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• INTRODUÇÃO 

O Centro de Referência de Doenças Lisossomais de Sobrecarga (CR de DLS) do Hospital 

Senhora da Oliveira Guimarães (HSOG) possui uma população em seguimento que é 

maioritariamente de idade adulta, apresentando características semelhantes, em termos da 

presença de fatores de risco cardiovasculares às da restante população da mesma faixa etária. 

As DLS, nomeadamente a doença de Fabry, apresenta no seu espetro manifestações 

cardiovasculares, sendo pertinente a existência de medidas de controlo dos principais fatores 

de risco cardiovasculares, de forma a diminuir o risco de ocorrência de eventos, nomeadamente 

o enfarte agudo do miocárdio (EAM) e o acidente vascular cerebral (AVC). 

Tendo em conta o conhecimento das características da população do CR foi definido um 

plano de atividades de promoção da saúde. 

 

• PLANO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Os principais fatores de risco cardiovasculares da população atendida e que poderão ter 

maior impacto na ocorrência de EAM e AVC são a Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão 

Arterial (HTA), sendo assim estes os fatores considerados prioritários e para os quais foi definida 

uma intervenção. 

 

Foram planeadas as seguintes ações: 

o Elaboração de folheto informativo sobre DM e HTA 

o Desenvolvimento de sessões de informação aos doentes 

▪ Entrega dos folhetos e educação nas consultas 

▪ Disponibilização da informação no site do HSOG 

o Referenciação dos doentes para a consulta de HTA, no caso de HTA de difícil 

controlo ou HTA secundária 

o Referenciação dos doentes para a consulta de Diabetologia do HSOG, no caso 

de DM tipo 1, DM tipo 2 de difícil controlo ou outros tipos de Diabetes 
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▪ Estas consultas possuem já a devida articulação com os cuidados de 

saúde primários e cuidados diferenciados para as complicações que 

possam ocorrer nestes doentes 

o Avaliação do impacto do plano 

▪ Através da confirmação do controlo da HTA e da DM nos doentes 

seguidos na consulta de DLS 

▪ Meta: Taxa de doentes controlados > 80% 

 

• RESULTADOS 

Após a implementação do plano referido aos doentes do CR de DLS durante os anos de 

2017 e 2018, verifica-se que a grande maioria dos doentes teve acesso à informação veiculada 

e sempre que necessário foram referenciados às consultas específicas referidas.  

Os doentes apresentam também consultas de seguimento, garantindo a continuidade 

dos cuidados nos Cuidados de Saúde Primários, situação que se evidencia após consulta dos 

registos efetuados por essas entidades. Foi ainda reforçada a necessidade do controlo adequado 

destes fatores de risco cardiovasculares aquando das ações de formação sobre os sintomas de 

alarme de DLS efetuadas pela equipa multidisciplinar do CR nos cuidados de saúde primários . 

Foi cumprida a meta definida, sendo a taxa de doentes com HTA e DM controlados 

superior a 90%, quer em 2017 quer em 2018. 

 

• MELHORIAS 

Tendo em conta o cumprimento das metas definidas para os indicadores, não foi 

identificada a necessidade de implementação de melhorias. 
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