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DESAFIOS PÓS-COVID
VÍTOR GIL   
PRES. SOCIEDADE PORT. DE CARDIOLOGIA 

“Repensar a redundância” 
“Criar modelos integrados de 
acompanhamento de doenças  
crónicas, de que a insuficiência 
cardíaca é paradigma. É desafiante 
repensar a redundância de tantos 
atos que entraram em rotinas, com  
duvidosa criação real de valor. Or-
ganizar, estruturar, racionalizar,  
mais do que  os interesses, deve-
rão ser palavras de ordem.”n

CORREIO DA MANHÃ   42 ANOS A INFORMAR OS PORTUGUESES

ZÉLIA SANTOS    
NUTRICIONISTA 

“Estilos de vida saudáveis” 
“Será necessário empenho e dedi-
cação na promoção de hábitos e 
estilos de vida saudáveis, preve-
nir e tratar doenças crónicas 
como a obesidade, diabetes, hi-
pertensão (entre outras) e simul-
taneamente as doenças infeccio-
sas. Importa compreender os di-
ferentes estilos e condições de 
vida, que determinam os resulta-
dos em saúde dos cidadãos.”n 

MARIANA GAIO ALVES   
SOCIÓLOGA 

“Beneficiar da ciência” 
“Melhorar as condições de traba-
lho de docentes e investigadores, 
combatendo a precariedade e re-
vendo os mecanismos de progres-
são nas carreiras. Essa melhoria 
permitirá que o país continue a be-
neficiar da qualidade da investiga-
ção científica e da formação aca-
démica que têm sido decisivas 
para enfrentarmos a pandemia.”n

ROQUE DA CUNHA   
SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS 

“Recuperar listas de espera” 
“Recuperar as listas de espera 
que já sabemos que serão muito 
maiores quando a pandemia ter-
minar; retomar a acessibilidade 
aos cuidados de saúde primários; 
recuperar o desenvolvimento 
económico e encetar uma luta 
consistente contra a pobreza e 
contra a precariedade que tam-
bém serão problemas maiores.”n

ISABEL LUZEIRO   
PRES. SOCIEDADE PORT. DE NEUROLOGIA 

“Telemedicina é mais-valia” 
“A telemedicina, permitindo dis-
cussão de diagnósticos, reuniões 
cientificas, consultas aos doen-
tes, será uma mais-valia. Tere-
mos aspetos negativos: crianças 
que se atrasaram na aprendiza-
gem do reconhecimento de ex-
pressões e emoções, o medo in-
consciente do contacto com os 
demais e as repercussões físicas 
da SARS-CoV-2.”n

CARLOS ALMEIDA   
MÉDICO DENTISTA 

“Ganhar confiança” 
“A situação pandémica e uma die-
ta mais rica em açúcares por via 
do confinamento podem levar a 
um descontrolo na saúde oral. É 
previsível que se verifiquem mais 
patologias de gengivite, periodon-
tite e cárie. Ganhar a confiança 
dos Portugueses para a seguran-
ça e importância dos tratamentos 
dentários será um desafio.”n

ANÍBAL FERREIRA   
PRES. SOCIEDADE PORT. DE NEFROLOGIA 

“Retomar os transplantes” 
“Retomar o número de transplan-
tes de rim e de rim/pâncreas que 
foram praticamente interrompidos 
no último trimestre, reconquistan-
do o segundo lugar na Europa. 
Manter os hemodialisados protegi-
dos das novas variantes do vírus e 
voltar a implementar intervenções 
preventivas e terapêuticas preco-
ces da insuficiência renal.”n 

TIAGO BILHIM   
RADIOLOGISTA DE INTERVENÇÃO 

“Controlar a progressão” 
“Será um enorme desafio recupe-
rar o tempo perdido e controlar 
rapidamente a progressão natural 
de doenças benignas como a hi-
perplasia benigna de próstata ou 
os fibromiomas uterinos e adeno-
miose, considerados menos prio-
ritários face aos cuidados aos 
doentes infetados com COVID-19, 
aos doentes oncológicos ou às ur-
gências agudas.”n  

JAVIER GALLEGO   
CIRURGIÃO CARDIOTORÁCICO 

“Tratar outros doentes”  
“Passado um ano da pandemia, o 
número de doentes não covid que 
não foram diagnosticados e trata-
dos em tempo útil é demasiado 
grande. É altura de pensar nos 
doentes que ficaram sem consul-
tas de especialidade, com exames 
diagnósticos adiados e cirurgias 
canceladas. Tratar estes doentes 
é uma prioridade.”n

VÍTOR FONSECA   
PNEUMOLOGISTA 

“Capacitar o SNS” 
“O grande desafio será a reorgani-
zação e capacitação do SNS. A 
pressão e o volume de trabalho 
que lhe foram pedidos foram tre-
mendos. A cidadania e o ensino 
para Saúde serão outros desa-
fios, de forma a responsabilizar a 
sociedade civil na prevenção da 
doença com estilos de vida mais 
saudáveis.”n

ANA PEIXINHO   
PSIQUIATRA 

“Impacto na saúde mental” 
“Aumentar a capacidade de res-
posta dos Serviços de Saúde 
Mental e facilitar o acesso. Os 
efeitos a longo prazo da pandemia 
terão um impacto muito significa-
tivo em termos de saúde mental 
com um previsível aumento na 
prevalência de perturbações psi-
quiátricas e suicídio. É fundamen-
tal realizar uma avaliação precoce 
e tratamento atempado.”n

EUGÉNIO LEITE   
OFTALMOLOGISTA 

“Perdas irreversíveis” 
“Recuperar o tempo perdido da 
saúde ocular dos doentes. Situa-
ções urgentes como glaucoma, 
retinopatia diabética, DMI ou am-
bliopia produzem perdas irrever-
síveis para a visão e ficaram por 
tratar. As cataratas são recupe-
ráveis, mas o atraso nas cirurgias 
produz perda de qualidade de vida 
dos doentes.”n

HELENA CANHÃO    
PRES. SOC. PORTUGUESA DE REUMATOLOGIA 

“Mitigar os estragos”  
“Aprender com os aspetos positi-
vos, combater as desigualdades e 
mitigar os estragos, de forma a 
compensar a provação que toda a 
população viveu. O vírus ceifou vi-
das, aumentou as desigualdades e 
teve impacto no diagnóstico e no 
controlo de doenças crónicas, na 
saúde mental e na saúde muscu-
loesquelética.”n

ANA SILVA GUERRA   
CIRURGIÃ PLÁSTICA 

“Necessidade de melhorar” 
“O tempo passado em frente ao 
computador, o teletrabalho e as 
crianças assumiram-se fatores de 
stress como nunca pensaríamos 
que iam ser. Melhorar a imagem 
vai ser uma necessidade premen-
te. Cada vez mais, homens e 
mulheres procuram aliviar a pres-
são que sentem e reconhecerem-
-se no ecrã ajuda ao positivismo 
necessário nesta fase.”n

ANA ISABEL PEDROSO 
ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA/INTENSIVA 

“O Mundo mudou” 
“Abordar as síndromes pós-covid. 
Que desafios médicos? O que 
acontecerá a estes doentes? Para 
além das lesões respiratórias nos 
doentes mais graves, quais as le-
sões neurológicas? A comunidade 
científica tem os olhos no estudo  
destes doentes. Dada a incidência 
mundial da doença aguda, que pro-
blemas a longo prazo trará?”n 

A PERSPETIVA DOS ESPECIALISTAS
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