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eu oanc emia 

Qual o Impacto 
do teletrabalho 
na saúde digestiva? 
Fator promotor de maior 
sedentarismo e instabilidade 
emocional, pela imprevisibilidade 
de manter as rotinas 
pré-COVID-19,  o trabalho 

remoto pode provocar 

ou agudizar algumas 

doenças gastrointestinais 

Com a ajuda de uma 

especialista, saiba quais 

e como controlar 

ou diminuir os seus efeitos. 

Co!,) 
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30 minutos 
«É a duração mínima de uma 

caminhada ao ar livre. Mantenha 
este hábito pelo menos três 

vezes por semana já que ajuda 
a combater o sedentarismo 

e os problemas 
digestivos que daí podem 

resultar», recomenda 
Ana Célia Caetano, médica 

gastrenterologista 

saúde 

POR CARLOS EUGENIO AUGUSTO 

COLABORAÇÃO 

DRA. ANA CÉLIA CAETANO 
Médica gastrenterologista e presidente do Núcleo 
de Neurogastrenterologia e Motilidade Digestiva 

da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia 

A
s doenças 
digestivas estão 
entre as que 
mais afetam os 

portugueses, estimando-se 
que atinjam cerca 
de um terço da população. 
Exemplos disso são 
«a doença de refluxo 
gastroesofágica, a dispepsia 
(que engloba a dor 
de estômago e saciedade 
precoce e após as refeições), 
a síndrome do intestino 
irritável e as alterações 
de trânsito intestinal  

(obstipação e diarreia são 
os padrões mais comuns), 
sendo responsáveis por 
uma enorme procura 
de acompanhamento 
médico, tornando 
a Gastrenterologia uma 
das especialidades mais 
solicitadas em Portugal», 
afirma Ana Célia Caetano, 
médica gastrenterologista. 
Apesar da origem 
multifatorial das patologias 
digestivas, «existem 
questões que as podem 
desencadear e exacerbar, --

 

RELAÇÃO COM A COVID-19 
* «Está provada a associação de queixas digestivas 
na fase aguda da infeção por COVID-19, com muitos 
doentes a manifestar dor e desconforto abdominal 
e alteração do trânsito intestinal, em especial diarreia», 
revela Ana Célia Caetano, adiantando que «esse quadro 

pode justificar-se pela tempestade inflamatória 
que caracteriza a fase inicial (ou os primeiros dias) 
de infecção». Para compreender essa associação «estão 

a ser realizados estudos sobre a microbiota que avaliam 
o impacto da COVID-19, quer na fase aguda quer na 
"versão" longa, na alteração da flora intestinal, para 
encontrar marcadores que o possam explicar». 
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como o stresse 
e o sedentarismo, 
consequências associadas 
ao confinamento 
e ao teletrabalho, medidas 
que resultaram da tentativa 
de controlar a onda 
pandémica provocada 
pela COVID-19», indica 
a especialista. 

ECOS DA PANDEMIA 

Essa realidade confirma-se 
«pelo recente crescimento 
da procura de consultas 
médicas na área 
da gastrenterologia, 
uma vez que as doenças 
referidas anteriormente 
agravam perante 
o isolamento, ansiedade 
e depressão», refere Ana 
Célia Caetano, adiantando 
que « já existem estudos 
que demonstram 
que essas condicionantes  

são responsáveis pela 
diminuição da qualidade 
de vida no geral, 
e, em particular, da saúde 
digestiva». Além disso, 
«é previsível que 
a diminuição das consultas 
e dos rastreios na área 
digestiva durante os 
confinamentos de 2020 
e 2021 venha também a ter 
impacto a médio prazo 
nas doenças digestivas 
crónicas e nas doenças 
digestivas oncológicas», 
lamenta a médica 
gastrenterologista. 

INIMIGOS DO INTESTINO 

Alguns estudos têm 

sublinhado a relação direta 
entre o teletrabalho e vários 
problemas gastrointestinais, 
centrando a atenção 
nos efeitos da maior 
inatividade física 

e instabilidade emocional 
provocadas pelo 
combate à COVID-19. 
Na prática, «o impacto 
do sedentarismo pode 
ser observado 
no aparecimento precoce 
de algumas patologias, 
pois passamos mais tempo 
sentados, prejudicando 
o funcionamento 
digestivo. Paralelamente, 
com o aumento de peso 
que isso possa representar, 
a eficiência da digestão 
piora, provocando 
alterações de trânsito 
intestinal». Por outro lado, 
«as restrições sociais 
agravaram os quadros 
de depressão e ansiedade 
— algo inerente a muitos 
doentes digestivos —, sendo 
ameaças à saúde digestiva, 
pois essa é também 
um barómetro do 

18% É a proporção 
de infetados 

por 
COVID-19 

que 
apresenta 
problemas 
digestivos 

e que, 
por vezes, se 
manifestam 

antes 
das questões 
respiratórias, 

de acordo 
com um 
estudo 

divulgado 
pelo Uníted 
European 

Gastroente-

 

rology 
Joumal 

ESTRATÉGIAS PARA CUIDAR DA SAÚDE DIGESTIVA 
Ana Célia Caetano, médica gastrenterologista, explica como zelar por uma melhor estabilidade 

gastrointestinal. 

Adote a dieta 

mediterrãnica 

«Por ser rica em fibras, 

fruta e legumes, favorece 

uma boa ação digestiva. 

Evite a ingestão 

de alimentos ricos em 

gordura e faça intervalos 

regulares, de três horas, 

entre as refeições.»  

Faça exercício físico 

com regularidade 

«Por aumentar 

o fluxo sanguíneo, 

as atividades 

físicas aceleram 

o metabolismo 

e agilizam o processo 

de digestão.»  

Recupere as boas 

rotinas, «sejam a hora 

das refeições ou 

de higiene de sono, 

mantendo ritmos 

e horários. São aliadas 

da estabilidade 

fisiológica e do bom 

desempenho 

gastrointestinal». 
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saúde * 

equilíbrio pessoal, não 
se estranhando que 
os doentes já diagnosticados 
com problemas digestivos 
tenham mais crises 
ou agravamento 
do quadro», confirma 
Ana Célia Caetano, 
nomeadamente nas 
seguintes situações. 

* Doença de refluxo 
«Caracteriza-se pela 
presença de um conteúdo 
do estômago que volta 
a passar para o esófago, 
sem provocar vómito, 
dando origem ao que se 
denomina pirose, isto 
é, sensação de queimadura 
e/ou dor na região central 
do peito, com eventuais 
reflexos na orofaringe, 
como tosse, rouquidão, 
mau hálito ou prejuízo 
da dentição», explica 
Ana Célia Caetano. 
«O teletrabalho e o facto 
de se passar muito mais 
tempo sentado, sem 
as habituais interrupções 
regulares para as refeições, 
pode agravar o refluxo. 
O sedentarismo também 
conduz a um aumento 
de peso, o que pode agravar 
as queixas», indica a médica 
gastrenterologista. 

3 Faça assim «Mantenha 
uma rotina de refeições 
equilibrada e evite 
oexcesso do consumo 
de bebidas alcoólicas, tabaco 
e cafeína, já que agravam o 
problema.» 

* Síndrome 
do intestino irritável 
«Doença crónica cujos 
sintomas são dor 
ou desconforto abdominal 
e que poderá estar associada 
a alterações do trânsito 
intestinal», explica Ana 
Célia Caetano. «O maior 
isolamento e sedentarismo 
impostos pelo trabalho 
remoto podem agudizar 
este problema pela alteração 
de rotinas de alimentação 
e sono ou prolongamento 
do horário laborai, 
oque eleva os níveis 
de ansiedade e stresse 
e, consequentemente, 
a instabilidade intestinal.» 

Faça assim Para controlar 
sintomas ou reduzir 
a ocorrência de crises, 
procure manter «hábitos 
alimentares e de rotina 
de sono saudáveis». 

* Doença hemorroidária 
Tem como sintomas 
«desconforto anal, que pode 
estar associado a perdas 
de sangue, comichão 
ou sensação de "peso", e que 
se pode agravar quando as 
fezes estão mais rígidas, 
pois obriga a maior esforço 
para evacuar», indica 
a especialista. 
«O teletrabalho pode 
acentuar este problema 
pelo facto de se passar mais 
tempo sentado. Além disso, 
osedentarismo eleva 
a probabilidade 
de obstipação, o que pode  

agravar o problema», alerta 
Ana Célia Caetano. 

Faça assim «Tente fazer 
várias pausas, saindo 
da posição de sentado, 
mantenha uma boa 
hidratação e evite o excesso 
de ingestão de alimentos 
com muita gordura, 
refeições condimentadas 
ou picantes.» 

* Obstipação 
Corresponde a um 
número de evacuações 
inferior a três vezes 
por semana — o padrão 
normal pode variar entre 
uma e três vezes por 
dia até três vezes 
por semana — e que 
pode estar associado 
a queixas de esforço 
evacuatório 
ou sensação de não 
ofazer de forma 
satisfatória», refere 
a especialista. «Trata-se 
de um problema muitas 
vezes associado à doença 
hemorroidária e pode 
ser consequência 
do sedentarismo, falta 
de exercício físico 
e má hidratação, algumas 
destas questões associadas 
ao trabalho remoto.» 

Faça assim «Para 
minimizar ou prevenir 
a ocorrência, ingira mais 
líquidos, em especial água, 
em média, 1,51 por dia, 
e seja fisicamente ativo, 
oque melhora a saúde 
digestiva.» * 
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PAG. 16 
Qual o impacto 
do teletrabalho 
na saúde 
digestiva? 
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