolongado
devido a outras patologias.

A fisioterapia respiratória é
reconhecida internacionalmente
como uma componente
fundamental do tratamento de
pacientes com DPOC
independentemente do seu grau de
severidade. (4) Um dos principais
objetivos da nossa intervenção,
além do alívio de sintomatologia
respiratória, é    a     independência 

 

Notas finais:

PATOLOGIAS RESPIRATÓRIAS NO INTERNAMENTO DO HSAC: DPOCPATOLOGIAS RESPIRATÓRIAS NO INTERNAMENTO DO HSAC: DPOC
LUÍSA DIASLUÍSA DIAS
FISIOTERAPEUTA CHULC - POLO HSACFISIOTERAPEUTA CHULC - POLO HSAC

Por definição, a doença pulmonar
obstrutiva crónica (DPOC) é uma
doença respiratória prevenível e
evitável, caraterizada pela
limitação do fluxo aéreo
expiratório, de progressão lenta e
que não é totalmente reversível. (1)

Trata-se de uma doença secundária
a uma resposta inflamatória dos
pulmões por exposição e inalação
de partículas ou gases tóxicos. Essa
resposta inflamatória produz
alterações estruturais a nível de
brônquios, bronquíolos e/ou
parênquima pulmonar. Além das
alterações pulmonares a DPOC leva
também a alterações sistémicas,
como degradação do estado
nutricional e disfunção músculo-
esquelética, que têm repercussões
importantes na qualidade de vida e
sobrevida dos pacientes. (1)

Dia 20 de novembro assinalou-se o
dia Mundial da Doença Pulmonar
Obstrutiva Crónica (DPOC).
Segundo a Sociedade Portuguesa
de Pneumologia, esta doença é uma
das principais causas de morte no
nosso país e a terceira a nível
mundial. (2)

De acordo com o Serviço Nacional
de Saúde e com base nos últimos
estudos epidemiológicos estima-se
que cerca de 14,2% da nossa
população com mais de 40 anos é
portadora dessa patologia. (3)

Nos internamentos de Medicina do
Polo HSAC do CHULC, as patologias
respiratórias são responsáveis por

funcional dos portadores desta
doença que têm tendência a ficar
progressivamente mais limitados do
ponto de vista funcional seja nas
suas atividades da vida diária, no
trabalho ou quando é solicitado
maior esforço físico.

Um dos fatores a ter em conta na
avaliação e monitorização da
progressão da doença é a dispneia.
A sua medição pode ser feita por
instrumentos específicos como a
escala de Borg modificada ou por
questionários da qualidade de vida
como o ST. George´s Respiratory
Questionaire que é auto-aplicável e
determina pontuações sobre três
domínios específicos como sintomas,
atividade e impacto da doença na
vida do utente com DPOC. No
internamento do HSAC o
instrumento mais utilizado é a
Escala de Borg Modificada. 

A abordagem da fisioterapia ao
doente com DPOC envolve ensino e
treino de estratégias respiratórias
consoante as manifestações clínicas
e a avaliação realizada, bem como
técnicas de conservação de energia
que visam auxiliar o paciente num
melhor controlo clínico e numa
melhoria da qualidade de vida.

 Referências: 
1- Brandão, N.; Brandão, L.; Manual de Fisioterapia-Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica-Do ambulatório à UTI; Ed.
Águia Dourada, 1ª Edição, 2013 Rio de Janeiro 
2- Sociedade Portuguesa de Pneumologia (2022)."DPO quê?".
Acedido a 16 de novembro. Disponível em
https://www.sppneumologia.pt/noticias/16-de-novembro-dia-
mundial-da-dpoc-dpo-que-estudo-revela-que-portugueses-
desconhecem-doenca-que-e-a-terceira-causa-de-morte-no-
mundo.
3- SNS/SGMS (2022)."Dia mundial da doença pulmonar
obstrutiva crónica." Acedido a 16 de Novembro. Disponível
em: https://www.sg.min-saude.pt/dia-mundial-da-doenca-
pulmonar-obstrutiva-cronica/
4- Marques, A.; Figueiredo, D.; Jácome, C.; Cruz, J.; Doença
Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). E agora? Orientações
para um programa de Reabilitação Respiratória; Lusodidata,
1ª Edição, Setembro 2016, Loures

Fonte: arquivo do autor
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Celebraram-se os 30 anos da
Consulta Multidisciplinar da Mama –
criada em Outubro 1992,
atualmente denominada Unidade
Funcional de Patologia Mamária do
CHULC desde 2008. Inicialmente
utentes com Patologia Mamária
eram enviadas para o Serviço de
Obstetrícia do HSJ, no entanto, esta
especialidade não tinha
conhecimentos cirúrgicos para
intervir ao nível da mama pelo que
as enviavam para a Cirurgia Geral.

O Dr. António Araújo abraçou este
projeto com uma atitude visionária
e juntou uma equipa
multidisciplinar com várias
especialidades – Cirurgia Geral,
Cirurgia Plástica Reconstrutiva,
Oncologia, Anatomia Patológica,
Imagiologia, Medicina Física e
Reabilitação (Fisiatra e
Fisioterapeutas), Oncopsicologia,
Serviço Social, Assistente Técnica
da Unidade e Enfermagem – todos
com interesse profissional nesta
área, formando assim a actual
Unidade Funcional de Patologia
Mamária. 

Esta Unidade foi uma inovação a
nível Nacional e reconhecida como
unidade de referência a nível
mundial. Desde a comunicação do
diagnóstico aos utentes que toda a
equipa multidisciplinar está
envolvida no processo e presta os
melhores cuidados de acordo com
as atuais boas práticas e normas de
orientação clínica.

No início (1992) foi criado um
protocolo de prestação de cuidados
multidisciplinares onde fazia parte
integrante a intervenção da
Fisioterapia desde o pré operatório
que atualmente é um prodedimento
sectorial que tem a designação de
TRC 1472 – Intervenção da MFR no
doente com Patologia Mamária e
Linfedemas.

A experiência das doentes com
patologia de cancro de mama é
complexa, afetando todos os
aspetos da vida antes, durante e
após o tratamento. As alterações
das estruturas orgânicas levam a
disfunções várias com implicação e
limitação de atividades da vida
diária e restrição à participação.

Temos que ponderar a limitação da
atividade, restrição das amplitudes
do complexo articular do ombro e
membro superior, linfedema, fadiga
(efeitos cardiovasculares da
quimioterapia e/ou radioterapia),
dor (artralgias, osteoporose,
toxicidade, medicação), neuropatia
periférica induzida pela
quimioterapia, radioterapia,
radiodermatite, alterações da auto
imagem (aumento de peso) e
posturas, depressão com impacto
na qualidade de vida.

O objetivo em Fisioterapia é
minimizar ou reverter as
disfunções, através de explicação /
informação do doente, deteção
precoce de alterações e posterior
intervenção,     acessibilidade       na 

comunicação e melhoria da literacia
em saúde. 

Uma vez referenciada a/o utente à
MFR (referenciação feita em
suporte digital pelo médico
cirurgião), a intervenção da
Fisioterapia é feita desde o pré-
operatório, na fase pós cirurgia e
até ao momento da alta da
enfermaria.

Ficam estabelecidos meios de
contato direto com o
Fisioterapeuta para que, qualquer
dúvida em relação à terapêutica
e/ou recomendações das atividades
ensinadas seja esclarecida ou se for
necessário a utente/cuidador ser
direcionada para a Consulta
Externa de MFR e posterior
acompanhamento pela Fisioterapia.
Faz parte da intervenção em
Fisioterapia a avaliação e seleção
de técnicas específicas para cada
diagnóstico médico.

A intervenção é composta por
tratamento individualizado em
gabinete e quando indicado
realização de tratamento em grupo
que tem uma vertente de
mobilidade, mas, principalmente, de
troca de experiências entre as
utentes, mediante direcionamento/
supervisão da Fisioterapeuta.

Referências/ Bibliografia:
Fernandez, J. Prevention du lymphoedeme du membre
superieur apres cancer du sein. Kinésithérapie, la revue
«internet». 2020; 20(227): 3-10. Disponível em :
https://doi.org/10.1016/j.kine.2020.08.004
Fernandez, J.Kinesitherapie et prevention des pertes
amplitudes et des douleurs de epaule apres chirurgie du
cancer du sein, Kinésithérapie, la revue «internet».
2020;20(227):28–36. Disponível em :
http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2020.08.008
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Clara Jacinto:
Em Outubro de 1985 iniciei funções no Hospital Santa Marta onde continuo em atividade,
vinda do Centro de Medicina de Reabilitação do Alcoitão, desempenhando a minha prática
clínica em regime ambulatório e de internamento, atualmente na Reabilitação pulmonar e
pós transplantação pulmonar.
Fiz parte desde o início da equipa multidisciplinar que implementou de forma pioneira em
Portugal os transplantes pulmonares e a reabilitação cardíaca, tendo na altura realizado
estágios profissionais em dois hospitais espanhóis com outras colegas com o objetivo da
aquisição e aumento de competências nessas valências.
Frequentei diversas ações de formação em várias áreas clínicas e co –organizei várias ações
de formação quer na Instituição para os pares quer exteriores à mesma. Colaborei com a
formação base dos Cursos de Fisioterapia como educadora clínica. Fiz parte também de
vários Júris de Concurso de Ingresso e Progressão dos Fisioterapeutas.
Desempenhei durante vários anos funções de SubCoordenação e de Coordenação tanto no
Hospital de Santa Marta como no Centro Hospitalar de Lisboa – Zona Central. 

 

Como foi o vosso percurso profissional?

Uma breve introdução:
Ao iniciarmos a nossa prática clínica na Instituição, nos anos 80, Hospitais Civis de Lisboa, tínhamos objetivos profissionais e individuais para
concretizar mas também de afirmação da Fisioterapia enquanto terapêutica que traria mais valias à Instituição e por consequência aos doentes
conjuntamente com a participação dos pares e em também com outras profissões e valências clínicas.

José Clemente:
Iniciei o meu percurso profissional no setor privado até 1987 ano em que ingressei nos
Hospitais Civis de Lisboa, Hospital de São José, mantendo ainda a minha atividade
profissional neste Hospital.
Dediquei-me à área da Fisioterapia CárdioRespiratória – Doente Crítico – Cuidados
Intensivos Cirúrgicos/Trauma durante cerca de 30 anos, fazendo também parte da equipa
da Consulta Multidisciplinar da cirurgia da Mama .
Frequentei várias ações de formação em várias áreas clínicas, desenvolvi e organizei e co-
organizei várias ações de formação ao longo dos anos no hoje Centro Hospitalar
Universitário de Lisboa Central, em instituições externas, também em conjunto com a
Associação Portuguesa de Fisioterapeutas – Grupo de Interesse Fisioterapia
CárdioRespiratória formação a nível nacional para os pares e ao nível institucional na
formação base dos Cursos de Fisioterapia.
Exerci também funções de Subcoordenação e Coordenação no Hospital de São José durante
alguns anos. Fiz parte de vários Júris de Concurso de Ingresso e progressão para os
Fisioterapeutas.

Fonte: arquivo do autor
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Como é viver com alguém com a mesma profissão? Ao longo destes anos partilharam experiências e discutiram
casos mais difíceis em conjunto?

Devido à complexidade do perfil clínico dos doentes sempre que entendíamos necessário partilhávamos informação acerca da
terapêutica a instituir, associadas ou não a outras, de forma a maximizar resultados e minimizar riscos na intervenção. 

Clara, como foi chefiar o seu marido? Clemente, como foi para si ter a sua mulher como chefe?

Devido ás nossas funções exercidas ao longo do tempo como subcoordenadores e coordenadores dos Fisioterapeutas essa situação
nunca nos colocou problemas ou constrangimentos no relacionamento profissional.

Têm alguma situação caricata da vossa pratica clínica que nos queiram partilhar?

Constatamos no nosso contexto de prestação de cuidados aos doentes em ambulatório salvo melhor opinião as estruturas físicas e os
equipamentos não acompanharam a inovação tecnológica sendo em grande parte inadequados para as necessidades sentidas e
expressas dos doentes e profissionais.

Estando ambos quase no final da carreira, que conselhos gostariam de deixar aos colegas?

Devido à constante evolução cientifica e tecnológica e à complexidade da clínica dos doentes, deixamos, se nos é permitido, uma
recomendação com ênfase no desenvolvimento profissional ao longo da vida com o objetivo do aumento e aquisição de competências
para uma prática segura e optimização de resultados centrando sempre a intervenção no doente e estando integrados em equipas
multidisciplinares de forma a minimizar o risco e a potenciar a tomada de decisão. Relembramos a importância hoje das tecnologias de
informação e comunicação na saúde ( ex: acesso rápido e fiabilidade dos dados).
Os fisioterapeutas ao longo dos anos foram sempre resilientes, inovadores e criativos nas suas intervenções e propostas respondendo
sempre presente e em tempo útil  aos desafios profissionais que a Instituição nos foi colocando enquanto classe profissional.
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Que perspetivas têm para o vosso futuro?

Para quem trabalha nesta área entendemos que mantermo-nos saudáveis
tentando controlar os determinantes de saúde será uma garantia para o
futuro em podermos realizar atividades pessoais e de suporte familiar.
Deixamos também antecipadamente os nossos agradecimentos a todos os
profissionais e foram muitos os que nos acompanharam neste nosso
caminho ao longo de todos estes anos.

Fonte: arquivo do autor



  NOTAS EDITORIAISNOTAS EDITORIAIS

A primeira edição da Newsletter foi bem recebida por toda a comunidade CHULC e é com enorme prazer
que lançamos uma segunda edição. 

Pretendemos dinamizar este espaço trimestralmente pelo que agradecemos a contribuição de todos os
colegas. Podem enviar as vossas propostas de artigos, resumos de apresentações,  posters e links de
artigos que queiram partilhar para o mail 24861@chlc.min-saude.pt. 

Desejamos a todos os profissionais do CHULC um Feliz Natal e um excelente Ano de 2023. 

FORMAÇÃO/JORNADAS/CONGRESSOSFORMAÇÃO/JORNADAS/CONGRESSOS

ARTIGOSARTIGOS  

World Physiotherapy Congress 2023, Dubai, UAE, 2 - 4 de junho 2023.
Fisiologia do Exercício no Doente Cardiorrespiratório, GIFCR- APFisio, 10 e 11 Março 2023.

https://journalpulmonology.org/en-copd-exacerbations-management-hospital-
discharge-articulo-S2531043718301077

FOLHETOSFOLHETOS  

https://www.researchgate.net/publication/346335849_La_kinesitherapi
e_res_une_reconstruction_mammaire_par_le_minidorsal_lipofille

http://jintrasp/divulgacao/Folhetos%20e%20Cartazes/Folhet
o%20AME-%20MFR%20-
20Resistência%20ao%20Esforço%20Nível%201.pdf

http://jintrasp/divulgacao/Folhetos%20e%20Cartazes/Folhet
o%20AME%20-%20MFR%20-%20HSM%20-
%20Como%20eliminar%20secreções.pdf

http://jintrasp/divulgacao/Folhetos%20e%20Cartazes/Folhet
o%20AME%20-%20MFR%20-%20HSM%20-
%20Exercícios%20respiratórios%20de%20recuperação%20no
%20domicílio.pdf


