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Caros Leitores,

Encerramos, com o presente número 2 do 
volume 13, mais um ano de publicação dos Cader-
nos de Saúde do Instituto de Ciências da Saúde 
da Universidade Católica Portuguesa.

Atravessámos todos, alunos e professores, um 
período muito difícil da nossa vida académica.

Apesar das dificuldades, continuámos, no “ICS da 
Católica”, a trabalhar para ultrapassar em conjunto 
as dificuldades de todos conhecidas, de que são um 
bom exemplo os resultados do último ano letivo.

Os Cadernos de Saúde, que há anos teimosa-
mente persistimos em publicar, são outro bom 
exemplo do retorno que vem da aposta em melho-
rar sempre, ganha através do esforço comum 
que conseguimos congregar. Prova-o não só a 
quantidade mas a qualidade e a diversidade dos 
temas que nos foram submetidos por autores 
portugueses, espanhóis e brasileiros, e que com 
muito gosto publicamos.

Assim, neste número convidamos-vos a debru-
çarem-se, através de sete artigos, em temas tão 
diversos e interessantes como os problemas do 
doente crítico no serviço de urgência, as vivên-
cias das famílias de dadores de órgãos e tecidos, 
a problemática da suspensão da alimentação e 
hidratação em doentes terminais, bem como a 
avaliação da iniciação de ventilação invasiva em 
doentes terminas. Publicamos também a adaptação 
transcultural para português do Questionário GES 
realizado pela Sociedade Espanhola de Cuidados 
Paliativos. Por último, apresentamos a experiência 
brasileira da abordagem da doença oncológica na 
mira da cobertura universal de saúde.

Uns Cadernos que vale bem a pena visitar!
Só convosco conseguimos manter esta qualidade. 

É, pois, com muito gosto que vos convidamos a 
juntarem-se a nós como autores dos próximos 
números dos Cadernos de Saúde. Serão muito 
bem-vindos!

Fernando Mena Ferreira Martins
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