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Medicina Física e de Reabilitação

Enfº Mário Duque

Enfermeiro Chefe do Serviço de Cardiologia Pediátrica

Consulta da brincadeira
no Hospital de Santa Marta

12º Edição da Consulta da Brincadeira no Hospital de Santa Marta.

Nos dias 2 e 3 de Junho realizou-se a 12ª Edição da
Consulta da Brincadeira no Hospital de Santa Marta.
Esta iniciativa foi organizada e realizada pelos profissionais de saúde do Serviço de Cardiologia Pediátrica
com a colaboração da Liga dos Amigos do Hospital
de Santa Marta.
Nestes dias, as crianças puderam fazer um
“CHECKUP” à saúde do seu boneco preferido. Esta
iniciativa tem como objetivo ajudar os mais novos
a controlarem e a superarem o medo ou a ansiedade
provocada pelos cuidados de saúde, seja uma simples
consulta médica ou um exame complementar de diagnóstico.
Inicialmente, as crianças passam pela consulta de enfermagem, onde o boneco que trazem é submetido a
um exame físico e a avaliação dos sinais vitais e onde
o processo do próprio boneco é iniciado para que pos-
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sa acompanhá-lo durante toda a consulta. Posteriormente, dirigem-se à sala de tratamentos, e consoante
o problema verbalizado pela criança, são realizadas
intervenções de enfermagem. Finalmente, passam ao
consultório médico, onde são feitas as prescrições
médicas. Devido às especificidades dos cuidados em
Cardiologia Pediátrica, todos os bonecos intervenientes, são submetidos à realização de exames complementares de diagnóstico cardíacos, nomeadamente, o
eletrocardiograma e o ecocardiograma.
Na Consulta da Brincadeira, as sessões de Educação
para a Saúde estiveram presentes com vários temas,
preparadas pelas estudantes de Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e da Escola
Superior de Enfermagem S. João de Deus, pelas estudantes de Higiene Oral, da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, e pela Dietista Rosa Espírito
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muito rica para nós, enquanto estudantes de enfermagem, pois conseguimos desenvolver capacidades na
educação para a saúde mas especialmente na comunicação com crianças,
que são muito dinâmicas e espontâneas.”
Deste modo, esta atividade privilegia
o desenvolvimento das capacidades
de comunicação e compreensão das
crianças, sendo assim uma mais-valia
à formação dos futuros profissionais
da área da saúde.
Direcionada para a idade pré-escolar,
a Consulta da Brincadeira, contou
com a participação de dois Jardins
de Infância, Mimarte e Jardim de Infância da Freguesia dos Anjos e pelas

Santo. Nestas, foram abordados os
seguintes temas: “A Vacinação”, “Os
cuidados a ter com o Sol”, “O Pequeno-almoço saudável”, “ A Lavagem
das Mãos” e “A Higiene Oral”, de
uma forma didática e interativa de
modo a captar a atenção das crianças.
Esta iniciativa não teria sido possível
de concretizar sem a participação das
estudantes que se encontram em período de estágio no serviço.
Para os estudantes, tanto a organização deste projeto como a participação ativa junto das crianças constitui
um momentos privilegiado de enriquecimento pessoal e profissional,
pois como referem: “É uma expe-
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crianças que recorriam à consulta externa nestes dias.
Tendo este evento sido coordenado pela Enfermeira
Ana Sofia Sampaio e pela Educadora de Infância Teresa Rodrigues, do serviço de Cardiologia Pediátrica do
Hospital de Santa Marta.
No final da manhã foi dado um pequeno lanche de Alimentação Saudável.

Consulta da brincadeira no Hospital de Santa Marta.

Artigo elaborado por: Helena Susana Tiago, Filipa Alexandra Martins, Michelle Sousa Lopes (Estudantes de
Enfermagem da ESEL); Beatriz Palma Queiroga,Carolina Ruivo Rico (Estudantes de Enfermagem da ESESJD) e Ana Sofia Sampaio (Enf.ª Cardiologia Pediátrica).
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Dra. Maria Isabel Mimoso Antunes

Assistente Graduada de Medicina Física e de Reabilitação do CHLC-EPE

Consulta de Mesoterapia

Breve história da Mesoterapia
A 1ª seringa com agulha oca foi inventada pelo Dr.
Charles-Gabriel Provaz (1791-1853), permitindo a
administração de soluções nos tecidos.
Nasceu o lema: “É melhor colocar o medicamento no
local onde ele é preciso do que impregnar todo o organismo com ele”.
Em 1845, o Dr. Rynd efectuou o 1º tratamento da nevralgia, através da injecção de substâncias a nível do
nervo responsável pela dor.
Em 1855 o Dr. Wood publicou um trabalho onde descreveu a técnica de tratamento das algias faciais pela
injecção de opiáceos nos pontos dolorosos.

Mesa com material usado na técnica.
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Em 1893 os Drs. Head e Mackenzie descreveram o
reflexo viscero-sensitivo abrindo as portas para a
anestesia local duma zona cutânea.
Em 1924 o Dr. Lemaire propôs a injecção de procaina
no metâmero.
Em 1925 o Dr. Leriche, fez a aplicação intradérmica
de histamina nas zonas próximas de feixes tendinosos
lesionados e no espaço intercostal em caso de fractura
de costela.
Simultâneamente os Drs. Sicard e Lichwitz, demonstraram o papel da derme, no tratamento das algias viscerais, apoiando a tese de Lemaire.

Tratamento da Coluna Cervical.

Foi em 1973 que o Dr. Aron, publicou um estudo referente à acção da injecção intradérmica de histamina
constatando 3 efeitos básicos:
1. A Injecção intradérmica de qualquer substância a
nível do local doloroso, tem efeitos analgésicos.
2. A via intradérmica, aumenta a rapidez e eficácia
de substâncias neurotrópicas.
3. A injecção intradérmica de histamina é muito útil como analgésico e descontracturante nas
afecções reumáticas.
Em 1958 o Dr. Pistor publicou um artigo sobre as
propriedades da procaina a nível local, em patologia
humana concluindo que: “A acção sobre os tecidos
derivados da mesoderme é tão importante que estes
tratamentos merecem o nome de MESOTERAPIA”
A mesoterapia, começou então, a ser aceite em veterinária (mais que em humanos), com bons resultados.
Em 1958, O Dr. Bicheron (durante o serviço militar
em África), tratou com êxito, uma sacralgia resistente a tratamentos anteriores e a partir de 1960 (já em
França), dedicou-se a geriartria, entrando em contacto
com Pistor para partilha de experiências.
Em 1964 foi criada a Sociedade Francesa de Mesoterapia, pelo Dr. Pistor
Em 1981 Bicheron realizou o 1º curso teórico.
Definição
Mesoterapia consiste na administração intradérmica

por meio de agulhas finas, de medicamentos em pequenas doses e intervalos de tempo maiores do que
os necessários na administração pelas vias convencionais, diminuindo assim a iatrogenia e o custo económico.
O lema é: pouco, poucas vezes no local exacto.
Mecanismos de acção
Desde 1970 que se procura uma explicação cientifica
para o mecanismo de acção da Mesoterapia. Sabe-se
que há uma farmacocinética especifica para os medicamentos usados por via intradérmica, existindo dezenas de teorias mas sem conclusões.
Pistor diz que não sabe como nem porquê, mas actua!
A Mesoterapia têm-se desenvolvido através dos resultados clínicos obtidos.
O mecanismo de acção, está por descobrir, mas pensa-se que esteja relacionado com a farmacocinética
e farmacodinâmica dos produtos, administrados por
esta via.
O Dr. Puitzurra e col. compararam através de cromatografia gasosa, concentrações plasmáticas e tissulares de diferentes princípios activos administrados por
via IM e intradérmica, concluindo que as concentrações de AINES obtidas no tecido muscular e nas articulações eram maiores por via intradérmica que por
via IM.
O Dr. Daniel Corbel, R. Itti e cols., em Tour (trabalho
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mais recente) demonstraram a importência da profundidade da injecção:
- A quantidade de medicamento que permanece no
ponto de injecção – portanto clinicamente útil – é de
50% a nível intradérmico superficial e de 16% se injectado a mais de 4 mm de profundidade ao fim de 10
minutos.
O Dr. Daniel Corbel e cols concluíram ainda que – A
via mesodérmica é uma via de administração de medicamentos dotada duma farmacodinâmica própria
caracterizada por um efeito mais durador, diferente
biodistribuição, excreção e biodisponibilidade dos
fármacos administrados.
Selecção dos fármacos em Mesoterapia
Os fármacos, são seleccionados de forma empírica,
com base nos efeitos que se conhecem do seu uso
noutras vias de administração. Eles devem ser hidrossolúveis.
São proibidos:
- Substâncias com acção vasoconstritora
- Corticosteroides
- Misturas com diferentes PH
- Misturas de medicamentos incompatíveis
Regras na utilização de medicamentos
• Deve-se evitar misturar mais de 3 medicamentos na mesma seringa;
• As misturas devem ser extemporâneas.
• Não se deve usar mais de 4cc de produto por
sessão (excepto na celulite).
• A quantidade de produto a aplicar em cada picada, deverá ser o menos possível.
• Em situações agudas deverão fazer-se 2 a 3 sessões com 1 semana de intervalo e depois espaçar-se progressivamente as sessões de tratamen-

to para de 1,5 mês em 1,5 mês.
• A picada não deverá ultrapassar os 4 mm de
profundidade.
Medicamentos mais usados
em meio hospitalar
• Procaina
• Lidocaina
• AINES
• Miorelaxantes
Efeitos secundários da Mesoterapia
Praticamente não existem efeitos secundários em Mesoterapia. A técnica é portanto bem tolerada, segura e
desprovida de iatrogenia.
a) Dor: a dor deve-se à picada que leva à rotura da
pele em zonas cuja inervação é superficial (epicondilo, epitroclea, maleolo p. ex.), deve-se “pinçar” a
zona de picada entre o polegar e o indicador.
Nos processos agudos deve iniciar-se o tratamento
pela zona contralateral à dor.
No tratamento do ráquis pode pressionar-se a região contralateral à da picada.
b) Eritema: os eritemas mais frequentes são limitados
e localizam-se unicamente no território cutâneo
onde foram dadas as picadas. Deve-se á libertação
local e autolimitada de mediadores. No entanto
podem surgir necrose da pele e/ou urticária. Esta,
nem sempre tem etiologia alérgica, podendo dever-se ao traumatismo provocado pela agulha ou à
pressão da placa da “pistola”.
c) Choque anafilático: deve perguntar-se sempre ao
doente, se tem alergias.
d) Reacções vagais: o doente nunca deve ser tratado
de pé.
Sendo uma mais valia para a especialidade de Medicina Fisica e de Reabilitação no tratamento da dor osteoarticular aguda ou
crónica, permite uma melhor qualidade de vida do doente. Em situações
graves agudas ou crónicas em que os
tratamentos de fisioterapia são indispensáveis, acelera a recuperação do
doente. Sem praticamente contra indicações, a Medicina conta com esta
mais valia que cada vez tem maior
aceitação quer por parte da classe médica, quer por parte dos doentes.
Dra. Isabel Mimoso

Tratamento do Ombro.
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NOTÍCIAS
Assembleia Geral Ordinária da LAHSM
No dia 29 de Março decorreu a Assembleia Geral Ordinária. Procedeu-se à discussão e votação dos Relatórios de Contas de Gerência (ano 2015) e de Actividades durante o ano de 2015.

Apresentação da LAHSM ao CA do CHLC
Nos primeiros dias de Abril procedeu-se à elaboração
de um ofício que foi enviado e entregue em mão ao
CA do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC).
Faziamos a apresentação da Liga dos Amigos do
Hospital de Santa Marta e solicitavamos uma reunião
com o CA para análise e eventual solução de alguns
problemas que nos preocupam.

Semana do Hospital de Santa Marta

Palestra subordinada ao tema “Um Hospital, diferentes abordagens”.

Dia da LAHSM
No dia 2 de Junho e inserida nas comemorações do
Dia da Liga dos Amigos do Hospital de Santa Marta,
foi celebrada uma missa na Capela pelos Senhores
Padres, José Cruz e José Cristino.

Entre os dias 27 de Maio e 2 de Junho realizou-se
as comemorações da Semana do Hospital. No dia 27
em sessão solene no Auditório do piso 6 realizou-se
a Cerimónia de Entrega de emblemas de prata e ouro
aos funcionários que completaram, respectivamente,
vinte e vinte e cinco anos de Serviço.

Capela do Hospital de Santa Marta.

1st and 2nd of July 2016 - 9th Lisbon Summer Meeting
Palestra subordinada ao tema “Um Hospital, diferentes abordagens”.

Englobado nas comemorações da Semana do Hospital de Santa Marta, decorreram no dia 31 diversas
palestras efectuadas por vários profissionais, subordinadas ao tema genérico “Um Hospital, diferentes
abordagens”.

No Centro Cultural de Belém.
Directores: Rui Cruz Ferreira ( H.St.Marta) e Marco
Costa ( University Hospitals, Cleveland).
Na primeira sessão do dia 1 de Julho, o Dr. Correia da
Cunha, Coordenador Nacional da Comissão de Reforma Hospitalar, prestou homenagem aos Drs. Jorge
Quininha (H.St.Marta) e Joaquim de Oliveira (H.St.
Maria), cardiologistas de intervenção, já falecidos.
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Palavras cruzadas

Os pontos, os nós, a noz-moscada

Sonhar os pontos, os nós, a noz-moscada.
No Oriente, os portos exóticos.
Num fervilhar salgado, baunilha e canela, velas
que se cruzam, sob as águas que adormecem.
Nos prados, as éguas agilíssimas recortam-se,
entre grous e estrelícias
que lembram aves do paraíso.

Ficha Técnica

À noite, as mãos levitam sobre pianos azuis
e os cravos são a paixão, a neblina,
convocando os jardins, as caravelas,
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os aromas que deslumbram.

Algures, uma voz quotidiana, uma língua familiar
ilumina um céu de outrora, pérola e fulgor,
mar de naufrágios,
onde as endechas luminosas emergem ainda,
na magia perfumada que impregna
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o infinito sol do nosso berço.

Maria do Sameiro Barroso

