5
Ano 2

NEWSLETTER

maio

2020

Dia Internacional da
Família (15/mai.)
Campanha Maio
Dia da Mãe (03/mai.)

CORONAVÍRUS: o que já sabemos

Asma: O que é e como tratar

SAÚDE FEMININA: As mulheres passam um
terço da sua vida em menopausa

Índice
MAIO: EM FAMÍLIA

CORONAVÍRUS: o que já sabemos

5

ASMA: O que é e como tratar

6

Dia Internacional da Família (15/mai.)

3

SAÚDE FEMININA: As mulheres passam
um terço da sua vida em menopausa

10

Campanha Maio - Dia da Mãe (03/mai.)

4

Protocolos, Parcerias e Contactos

13

Habicuidados Apoio Domiciliário

5

6

10

Campanha Maio
É tempo de mostrar o quanto valoriza a família e o seu grande elemento, pois maio é mês da mãe e da família. Mas é também
altura de comemorar o dia mundial da internet, da pastelaria, do médico de família, das abelhas e dos irmãos.
Assinalamos o dia mundial da Asma, da Higiene das Mãos, do Lúpus, da Hipertensão, da Vacina contra a SIDA e o dia internacional da Saúde Feminina..
A Habicuidados também gosta de comemorar e porque também gosta de cuidar dos seus clientes prepara mensalmente para
todos uma campanha especial com acesso a descontos em vários produtos e serviços. Venha saber quais e aproveite para
mimar quem mais gosta.

VOLTAR

UM AFETO SEMPRE PRESENTE!

A Habicuidados é um serviço privado de ajuda a pessoas e famílias com o objetivo de garantir a si ou aos seus
familiares Qualidade de Vida e Bem-Estar no ambiente da sua própria casa.
Profissionalismo, Transparência, Personalização e Preços Justos são os quatro pilares em que assentamos a
nossa relação com quem nos solicita apoio.
Disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, ideal para todos aqueles que desejam permanecer junto da sua
família, usufruindo de cuidados de saúde personalizados e apoio nas atividades de vida diária.

Catálogo Ajudas Técnicas
Produtos para necessidades especiais com descontos protocolo.
Ajudas técnicas de higiene, marcha, conforto etc.

http://issuu.com/380910/docs/cat__logo_de_ajudas_t__cnicas/1

CORONAVÍRUS:
o que já
sabemos
Fontes: Visão Saúde, Covid-19: Cinco meses depois, o que sabem agora os
cientistas sobre o coronavírus, edição digital de 18/04/2020

Desde dezembro que cientistas e médicos

Como se propaga o novo coronaví-

medida (com uma tempestade de citoci-

de todo o mundo reúnem esforços para

rus?

nas), no entanto, acreditam que a vulnera-

combater o novo coronavírus. Cinco meses

O contágio ocorre sempre a partir do con-

bilidade de algumas versões dos recetores

depois e com perto de 2 milhões de infeta-

tacto direto com partículas de ar ou saliva

celulares ACE-2 faça aumentar a resposta

dos, é praticamente unânime que só uma

infetadas. Uma vez inaladas, essas partícu-

vacina poderá pôr fim à doença. Mas, o que

las acedem facilmente às células das vias

a ciência sabe nesta altura será suficiente

respiratórias que apresentam um grande

para travar a pandemia?

número de recetores (ACE-2) responsáveis
por deixar o vírus entrar no nosso organis-

Nunca em tempo algum a ciência se uniu

mo. Segundo os últimos estudos, o Sars-

como agora para apresentar uma resposta

CoV-2 possui na sua superfície uma proteí-

global desta natureza. Hospitais, laborató-

na (spike) que bloqueia esses recetores

rios, e bancos de dados genéticos multipli-

(ACE-2), permitindo ao vírus reproduzir-se

cam diariamente os seus esforços para

rapidamente. Surge então a resposta imu-

apresentar rapidamente uma resposta que

nológica do nosso corpo que logo produz

é cada vez evidente que é urgente.

anticorpos contra o novo coronavírus e, na
grande maioria dos casos, interrompe este
processo. É precisamente o caso dos doen-

De onde provém e como surgiram os

tes assintomáticos – pacientes infetados

primeiros casos de infeção em huma-

sem sintomas.

Covid-19 (Sars-CoV-2) tem origem nos
morcegos. No entanto, as dúvidas sobre o

a Covid-19 indicam que existe um nível
razoavelmente alto de anticorpos neutralizantes presentes na corrente sanguínea. É
certo, por isso, que os pacientes infetados
tenham proteção contra futuras infeções,
no entanto isso não significa que estes
doentes sejam imunes à doença para sempre. Aliás, os virologistas acreditam mesmo
que a imunidade contra o novo coronavírus
tem uma validade relativamente curta, no

outros coronavírus como os responsáveis

rer?

pela SARS (Síndrome Respiratória Aguda

humanos mantêm-se, embora os pangolins

pos de risco (idosos, diabéticos, asmáticos

sejam a hipótese que reúne maior consen-

ou hipertensos) o vírus pode causar proble-

so, apesar de não serem portadores natu-

mas graves, sobretudo depois de atingir o

rais do vírus e, por isso, terem alegada-

sistema respiratório e infetar os plumões –

mente atuado como agentes intermediários

ricos em células com recetores ACE-2.

do contágio.

Muitas dessas células serão destruídas e,

posta de imunidade contra o vírus, o que

As últimas análise a doentes infetados com

a um período de tempo semelhante aos

Em alguns casos, nomeadamente nos gru-

gos são capazes de emitir uma feroz res-

dos para o resto da vida?

No entanto, porque há pessoas a mor-

animal que terá infetado os primeiros seres

Segundo as últimas pesquisas, os morce-

Se formos infetados estamos protegi-

máximo de dois anos, o que corresponderia

nos?
É quase certo que o vírus responsável pela

imunitária.

nesse caso, os pacientes tem quer receber
tratamento nas unidades de cuidados intensivos (UCI).

Grave) e pela MERS (Síndrome Respiratória do Médio Oriente).

Quando chegará a tão aguardada
vacina?
Na última semana, a revista Nature revelou
que neste momento estão em curso 78
projetos para uma vacina contra o novo
coronavírus e outros 37 em desenvolvimento. Entre estes projetos está o programa

obriga o Sars-CoV-2 a replicar-se rapida-

Pior ainda são os casos em que o sistema

lançado pela Universidade de Oxford, nos

mente pelo organismo a fim de superar a

imunológico entra

em

EUA, que se encontra em fase de testes,

eficácia das defesas imunológicas desta

ação, direcionando para os plumões células

duas empresas norte-americanas de bio-

espécie. Isso faz dos morcegos um reser-

antivirais – num processo conhecido como

tecnologia e três laboratórios científicos na

vatório natural da doença e eleva a ameaça

tempestade de citocinas – que acabam por

China. Os cientistas acreditam que ainda

de transmissão. No entanto, o grande pro-

resultar numa inflamação. Este problema

este ano, muitos projetos passarão à fase

blema está no sistema imunológico dos

pode ficar fora do controlo se o sistema

outros mamíferos (incluindo a espécie hu-

imunológico não abrandar a sua resposta.

mana) que é incapaz de apresentar uma

Nesse caso, pode mesmo levar à morte

resposta imunitária tão eficaz como a dos

dos doentes. Os investigadores desconhe-

Por agora, tome todas as precauções e

morcegos.

cem ainda o motivo que conduz o sistema

FIQUE EM CASA!

verdadeiramente

de testes em humanos.

imunológico humano a responder nesta

VOLTAR

Fontes: Rota da Saúde Lusíadas ; O que é a asma
e como tratar? Revisão Científica: Aurora Carvalho, Pneumologista do Hospital Lusíadas Porto.

ASMA
O que é e como tratar?

A asma é uma doença crónica muito comum que se estima que atinja
cerca de 300 milhões de pessoas
em todo o mundo. Aurora Carvalho, pneumologista do Hospital
Lusíadas Porto, dá a conhecer a

muco e à constrição do músculo liso

– Baratas;

dos brônquios. São estes mecanismos

– Pólenes;

que diminuem o tamanho dos brônquios, particularmente quando o doente expira e tenta libertar o ar dos pul-

Há também diversos fatores ambien-

mões.

tais, como o fumo de tabaco, ativo ou
passivo, a poluição do ar e poluição

enfermidade que afeta o aparelho
respiratório de 7% dos portugueses.

doméstica.
Sintomas
Raramente os sintomas da asma são
persistentes. Surgem em forma de

A asma é uma doença inflamatória das

– Pelos de animais;

crises mais ou menos frequentes.

Outros fatores que podem desencadear a asma
– Exercício físico;

vias aéreas, caracterizada pelo estrei-

Falta de ar (dispneia)

tamento dos brônquios, de que resulta

De início súbito, surge muitas vezes

a sensação de dificuldade respiratória

durante a noite ou com a prática de

– Inalação de ar frio;

e a pieira. A pneumologista Aurora

exercício. Pode implicar recurso ao

– Algumas infeções víricas;

Carvalho, do Hospital Lusíadas Porto,

serviço de urgência, sendo comum em

explica as causas e indica tratamentos.

doentes com asma mal controlada ou
em doentes sujeitos a exposição grave

Asma: por que acontece?
O aparelho respiratório está constantemente exposto a agentes irritantes
como bactérias, vírus, poeiras, polui-

a determinados fatores desencadeadores como alergénios ou infeções víri-

– O uso de fármacos como a aspirina;

– O ambiente profissional, por exposição a substâncias que funcionam como alergénios ou como irritantes químicos.

cas.
Tosse

ção, pólenes. Para nos defendermos

Acompanha frequentemente a asma e

dessas agressões externas, o pulmão

dá origem a sintomas como nariz a

dispõe de vários mecanismos, entre os

pingar, espirros ou sensação de nariz

quais o sistema imunitário.

entupido.

O doente asmático responde de uma

Pieira;

forma exagerada a essas agressões, o

Sensação de aperto no peito;

Diagnóstico
É geralmente realizado com base na
análise do padrão dos sintomas, na
comprovação da reversibilidade dos
sintomas com broncodilatadores e nos
resultados de vários exames:
Espirometria

que conduz à chamada de várias célu-

A espirometria (exame à função pul-

las e à libertação de muitas substân-

monar) é muito importante. Não só na
Fatores desencadeadores

confirmação do diagnóstico, mas tam-

inflamação leva a que se forme um

Entre os mais comuns estão os alergé-

bém para controlar a evolução da do-

edema da mucosa que forra a árvore

nios, como:

ença e avaliar a resposta a determina-

brônquica, ao aumento de secreção de

– Ácaros domésticos;

cias que produzem a inflamação. A

da medicação;
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Testes cutâneos
Testes cutâneos são úteis quando há

que o tratamento broncodilatador para

larga

experiência

com

tratamentos

alívio imediato deve acompanhar sem-

biológicos para asmas graves de cau-

pre estes pacientes. A medicação de

sa alérgica – anticorpo monoclonalanti-

alívio é mais rápida a atuar, mais segu-

IgE – e a curto prazo estarão disponí-

ra e mais fácil de utilizar se for usada

veis novas terapêuticas biológicas para

por via inalatória.

controlar a

Medicamentos

com asmas mais graves.

inflamação em doentes

Os medicamentos com efeito antiinflamatório, como os corticoides, são

Prevenção

obrigatórios para prevenir os sintomas,

– Vacinas para a alergia: imunotera-

devendo ser usados idealmente por via

pia específica que previne a asma de-

Radiografia e análises ao sangue

inalatória e de uma forma regular. Se

sencadeada por reação a determina-

A radiografia ao tórax e as análises ao

usados por via inalatória, são eficazes

dos alergénios. Podem ser também

sangue permitem avaliar a possibilida-

e têm poucos efeitos secundários.

uma forma de tratamento;

de de complicações ou alterações na

Outras medicações

– Prevenir infeções respiratórias;

Em alguns doentes é necessário asso-

– Medidas de controlo do ambiente

ciar outras medicações como a inala-

para diminuir a exposição a alergénios,

ção de broncodilatadores de ação pro-

como: ácaros do pó da casa; tabaco e

longada

fumo; poluição doméstica.

suspeita de que a asma é desencadeada por inalação de alergénios;

evolução habitual da doença.

Grupos de risco
– Idade pediátrica:

e

de

(broncodilatadores

anticolinérgicos
com

ação

anti-

É a idade de maior incidência da asma;

inflamatória).

– Adolescência:

No tratamento do indivíduo asmático o

Está habitualmente associada a alergi-

objetivo é que tenha uma vida normal,

Tal como a diabetes ou a hipertensão,

as;

que consiga dormir a noite toda sem

a asma é considerada uma doença

acordar com asma, que seja capaz de

crónica, pelo que não existe cura, mas

exercer todas as atividades da vida

é possível controlar a frequência e

diária sem sintomas e que consiga

intensidade dos sintomas.

– Idades tardias:
Regra geral não está associada a alergias e é frequentemente mais grave.

Tem cura?

praticar desporto.
Muitos doentes conseguem permane-

Tratamentos

cer sem sintomas por longos períodos,

Broncodilatador

em muitos casos sem medicação ou

A asma é uma doença caracterizada
pela obstrução das vias aéreas, pelo

com doses mínimas de medicação. Até
porque, neste momento, existe já uma
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SAÚDE
FEMININA
As mulheres
passam um terço
da sua vida em
menopausa

A menopausa é um evento único. Dá-se quando a muAssinalando o fim da fertilidade, a menopausa ainda

lher deixa de menstruar o que acontece, em média, entre

é um bicho de sete cabeças para a maioria das mu-

os 48 e os 52 anos. Assinala o fim da fertilidade com

lheres. Secura vaginal, afrontamentos , alterações de

diversas implicações biopsicossociais.

humor são alguns dos sintomas que assustam aque-

O alerta é dado pelas irregularidades menstruais e pelos

las que esperam a chegada desta etapa. De acordo

sintomas vasomotores vulgarmente chamados de afron-

com Paula Ramôa, especialista em Ginecologia e

tamentos. Sentem-se vagas de calor ascendentes, que

Obstetrícia no Hospital Lusíadas Porto, é preciso

começam no peito e avançam em direção à cabeça. O

compreender a menopausa e vencê-la enganando-a.

rosto fica avermelhado, como se escaldasse, o pescoço
e a cabeça ficam suados. Duram apenas alguns segun-

Valerá a pena vivê-la numa tristeza silenciosa e envergonhada, achando que os anos dourados da juventude
terminaram, e por essa razão não são mais objeto de
desejo?
Claro que não! Que tempo precioso desperdiçado com
tontos pensamentos!
Lembrem-se de nomes que todas conhecem. Sandra
Bulloch – 51 anos, Mónica Bellucci – 51 anos, Bruna
Lombardi – 63 anos, Michelle Pfeiffer – 58 anos, Kim
Bassinger – 62 anos, Sharon Stone – 58 anos e muitas
outras…. Não são mulheres maravilhosas, lindas, cheias
de projetos e de vida?

dos ou minutos, mas os afrontamentos constituem a face
mais visível de que o relógio biológico anunciou a chegada da menopausa.
Esta pode constituir um estado mais ou menos perturbador na vida da mulher. Cada mulher vive a menopausa
de uma forma diferente: algumas atravessam esta fase
praticamente sem sintomas, enquanto outras a vivem de
uma forma muito conturbada.
A estes sintomas juntam-se ainda suores noturnos, dificuldade em adormecer e alterações no sono que poderão originar alterações de humor; sintomas suficientemente perturbadores associados às alterações emocionais relacionadas com a menopausa: a irritabilidade é a

São pois! E sabem o segredo? Compreenderam que não

face mais notória desse estado de espírito num corpo a

podem simplesmente baixar os braços e, lentamente,

braços com a mudança.

sem se darem conta, perderem a qualidade de vida.
Compreenderam que se podem intervir ativamente pela
defesa da natureza, na eleição dos seus governantes, na
evolução da ciência, no pensamento político do seu tempo, também podem percecionar a sua menopausa e
aprender a atenuar as consequências da diminuição dos

Um pouco mais tarde surge a atrofia urogenital que se
manifesta por secura vaginal e que se não for tratada
leva à disfunção sexual, ao aparecimento de queixas
urinárias de vários tipos assim como de infeções vaginais.

níveis hormonais.
As mulheres precisam compreender a menopausa e
vencê-la enganando-a!
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Os ovários passam a produzir me-

tos favoráveis dos estrogénios so-

em linguagem vulgar, o seu normal

nos estrogénio. O estrogénio é um

bre o metabolismo do colesterol. A

funcionamento, depende da pre-

vasodilatador,

pela

diminuição de estrogénios provoca

sença destas hormonas, que entre-

irrigação sanguínea da vagina, por

um aumento no chamado coleste-

tanto deixaram de existir em quan-

isso, quando os seus níveis come-

rol mau (lipoproteínas de baixa

tidades adequadas.

çam a baixar, as paredes vaginais

densidade – LDL) e uma diminui-

Quando falamos em tratamento,

tornam-se mais finas, mais secas e

ção do chamado colesterol bom

falamos em tratamento dos sinto-

menos flexíveis. Para além disso,

(lipoproteínas de alta densidade –

mas, mas o objetivo é restituir os

verifica-se uma diminuição das

HDL).

níveis de estrogénios a números

secreções vaginais e, como conse-

Fatores concomitantes

como a

semelhantes

quência direta, uma menor lubrifi-

obesidade, a resistência à insulina

menopausa.

cação vaginal, irritação e até infe-

e a dislipidemia, aumentam duas

ção.

Com a entrada na menopausa e

vezes o risco de enfarte do miocár-

com o intuito de prevenir a morbili-

Associado ainda a uma redução da

dio e o risco de hipertensão arteri-

dade, a doença e a incapacidade,

libido, a secura vaginal pode afetar

al.

é preciso proceder a adaptações

uma mulher fisicamente, mas tam-

Então caras leitoras? Vão deixar a

quer de ordem física, quer psicoló-

bém emocionalmente, uma vez

menopausa vencê-las?

gica e mesmo social.

Que tal começar hoje mesmo a

Em conclusão, a abordagem da

apostar em medidas preventivas e

menopausa deve ser sempre multi-

no tratamento?

disciplinar.

É preciso saber que os estrogénios

Qual o objetivo?

são considerados potentes “ fato-

Manter nesta fase da vida o bem-

res de crescimento” ou seja, atuam

estar físico, psíquico e emocional.

responsável

que pode levá-la a sentir-se “velha”
e “indesejada”.
Finalmente chegam as manifestações clínicas tardias e mais graves
provenientes de alterações metabólicas, funcionais, psíquicas e
cognitivas. Surgem os sintomas
depressivos, a osteoporose, e a
doença

cardiovascular

como

a

doença coronária e a HTA.
A doença cardiovascular é a principal causa de morte na mulher e a
sua incidência aumenta mais rapidamente depois da menopausa
devido à diminuição dos estrogénios circulantes e à falta dos efei-

nos tecidos orgânicos, estimulando
o crescimento, a multiplicação celular e o metabolismo.
Alguns tecidos orgânicos como os
que constituem o aparelho genital

da

pré-

E de que forma?
Criando processos de adaptação
através de:
1.

Medicação (terapia hormonal
de substituição)

feminino, o osso, o músculo, o tecido vascular, o cérebro, a mama, o

aos

2.

Estilo de vida saudável com

rim, a mucosa intestinal, o coração

prática regular de exercício

e outros, são muito ricos em rece-

físico

tores para estas hormonas ou seja,

3.

Alimentação cuidada

Fonte: Atlas da Saúde, Saúde da Mulher
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Contacte-nos

Temos protocolos e parcerias várias com instituições, associações, empresas e subsistemas de saúde.

Telefone-nos para obter
mais informações sobre
os nossos serviços e produtos

Unidade de LISBOA
Av. Estados Unidos da América n.º
94, 13.º A
1700-178 LISBOA

213 430 956 | 966 090 620
lisboa@habicuidados.pt
Visite-nos na Web
www.habicuidados.pt

Unidade de AVEIRO
Rua Capitão Sousa Pizarro nº 21
3810-076 AVEIRO
(Rua do Governo Civil. Por trás do
Tribunal)

234 098 310 | 918 041 156
aveiro@habicuidados.pt

Unidade de PONTA DELGADA
Rua Margarida de Chaves nº 34D
9500-088 PONTA DELGADA

296 099 624 | 918 036 105
ponta.delgada@habicuidados.pt

Unidade de ALVERCA
Estrada Nacional 10, nº 34
2615-140 Alverca Ribatejo

211 955 668 | 912 252 570

A Habicuidados sempre perto de si!

alverca@habicuidados.pt

Remover: de acordo com a legislação internacional que regulamenta o correio eletrónico, secção 301,
parágrafo (a)(2) (c), Decreto S 1618, título terceiro aprovado pelo "105º Congresso Base Das Normativas Internacionais Sobre Spam" diz o seguinte: "O e-mail não poderá ser considerado SPAM quando
incluir uma forma do recetor ser removido da lista”. Se por algum acaso o seu nome está incluído nesta
lista por erro ou gostaria de ser removida desta lista, envie-nos um email com a palavra “REMOVER”
para alverca@habicuidados.pt ou clique em Pretendo REMOVER o meu endereço!
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