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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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“A normalidade é como 
uma estrada pavimentada. 
É confortável de se andar 

mas nenhuma flor cresce nela"

 Vincent  van Gogh

Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 

capa de Suren Manvelyan
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Há uma linha que separa 
o normal do patológico?      Não

“Cada época tem a sua própria leitura do mundo e uma não é melhor que a outra. A 
verdade é uma invenção interpretativa, cujos conceitos são datados e que dura até que 
uma outra verdade venha substitui-la”.  
                Michel Foucault 

Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Já foi um hábito considerado normal, mas 
hoje seria impensável juntar uns quantos 
milhares numa arena, à espera de um comba-
te de morte. A política do pão e circo mudou, 
dispensou os gladiadores e a violência direta. 
Na época, era uma espetáculo normal e aceite 
pela sociedade. Hoje, já estamos num tempo 
em que questionamos se um touro pode ou 
não morrer na arena… 

Chamam-lhe evolução, progresso ou melhora-
mento. O certo é que a sociedade nem sempre 
defendeu o que (hoje) nos parece mais corre-
to ou melhor. O que aplaudimos “ontem” não é 
o mesmo que hoje se enaltece. E ainda bem 
que é assim, porque “cada época faz a sua 
própria leitura do mundo”. Num e noutro 
tempo, a sociedade sempre aplaudiu o que 
considerava normal, os comportamentos 
repetidos, o previsível, aquilo que possa 
garantir equilíbrio, uma espécie de autorre-
gulação.  

A normalidade sempre foi validada sem um 
termo de comparação, mas apenas porque era 
algo previsível, um hábito comum, tudo o 
resto seria anormal. Ser normal revelou-se 
uma poderosa ferramenta. A normalidade 
passou a ser aquilo que a sociedade aceita. Os 
comportamentos repetidos serão normais e 
os que ocorrem poucas vezes serão patológi-
cos. Será assim? Nem sempre, nem nunca. Os 
�ilósofos invocam a normose, a doença de ser 
normal, uma patologia que leva à infelicidade 
e perda de sentido da vida, tão só pelo conjun-
to de hábitos que todos consideram como 
normais. 

Admite-se que esta pode ser uma característi-
ca, uma manobra do cérebro que aprecia o 
que é familiar e que gera descon�iança e medo 
para tudo o que sai da normalidade conven-
cionada. E o medo consegue imobilizar.  

E o que aconteceu para chegarmos aqui? Já 
nascemos “normais”? Já.   

É normal andar aos… meses, falar aos… 
meses, comer a primeira papa aos…, a primei-
ra sopa… Se assim não for, não faltará a 
descon�iança dos avós, das tias, dos vizinhos, 
das amigas. Porquê? Porque é normal isso 
tudo acontecer num intervalo de tempo 
balizado pela experiência. A normalidade 
instala-se assim e aplica-se como instrumen-
to relevante para caraterizar saúde. 

Esta normalidade está sempre ligada ao que é 
previsível e �ica associada à ausência de 
doença, ausência de sintomas ou sinais. Acaba 
por ser sinónimo de saúde. Mas, é mesmo 
assim? As mães que hoje ultrapassam a idade 
“normal” para terem �ilhos estarão doentes só 
porque querem ter �ilhos aos 30, 40 anos ou 
mais? O que fazer àqueles que não têm uma 
conta de Facebook ou de Instagram? Como 
classi�icar este comportamento pouco 
“normal”? Serão introvertidos? Há espaço 
para eles? Como podem ser felizes? 

É possível resistir a esta normalidade? É. Mas, 
quantos estão dispostos a questionar tudo o 
que achamos normal? Sabemos que as pesso-
as não são construídas em série e, consequen-
temente, não somos todos iguais. Aprende-
mos isso, mas aproveitamos pouco o que já 
sabemos. 

Conceição Abreu 

Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

MITOS e REALIDADES

Os mitos são criações �iccionais, de uma época em que os trovões e os raios eram apenas 
a ira dos Deuses, depois acrescentou-se o vício do sistema de con�iança, porque tende-
mos a con�irmar aquilo em que cremos. Fez-se muito com base nestes pressupostos. Hoje, 
a ciência explica que, biologicamente, homens e mulheres diferem em apenas 5% e que 
o código genético dos homossexuais é precisamente igual ao dos heterossexuais. 
O que mudou? 

O que separa um homem de uma mulher? Apenas 5%

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

“O tratamento diferente de uma camada da 
sociedade foi uma ideia ficcional muito 
requintada, para manter as mulheres afasta-
das do trabalho dos homens, tal como os 
pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colo-
nos…” 

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

“…. Tendemos a confirmar aquilo em que 
cremos. A partir do momento em que acredi-
tamos em alguma coisa, procuramos alimen-
tar o preconceito com indícios que o reafir-
mem. O vício do mecanismo de decisão 
observa-se na educação, política, justiça e 
banalidades da vida diária.” 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 

“Já nem a descodificação do código genético 
é suficiente para identificar o que é masculi-
no e o que é feminino. Terá de se adaptar na 
Igreja o código do Manual das Forças Arma-
das, em que os mancebos se apresentavam 
perante as chefias militares como vieram ao 
mundo.” 



Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

Basta uma noite mal dormida para - em 
reação - aumentar o apetite e, preferencial-
mente, escolher alimentos mais calóricos. A 
insónia não é um sintoma normal, nem deve 
ser encarado como tal. Esta é a mais frequente 
perturbação do sono e acredita-se que atinge 
30 a 40% dos adultos, e cerca de 10% da 
população geral apresenta sintomatologia 
que preenche critérios de insónia crónica. 

As pessoas sabem que dormem mal, que acor-
dam muitas vezes de noite e que não descan-
saram e, raramente, assumem que têm priva-
ção de sono. Na verdade, a insónia é um fator 
de risco para desenvolver variados distúrbios 
psiquiátricos, como depressão, ansiedade, 
abuso de substâncias, mas também múltiplas 
patologias médicas, como a diabetes, hiper-
tensão e doença cardiovascular. A Organiza-
ção Mundial de Saúde admite mesmo que a 
repetição de noites mal dormidas é um hábito 
que tem potencial para desencadear um 
enfarte ou um AVC, tal como o hábito de 
fumar. 

A relação entre insónia e o aumento de peso 
deixou de ser um mito. É uma verdade, pelo 
impacto que uma má noite de sono tem no 
apetite e também no consumo diário de ener-
gia. Está provado que dormir menos de 6-7 
horas por noite também provoca alterações 
na produção das hormonas que regulam o 
nosso apetite, aumentando os níveis de greli-
na, a “hormona da fome”, que induz a vontade 
de comer. 
 
Sucessivas investigações têm vindo a 
demonstrar que quem dorme mal tem 
tendência para, nas horas seguintes, comer 

Há uma relação entre 
insónia e aumento de peso?

Se depois de uma noite mal dormida der consigo a consumir algo excessivamente calóri-
co isso é, tão só, um efeito da insónia. A privação do sono também tem uma relação 
direta com o aumento de peso e, decididamente, dormir mal engorda 

mais doces e mais gordura, em prol da dimi-
nuição do consumo de proteínas. Quando a 
insónia se torna um hábito, as más escolhas 
alimentares tornam-se usuais e o excesso de 
peso acaba por se instalar como uma caracte-
rística.       

A desregulação do sono também vai provocar  
informações erradas no cérebro e o organis-
mo não percebe que já está saciado, acabando 
por solicitar a ingestão de mais alimentos. 
Isto já sem falar na fome noturna. Neste caso, 
a relação é óbvia. Se estamos muitas horas 
acordados, o corpo não entra em modo 
descanso e sobra muito tempo para continuar 
a comer.   

O “peixinho de rabo na boca” continua e as 
implicações vão ainda mais longe e afetam as 
escolhas que fazemos diariamente. Acres- 
cente-se ainda que como não dormimos o 
su�iciente estaremos sempre mais cansados 
(e com mais peso), logo, somos atraídos para 
o sedentarismo muito facilmente, optando 
pelo sofá em vez de sair à rua para fazer exer-
cício �ísico. E tudo isto acontece porque não 
dormiu bem.     

Mas note, nem tanto ao mar, nem tanto à 
terra. Se dormir pouco engorda, o contrário, 
dormir muito, não emagrece. O ideal é mesmo 
dormir bem. 

Joana Serra    
(Médica, Psiquiatra com competência em 
Medicina do Sono) 

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 



16

Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

É mesmo verdade, precisamos de dormir e 
este não é de todo um desperdício de tempo. 
Podemos apontar vários motivos, trazemos 
só três. Se não dormirmos, as células não 
carregam a energia imprescindível, o cérebro 
não faz as limpezas necessárias e o nosso 
sistema imunológico (aquilo que nos protege) 
�icará fraco. Isto é, precisamos de dormir para 
consolidar a nossa memória, para economizar 
energia e para manutenção do próprio corpo. 
Percebe-se agora porque, depois de uma noite 
mal dormida, andamos mais cansados e com 
falhas de memória. 

A lâmpada elétrica, o rádio, a televisão, o com-
putador e os telemóveis vieram destabilizar o 
nosso sono e a quantidade de horas que lhe 
dedicamos. Junte-se o trabalho diário feito 
sem luz natural e em ambientes fechados e 
ainda o uso generalizado de óculos de sol bem 
escuros. A melatonina não é apenas uma 
hormona, precisamos que seja produzida, 
sem ela, o sono demora a chegar. Ao invés de 
melatonina todos nós andamos a produzir 
cortisol em demasia. E esta é uma hormona 
de stress que, por isso mesmo, mantém todo o 
nosso corpo em estado de alerta. Os efeitos 
encadeiam-se e, se estamos em estado de 
alerta, a frequência cardíaca aumenta, bem 

Será que andamos a dormir bem?

Todos nós já sobrevivemos a uma noite mal dormida, mas se esta for a regra e se já 
não sabemos o que é dormir como os “anjinhos”, andamos a acumular uma série de 
mazelas que o corpo, mais tarde ou mais cedo, acabará por denunciar. Não basta 
deitar e dormir, é preciso dormir bem. Vamos desmisti�icar 

como a tensão arterial… Os danos sucedem-se 
em jeito de bola de neve e o sono acaba por 
ser afetado. Mas, não basta dormir, é preciso 
dormir bem, algo que se traduz pelo acordar 
matinal com a noção de um “sono reparador”. 
 
Embora as necessidades de sono sejam 
individuais, a generalidade dos adultos neces-
sita de 7 a 8 horas (as crianças precisam de 
bem mais). Acordar durante a noite não é 
anormal, todos o fazemos é certo, embora a 
maior parte das vezes o readormecimento 
seja tão rápido que não temos a noção destes 
acordares. Diferente é interromper o sono por 
períodos relativamente prolongados, por 
exemplo, o pré-sono no sofá antes de ir para a 
cama. Porque o sono não é um momento, mas 
antes um processo com uma maneira própria 
de se desenrolar no tempo. Interromper esse 
processo pode comprometer o seu normal 
desenvolvimento.  

O sono não é um processo uniforme: existem 
diversos tipos de sono denominados de fases 
ou estadios. Só que estes estadios não surgem 
ao acaso durante o período de sono, 
organizam-se de uma forma estruturada no 
tempo e em ciclos, que se vão repetindo ao 
longo da noite.  

Cada uma destas fases traduz-se numa ativi-
dade cerebral própria e diferente da que 
temos quando estamos acordados, de modo 
que todo o nosso corpo funciona de forma 
diferente. Dependendo do estadio de sono 
que vamos tendo ao longo da noite, o nosso 
corpo sofre alterações: a temperatura corpo-
ral baixa, a frequência cardíaca e respiratória 
diminui, a tensão arterial baixa para os níveis 
mais baixos nas 24 horas do dia, a hormona 
do crescimento produz-se, os glóbulos bran-
cos do nosso sistema imunitário aumentam a 
sua produção, a memória consolida-se e o 
humor estabiliza. 

Fica explicado o mau humor logo ao acordar, o 
cansaço, as olheiras e a di�iculdade de concen-

tração. Sinais que têm uma relação direta com 
uma noite mal dormida. Tão só, porque faltou 
o tempo e a oportunidade para que todo o 
organismo se reorganizasse para mais um dia 
de gasto energético. 

José Moutinho 

(Médico, Pneumologista com competência em 
Medicina do Sono) 

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

É mesmo verdade, precisamos de dormir e 
este não é de todo um desperdício de tempo. 
Podemos apontar vários motivos, trazemos 
só três. Se não dormirmos, as células não 
carregam a energia imprescindível, o cérebro 
não faz as limpezas necessárias e o nosso 
sistema imunológico (aquilo que nos protege) 
�icará fraco. Isto é, precisamos de dormir para 
consolidar a nossa memória, para economizar 
energia e para manutenção do próprio corpo. 
Percebe-se agora porque, depois de uma noite 
mal dormida, andamos mais cansados e com 
falhas de memória. 

A lâmpada elétrica, o rádio, a televisão, o com-
putador e os telemóveis vieram destabilizar o 
nosso sono e a quantidade de horas que lhe 
dedicamos. Junte-se o trabalho diário feito 
sem luz natural e em ambientes fechados e 
ainda o uso generalizado de óculos de sol bem 
escuros. A melatonina não é apenas uma 
hormona, precisamos que seja produzida, 
sem ela, o sono demora a chegar. Ao invés de 
melatonina todos nós andamos a produzir 
cortisol em demasia. E esta é uma hormona 
de stress que, por isso mesmo, mantém todo o 
nosso corpo em estado de alerta. Os efeitos 
encadeiam-se e, se estamos em estado de 
alerta, a frequência cardíaca aumenta, bem 

como a tensão arterial… Os danos sucedem-se 
em jeito de bola de neve e o sono acaba por 
ser afetado. Mas, não basta dormir, é preciso 
dormir bem, algo que se traduz pelo acordar 
matinal com a noção de um “sono reparador”. 
 
Embora as necessidades de sono sejam 
individuais, a generalidade dos adultos neces-
sita de 7 a 8 horas (as crianças precisam de 
bem mais). Acordar durante a noite não é 
anormal, todos o fazemos é certo, embora a 
maior parte das vezes o readormecimento 
seja tão rápido que não temos a noção destes 
acordares. Diferente é interromper o sono por 
períodos relativamente prolongados, por 
exemplo, o pré-sono no sofá antes de ir para a 
cama. Porque o sono não é um momento, mas 
antes um processo com uma maneira própria 
de se desenrolar no tempo. Interromper esse 
processo pode comprometer o seu normal 
desenvolvimento.  

O sono não é um processo uniforme: existem 
diversos tipos de sono denominados de fases 
ou estadios. Só que estes estadios não surgem 
ao acaso durante o período de sono, 
organizam-se de uma forma estruturada no 
tempo e em ciclos, que se vão repetindo ao 
longo da noite.  

Cada uma destas fases traduz-se numa ativi-
dade cerebral própria e diferente da que 
temos quando estamos acordados, de modo 
que todo o nosso corpo funciona de forma 
diferente. Dependendo do estadio de sono 
que vamos tendo ao longo da noite, o nosso 
corpo sofre alterações: a temperatura corpo-
ral baixa, a frequência cardíaca e respiratória 
diminui, a tensão arterial baixa para os níveis 
mais baixos nas 24 horas do dia, a hormona 
do crescimento produz-se, os glóbulos bran-
cos do nosso sistema imunitário aumentam a 
sua produção, a memória consolida-se e o 
humor estabiliza. 

Fica explicado o mau humor logo ao acordar, o 
cansaço, as olheiras e a di�iculdade de concen-

tração. Sinais que têm uma relação direta com 
uma noite mal dormida. Tão só, porque faltou 
o tempo e a oportunidade para que todo o 
organismo se reorganizasse para mais um dia 
de gasto energético. 

José Moutinho 

(Médico, Pneumologista com competência em 
Medicina do Sono) 

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

Se o sono não chega, não permaneça na cama. Levante-se e dedique-se a uma tarefa monótona tanto 
quanto possível longe da televisão (ler, fazer croché, tricot, coisas assim). Só volte para a cama 
quando sentir sono. E, claro, não passe pela cozinha, nem abra o frigorí�ico. 

É importante criar uma rotina para o sono e por isso insistimos bastante em estabelecer horas para 
deitar e para levantar. O ideal será deitar 3 horas depois do jantar, não só para facilitar a digestão, mas 
também para não inibir os processos associados a uma boa noite de sono. Recomendamos que o 
jantar não inclua café, chá preto, chá verde, álcool ou chocolate, tudo produtos estimulantes, que 
podem interferir diretamente na qualidade do sono. O mesmo se passa com a atividade �ísica. Impor-
tante e imprescindível para um bom estado de saúde generalizado, podendo mesmo otimizar a quali-
dade e quantidade do sono, contudo, a atividade �ísica regular não deve ser feita antes de se deitar. 

A divisão onde dorme deve promover o relaxamento e, preferencialmente, o ambiente deve ser acon-
chegante. A luz do quarto e mesmo a que usa em casa não deve incluir luz azul (por exemplo, as novas 
lâmpadas economizadoras de luminosidade branca), exatamente pela mesma razão porque deve 
evitar ver televisão ou interagir nas redes sociais antes de dormir. Isto porque esta cor de luz prejudi-
ca a produção de melatonina, a hormona que é produzida pelo cérebro e que nos avisa que é tempo 
de ir dormir. Este tipo de luz (azul) irá aumentar o nosso estado de alerta, afetando diretamente a 
qualidade e quantidade de sono. 

Conselhos para uma boa noite

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 



Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

Os cremes para a pele não acabaram, de todo, 
apenas já não são produtos anti-rugas ou 
anti-aging (anti-idade). A idade existe, o enve-
lhecimento é reconhecido e não há como 
contornar que a vida muda. Também mudam 
as ideias e os conceitos. Hoje, combatem-se 
estereótipos e padrões irreais impostos pela 
sociedade, mas também pela indústria e pelo 
cinema. 

A ditadura da juventude tem os dias contados 
porque, hoje, o ideal é cada um de nós assistir 
à passagem cronológica do tempo o melhor 
possível, com relevo para o estilo de vida 
adotado. 

Os cosméticos terão de se adaptar a esta nova 
realidade e a este novo conceito. Alguns já 
mudaram a estratégia e os novos termos 
passam por produtos para a idade perfeita ou 
idade inteligente. Entrámos no tempo da 
beleza atemporal e de nada adianta ir contra o 
processo natural de envelhecimento e os 
novos modelos têm vindo a demonstrar que é 
possível ser atraente e linda com mais de 50 
anos de idade, com ou sem cabelos brancos (é 
uma opção). Gradualmente, a ciência e os 
avanços da medicina estão a ajudar a valori-
zar os anos para lá dos 50 e, hoje, já não é 
preciso dizer que “está muito bem para a 
idade”, o correto é dizer que: “está linda!” 

A dermatologia orgulha-se de acompanhar 
esta nova tendência, apetrechando-se com as 
ferramentas necessárias para conduzir e 

implementar estes novos conceitos. Esta é a 
especialidade médica que tem os instrumen-
tos adequados para proporcionar esta nova 
abordagem do conceito de beleza.   

Os tratamentos combinados dão visibilidade a 
esse bem-estar que esta renovada geração 
sente e quer implementar. A pele continua a 
ser composta por colagénio, elastina e ácido 
hialurónico e continua a precisar de compos-
tos que ajudem a atenuar os danos que acon-
tecem nas células. O retinol continua a ser um 
bom aliado para proporcionar um bom efeito 
na pele, tal como a proteção solar, os produtos 
anti-oxidantes, as proteínas e outros. 

A intervenção do dermatologista pode passar 
por uma intervenção mais técnica, quando 
recorre à fotomodulação ou quimioesfoliação 
na textura da pele, recorrendo a peelings ou a  
uma atuação mais profunda, quando recorre à 
aplicação de neuromoduladores, de ácido  
hialurónico ou de neurotoxinas.  
      
A pele saudável, com bom ar, e os resultados 
satisfatórios continuam a ser um objetivo 
para cumprir, mas assume-se que o envelheci-
mento é tudo menos uma doença que se deve 
combater. O passar dos anos passou a ser 
aceite e a beleza ganhou um novo conceito, 
passou a ser atemporal. 

Os protocolos não são iguais para todos e não 
deveremos querer experienciar todas as 
possibilidades que a cosmética e a dermatolo-

Idade inteligente 
       destronou o ANTI-AGING

Parou a busca pela juventude eterna. As mulheres de hoje já não se deixam iludir. Sabem 
que envelhecem, que os padrões de beleza impostos pela sociedade (indústria) são irre-
ais e que este é o tempo do �im da ditadura da juventude. Hoje, promove-se a beleza da 
passagem do tempo, porque tudo muda 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

gia proporcionam. Hoje, de pouco adianta 
aplicar o creme que serve para todos os que 
envelhecem. Hoje, o ideal é encontrar o cami-
nho individual que leva ao produto certo que, 
aplicado na dose certa, leva ao único objetivo: 

alcançar a melhor saúde para cada pele. 

Evelina Ruas    
(Médica, Dermatologista) 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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Do ponto de vista biológico, pouca coisa 
distingue um homem de uma mulher. Na 
realidade, menos de 5% de diferenças. Tapa-
dos com fraldas à nascença, somos iguais. Até 
o grito do bebé, quando respira pela primeira 
vez, não permite dizer que é um XX ou XY. 

Antes de as hormonas produzirem as maiores 
alterações externas, os órgãos internos são 
indistinguíveis. No �inal, pode dizer-se que a 

mulher �ica mais afetiva e o homem mais 
egoísta, mas os cérebros com 40 ou 100 
biliões de neurónios e triliões de sinapses são 
também indistinguíveis, no seu formato 
macro e microscópico. Quer isto dizer que, 
para desempenhar funções com prevalência 
cerebral, é antinatural descriminar o género e 
criar um mito, a não ser por medo da concor-
rência.  

Não foi isso que aconteceu. Primeiro, foram 
invocados os deuses, destacadas muletas da 
ignorância humana. Depois, a sapiência dos 
sábios, cujo conservadorismo não podia ofen-
der os deuses. E, �inalmente, quando se desco-
di�icou o genoma humano e identi�icou a 
realidade cromossómica, invocaram-se os 
velhos dogmas para atribuição dos lugares 
onde os dois géneros deviam exercer melhor 
as funções terrenas. 

Desde a Grécia antiga, onde não havia úteros 
nas classes privilegiadas – poetas, �ilósofos e 
mercadores – até ao �inal do século XVIII, o 
cérebro não era sequer identi�icado como 
órgão pensante. As artes e ciências eram 
quase sempre e exclusivamente do domínio 
masculino e os lugares de vulto tinham a 
marca XY. 

A divagação mental foi um salto cognitivo 
adquirido com o maior desenvolvimento do 
cérebro e, conseguir discernir consciente-
mente sobre o passado e o futuro, foi um 
ganho intelectual ampliado com a educação e 
a cultura. O tratamento diferente de uma 
camada da sociedade foi uma ideia �iccional 
muito requintada, para manter as mulheres 
afastadas do trabalho dos homens, tal como 
os pretos das competências dos brancos ou os 
índios do papel preponderante dos colonos… 

Os mitos, depois da era da escrita, do apareci-
mento das religiões e dos grandes impérios, 
dominaram por completo o que seria a verda-
de de cada época civilizacional e foi assim até 

aos nossos dias, quando o sistema educativo 
continua a ser negado às mulheres do Paquis-
tão ou quando se negava a possibilidade de 
uma cidadã islâmica conduzir um automóvel 
na Arábia Saudita ou, tão só, as mulheres da 
minha terra auferirem mais de metade do 
salário dos homens.    

Os mitos são criações �iccionais, desde o 
tempo da ignorância total sobre a biologia 
humana. O que era explicável de forma 
simples, era assinalado como natural – caçar, 
procurar abrigo, defesa pessoal, copular – 
instintos naturais, sem outras ralações. O que 
ultrapassava a consciência do imediato 
a�igurava-se um mito. Os trovões e os raios 
eram apenas a ira dos deuses.  

As religiões encarregaram-se de ampliar e 
transportar os mitos até aos nossos dias, mas 
as �lorestas ardidas serão mais de criminosos 
incendiários do que de relâmpagos assassi-

metade do século passado, há pouco mais de 
60 anos. Perante a dor, cometeu suicídio aos 
41 anos de idade. Face a uma onda de clamor 
mundial, houve um pedido de desculpas 
público do Primeiro-ministro inglês em 2009 
e, em 2013, foi concedido um perdão real da 
Rainha Isabel II, pela condenação por homos-
sexualidade. 

A homossexualidade que levou Turing a 
cometer suicídio, ainda é considerada doença 
pela Igreja Católica, excluindo os candidatos 
com essa orientação sexual do acesso ao 
sacerdócio. Crenças e mitos no seio da Igreja, 
que impedem os homossexuais de serem 
padres e as mulheres de terem o seu rebanho 
de paroquianos. 

Aqui �ica um registo - eventualmente pouco 
conhecido - de que o par 23 do cromossoma 
humano, de�inidor da identidade sexual, pode 
sofrer mutações, acontecendo as alterações 
mais espantosas.  

O sexo feminino deveria ter (e tem na sua 
maioria) um par de cromossomas X (par XX) e 
numa fase mutante ter 5, 4 ou 3 cromossomas 
X (XIS) e, paradoxalmente, ser substituído por 
um par XY.     

Da mesma forma, o sexo masculino pode ter 
no par XY uma anomalia do tipo XXY (0,2% 
dos machos) e, raramente, mas podendo 
acontecer, ter apenas um par XX (par cromos-
sómico sexual, típico do sexo feminino). Já 
nem a descodi�icação do código genético é 
su�iciente para identi�icar o que é masculino e 
o que é feminino.  

Terá de se adaptar na Igreja o código do 
Manual das Forças Armadas, em que os man-
cebos se apresentavam perante as che�ias 
militares como vieram ao mundo. Na realida-
de, essa é a única forma de determinar o 
género biológico, sendo que o volume dos 
órgãos diferenciadores tem pouca in�luência 
na escolha do apuramento para a carreira 
militar ou eclesiástica. Para avaliar a comple-

nos. E os mitos são parecidos a alguns anún-
cios de televisão, repetidos tantas vezes, 
acabamos por acreditar neles. Ou não. 

O psicólogo, premiado com o Nobel da Econo-
mia, Daniel Kahneman, estudou as decisões 
humanas em problemas sociais e económicos 
da vida quotidiana, identi�icando os vícios 
típicos do sistema de con�iança. O primeiro 
vício é que tendemos a con�irmar aquilo em 
que cremos. A partir do momento em que 
acreditamos em alguma coisa, procuramos 
alimentar o preconceito com indícios que o 
rea�irmem. 

O vício do mecanismo de decisão observa-se 
na educação, política, justiça e banalidades da 
vida diária. 

Indulgência nos mais atraentes, nos mais 
simpáticos ou simplesmente naqueles com 
que o decisor mais se identi�ica. Num julga-
mento recente, um juiz do Porto, ao julgar um 
caso grave de violência doméstica, em que o 
agressor agride barbaramente a sua 
ex-companheira com um moca de pregos, 
opta por atribuir uma pena leve ao réu, com o 
qual, de certa forma se identi�ica, e invoca na 
sentença uma lei do século XIX, para plasmar 
em ata que a mulher adúltera, pretensamente 
a agredida, poderia ter sido espancada até à 
morte. Ora, a mente tacanha do decisor, qual 
arauto da inquisição – minimizando a acusa-
ção de violência doméstica – incorre no vício 
do sistema de con�iança do cérebro, 
colocando-se no papel do agressor/vítima, 
ainda que o julgamento tenha sido para repa-
rar as ofensas da agredida. 

No início do século XIX, em algumas zonas de 
França e da Alemanha, foram usados instru-
mentos de mutilação para condenados de 
adultério, vagabundos e blasfemadores. 
Desde os arrancadores de seio, com tenazes 
de pontas a�iadas, até aos alicates (em frio ou 
aquecidos), o seu uso tinha como principal 
objetivo a castração. 

Com alguma imaginação poderiam invocar-se 
aquelas leis, que não têm assim tantos sécu-

los, para fazer justiça àqueles com que alguns 
juízes mais se identi�icam. Se recuarmos um 
pouco mais, a 1776 a.C., ao código de leis da 
Babilónia, onde a vida de uma mulher plebeia 
valia metade do olho de um plebeu, o juiz do 
Porto poderia arranjar forma de o agressor 
ser indemnizado. 

Ao lado do mito junte-se a crença e, em parti-
cular a convicção de que a homossexualidade 
seria uma doença, uma ideia que durou até 
�inais do século XX. Mas, esta seria também 
uma doença particular, porque excluía o 
“doente” de exercer uma função pública, tal 
como uma determinada �iliação partidária 
impediu muitos cidadãos da minha terra de 
serem funcionários públicos, num passado 
muito recente. 

Alan Turing, prodigioso matemático e investi-
gador inglês, cérebro privilegiado no iniciar 
da computação e da inteligência arti�icial, 
descodi�icou as mensagens criptadas da 
Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial, 
tendo com isso encurtado - em cerca de 2 
anos - o �inal e o desfecho da guerra. Elemen-
tos do seu restrito grupo de trabalho, conhe-
cedores da sua orientação sexual, alertaram- 
no para manter o segredo, em virtude de as 
leis inglesas não permitirem, à data, conser-
var o seu posto de trabalho na universidade, 
sendo homossexual.  

Não foi isso que fez, Turing assumiu a sua 
homossexualidade publicamente e sub- 
meteu-se à castração química para não ser 
preso e isto aconteceu no �inal da primeira 

Praticamente todos os cancros do colo do 
útero são causados pela infeção por um vírus, 
o HPV de subtipo oncogénico ou de alto-risco. 
Esta é uma infeção sexualmente transmissí-
vel, geralmente adquirida nos primeiros anos 
após o início da atividade sexual e existem 
fatores de risco que afetam particularmente 
algumas mulheres, tais como o início precoce 
da atividade sexual, o maior número de 
parceiros sexuais ou parceiros sexuais com 
múltiplos/as parceiros/as sexuais e, funda-
mentalmente, a não utilização de métodos de 
barreira como o preservativo. 
 
Outros fatores contribuem para a reinfeção, a 
cronicidade da infeção ou a maior gravidade 
da infeção tais como: a) diminuição das defe-
sas imunitárias (doenças crónicas graves, 
doentes transplantadas, doenças autoimunes, 
diabetes, malnutrição ou distúrbios alimenta-
res graves), b) a medicação crónica com 
imunossupressores ou corticoides, c) o taba-
gismo, d) a utilização de determinado tipo de 
contracetivos hormonais, e) outras infeções 
sexualmente transmissíveis concomitantes 
(HIV, herpes tipo II, Clamídea tracomatis, 
Tricomonas vaginalis, entre outras). 

A má notícia é que uma grande percentagem 
da população feminina, particularmente em 
idades mais jovens, está exposta à infeção por 
HPV, sendo que no nosso país esta infeção tem 
a sua maior incidência entre os 20 e os 24 
anos.       

A minha citologia é normal, 
   posso ficar descansada?

Ter um resultado normal na citologia do colo do útero garante a 100% que não existe 
uma lesão capaz de evoluir para cancro ou, até, um cancro inicial? Não! Infelizmente 
existem situações em que as citologias do colo do útero são negativas para cancro, mas 
a doença pode existir ou manifestar-se dentro de meses ou curtos anos 

A boa notícia é que cerca de 80% destas 
jovens infetadas com o HPV vão conseguir 
resolver e curar esta infeção sem necessita-
rem de tratamento ou, mesmo, sem chegarem 
a saber que estiveram infetadas. 

No entanto, 20% das nossas jovens terão 
infeções graves, causadas por HPV de alto- 
risco, que têm o potencial de evoluir para 
lesões pré-malignas e, posteriormente, para 
cancro do colo do útero. Não deixa de parecer 
surpreendente que estes casos, por vezes, 
apresentem citologias “normais”. Um facto 
que pode ser consequência de uma de 3 situa-
ções diferentes ou, mais raramente, a conjun-
ção de 2 ou mais situações: 

1º – a citologia não foi adequadamente colhi-
da pelo médico, não tendo sido obtidos os três 
tipos de células que existem no colo do útero 
e essa circunstância é motivo de um “falso 

xidade das mutações, estima-se que 400 mil 
franceses sejam portadores de alterações no 
par 23 do cromossoma humano.  

Também deve dar que pensar que apenas uma 
célula, de entre os triliões de células do nosso 
organismo, transviada por raios cósmicos, 
raios X ou outras in�luências externas, desate 
a crescer e a multiplicar-se incessantemente, 
matando as que estão à sua volta, ganhando 
autonomia própria e que, por vezes, só morre 
com a morte da própria pessoa. 

Basta uma célula se desviar e o que era regular 
passa a irregular muito rapidamente. As 
mutações genéticas podem ocorrer em idênti-
cas situações na célula cardíaca, hepática, 
cerebral ou outra, transviada do seio do seu 
grupo habitual. 

Outra informação que é importante reter é 
que o código genético dos homossexuais é 
precisamente igual ao dos heterossexuais. As 
hormonas produzidas no sexo masculino ou 
feminino não têm a mínima in�luência na 
orientação sexual.  E, para os que insistem na 
determinação cromossómica, poderão ser 
surpreendidos quando encontrarem um hete-
rossexual masculino com dois cromossomas X 
ou XXY, sem debilidade mental. 

Eu, como heterossexual masculino, de orien-
tação e carreira, não entendo, nem nunca 
entendi, que o sexo ou a orientação sexual 
pudessem ser discriminatórios em relação a 
quem ocupa lugares, para os quais as únicas 
credenciais exigidas deveriam ser, apenas, a 
competência, a quali�icação e a ausência total 
de pressupostos com a etiqueta de crenças e 
mitos. 

Raimundo Fernandes   
(Médico, Neurocirurgião) 
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negativo”; ou seja, embora as células colhidas 
sejam normais, existem células no colo que 
não foram retiradas para análise e que têm 
lesões pré-malignas ou são já malignas. Neste 
caso, o resultado comunicado na análise é 
“Negativo para lesão intra-epitelial maligna 
ou pré-maligna” (NILM) mas a citologia não é 
satisfatória e não tem representação de 
algum tipo de células. 

2º – o resultado do laboratório não é correto 
ou é duvidoso e será transmitida à doente 
uma falsa segurança e um resultado “falso 
negativo”; esta situação tem muito maior 
probabilidade de ocorrer quando a citologia 
foi feita numa lâmina e não em meio líquido, 

estando descritos cerca de 25% de falsos 
negativos em citologias efetuadas em lâmina. 
Outras circunstâncias podem contribuir para 
os “falsos negativos” dados pelo laboratório, 
como a má técnica laboratorial, uma leitura 
inexata ou incompleta, ou a contaminação do 
produto com sangue ou micro-organismos. 

3º - a última citologia foi realizada há mais de 
3 anos; neste caso uma anterior lesão de 
baixo-grau pode ter evoluído para lesão de 
alto-grau ou uma lesão de alto-grau para 
cancro. Embora os estudos mais recentes, 
efetuados em mulheres saudáveis e sem 
fatores de risco, apontem para um intervalo 
de tempo de cerca de 10 a 12 anos, desde a 
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infeção por HPV (mesmo não detetada em 
exame de rotina) até à transformação em 
cancro invasivo, múltiplos fatores podem 
encurtar este intervalo de tempo e, muito 
frequentemente, assistimos a evoluções 
muito mais rápidas. 

Portanto, uma citologia “normal” pode não 
ser su�iciente para eliminar a possibilidade de 
lesão do colo com potencial de transformação 
maligna, assim como o facto de a doente ter 
sido vacinada contra a infeção por HPV não 
deve ser su�icientemente tranquilizador. 

As mulheres necessitam de manter uma 
vigilância ginecológica regular, que nunca 
deverá ultrapassar os 3 anos de intervalo e, 
idealmente, deverá ser efetuada anualmente. 

Por outro lado, os próprios clínicos, médicos 
de família e ginecologistas, devem manter a 
consciência e responsabilização su�iciente e 
serem críticos face a determinados resultados 
laboratoriais, efetuarem as citologias de 
forma correta, assegurarem-se que as 
mesmas são enviadas ao laboratório da forma 
adequada, lerem com cuidado os resultados e, 
acima de tudo, estarem alerta para circuns-
tâncias e situações que indicam a realização 
de exames adicionais como a colposcopia. 

A realização de colposcopia por um médico 
com experiência nesta área confere um grau 
de extrema segurança na eliminação da possi-
bilidade de infeção por HPV ou, ao contrário, 
na sua suspeita mesmo perante citologias 
“normais”. Além disso, pode conduzir à dete-
ção de determinadas lesões do colo do útero 
que obrigam à pesquisa e tipi�icação do HPV 
permitindo, desta forma, a identi�icação e 
tratamento de lesões muito iniciais (lesões de 
baixo grau) salvaguardando a integridade do 
colo do útero e o potencial reprodutivo da 
mulher jovem. 

Margarida Figueiredo Dias  
(Médica, Ginecologista) 
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Isto é química e também por isso um processo 
sujeito a reações, energia e equilíbrio. A tiroi-
de existe para produzir os ingredientes 
certos, nas quantidades ideais, ou seja, para 
criar as hormonas T4 e T3, que nada têm de 
semelhante com as divisões de um qualquer 
apartamento, mas antes com Tiroxina (T4, 
porque possui 4 moléculas de iodo) e Triiodo-
tironina (T3, porque é constituída por 3 molé-
culas de iodo). 

A tiroide tem uma imensa responsabilidade e 
a importância vital dessa pequena glândula 
não deve ser de todo menosprezada. Na 16.ª 
semana de vida de um feto, a tiroide já funcio-
na e produz as hormonas necessárias para o 

desenvolvimento futuro dessa criança. E este 
é um poder que se irá manter. 

As hormonas T4 e T3 vão continuar a in�luen-
ciar o normal funcionamento de vários meca-
nismos, agindo em tecidos e órgãos do corpo 
humano, estimulando ou destabilizando, 
porque são estas mesmas hormonas que, 
quando entram na circulação sanguínea, 
acabam por controlar e gerir inúmeras 
funções vitais. Elas in�luenciam o batimento 
cardíaco, a secreção gástrica, os órgãos repro-
dutores, o estado de saúde de cabelo, unhas e 
pele, o nível energético, a força muscular, a 
tensão arterial, o funcionamento intestinal, a 
memória, a função cerebral, a temperatura 

Para que serve a tiroide?

Podemos viver sem ela, mas não é a mesma coisa. Iremos sempre precisar de T3 e T4, 
seja por produção natural, seja por reposição. As hormonas da tiroide in�luenciam 
quase tudo, desde o batimento cardíaco, memória, nível energético, humor, tensão arte-
rial, funcionamento intestinal, pele, cabelo, unhas, força muscular… 

corporal, as emoções e o estado de humor, 
entre outras. 

Qualquer problema na produção de T3 ou T4 
terá necessariamente repercussões. A desor-
dem acontece seja por de�icit (hipotiroi- 
dismo), seja por excesso de produção de 
hormonas (hipertiroidismo), tão só porque se 
instala um desequilíbrio e todas as funções do 
organismo �icam mais lentas e/ou alteradas.  
     
Desaconselha-se a não menosprezar a utilida-
de desta pequena glândula, localizada abaixo 
da maçã-de-adão e com menos de 5 centíme-
tros de diâmetro, não só pelas suas capacida-
des de maestrina na construção do equilíbrio, 
mas também pelo seu poder na gestão dos 
estados emocionais.  

Em linguagem de chackras, a tiroide será o 
chackra energético. Isto é, os praticantes de 
yoga saberão que, exatamente no mesmo 
local onde se encontra a tiroide, também se 
localiza o chackra que permite o alinhamento 
de todas as energias. Para quem não domina a 
linguagem dos chackras, poderemos de�ini--

los como os recetores e emissores de energia, 
podendo acumular essa mesma energia, bem 
como distribui-la.    
      
Chegámos ao ponto em que nos questiona-
mos sobre quem não tem tiroide, como 
promover o desejado equilíbrio? Não será 
fácil, porque falta a subtileza dos ajustes. Isto 
é, a regulação do per�il metabólico conta com 
a ajuda da toma diária de um comprimido, 
que irá substituir o T4, mas os sensores nunca 
mais voltarão a ser os mesmos, razão porque 
os endocrinologistas têm vindo a alertar para 
um eventual excesso de tireoidectomias, 
realizadas muitas vezes desnecessariamente. 

A toma de um comprimido diário e para toda 
a vida é a única solução que existe para recu-
perar as funções que a tiroide desempenhava. 
Contudo, também para estes casos há regras 
que ajudam a melhorar a tal subtileza que se 
quer promover. Sugerimos que a toma do 
comprimido seja feita logo pela manhã, 30 
minutos antes do pequeno-almoço e sem 
outra medicação em simultâneo.   

Mais uma vez, é a química que pode complicar 
ou descomplicar os efeitos desejados e espe-
rados por esta mesma reposição hormonal. 
Aconselhamos ainda o exercício �ísico e o 
hábito de uma alimentação correta e equili-
brada, mas estas duas últimas são uma práti-
ca a aplicar por toda a população e não 
apenas às pessoas que vivem sem tiroide. 

Ana Patrícia Oliveira    
(Médica, Endocrinologista) 
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A ansiedade pode ser normal quando é expe-
rienciada de forma intermitente e apenas em 
certas situações, como no primeiro dia de 
escola, no dia do casamento ou na mudança 
de emprego. As manifestações �ísicas incluem 
dor no peito, palpitações, tremor, suor, fadiga, 
cefaleia, indigestão ou aperto na garganta; 
sintomas e sinais que surgem devido à ativa-
ção do sistema nervoso autónomo. 

A ansiedade é considerada como algo bené�i-
co, porque nos prepara para a ação. Por exem-
plo, a ansiedade nos dias anteriores a um 
exame faz-nos estudar de forma árdua. Por 
outro lado, faz-nos �icar alerta se, por exem-
plo, estivermos sozinhos, à noite, num parque 
de estacionamento, para que tenhamos cuida-
do com o que nos rodeia. 
 
A ansiedade pode ser um problema quando se 
mantém de forma crónica, irracional e inter-
fere no funcionamento diário do indivíduo. 
Em Portugal, as perturbações de ansiedade 
atingem 16,5% da população, sendo conside-
rada a doença psiquiátrica mais prevalente, 
segundo um estudo publicado em Abril de 
2018.   

Dentro das perturbações de ansiedade pode-
mos incluir a perturbação de pânico, de ansie-
dade generalizada, de ansiedade social e as 
fobias especí�icas. Na perturbação de pânico, 
a constelação de sintomas (dor no peito ou na 
região lombar, fadiga, cefaleia, palpitações, 
tremor, sudação, perda de sensibilidade em 
parte do corpo, aperto na garganta, e medo de 
perder o controlo) começa rapidamente, de 
forma espontânea, e termina cerca de 20-30 
minutos depois. Na ansiedade generalizada 

A ansiedade é normal 
       ou patológica?

A ansiedade é uma sensação de apreensão, desagradável, com manifestações �ísicas; e, 
quando patológica, faz parar a vida de muita gente. Pára a sua vida também? 

veri�ica-se uma excessiva preocupação com 
pequenos problemas do dia-a-dia, acompa-
nhada de tensão muscular. Na fobia social, os 
sintomas (rubor facial, tremor e boca seca) 
ocorrem em situações sociais particulares, 
com o indivíduo a sentir um desejo intenso de 
escapar do local, e a recear a exposição ou o 
embaraço perante os outros. Na ansiedade 
especí�ica veri�ica-se um medo excessivo na 
presença de um objeto ou situação, por exem-
plo: o medo de ver sangue, de agulhas, de 
aranhas, de abelhas ou de alturas.   

Só 1 em cada 10 doentes recebe o tratamento 
correto para a perturbação de ansiedade. 
Vários fatores contribuem para a não procura 
de tratamento especializado: em muitos casos 
o próprio individuo não reconhece que tem a 
doença, tem di�iculdade em aceder aos cuida-
dos de saúde, ou aponta o custo elevado do 
tratamento e o estigma associado à doença 
psiquiátrica.   
 
O tratamento deve incluir uma intervenção 
psicológica estruturada e, por vezes, a toma 
de psicofármacos durante cerca de 12 meses. 
Desta forma, o tratamento evita que a doença 
se torne crónica e diminui a probabilidade do 
aparecimento de outra doença comórbida, 
como a depressão ou o abuso de álcool.  

So�ia Morais  
(Médica, Psiquiatra)  
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Certi�icados pela Qualidade

Norma ISSO 9001 para a prestação de cuidados de saúde:

- Consultas
- Exames de diagnóstico
- Internamento
- Cirurgia

Comprovámos que o que fazemos, fazemos bem.

Política de Qualidade 

Garantimos o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à melhoria 
contínua da e�icácia do Sistema de Gestão da Qualidade e orientamos a nossa atividade em 
prol da total satisfação das expetativas dos doentes. Temos no nosso Sistema de Gestão da 
Qualidade um instrumento base de atuação, seja no desenvolvimento da organização como 
um todo, ou na concretização dos objetivos. Apoiada nestas diretrizes a Direção assume os 
seguintes compromissos: 
 
- Estabelecer os meios e�icientes de comunicação com os seus clientes e partes interessadas, 
garantindo o cumprimento dos requisitos expectados;       

- Mobilizar os colaboradores para a excelência, melhoria contínua dos serviços e incremento 
da e�iciência dos processos;          

- Disponibilizar os recursos necessários para a realização de atividades orientadas para a 
permanente satisfação das expetativas dos clientes;                        

- Promover sempre as condições máximas de segurança do doente, visitantes e colaborado-
res; 

- Acompanhar continuamente as novas orientações;      

- Atuar de acordo com as boas práticas, seguindo sempre os princípios éticos e deontológi-
cos.                                 



31

Certi�icados pela Qualidade

Norma ISSO 9001 para a prestação de cuidados de saúde:

- Consultas
- Exames de diagnóstico
- Internamento
- Cirurgia

Comprovámos que o que fazemos, fazemos bem.

Política de Qualidade 

Garantimos o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à melhoria 
contínua da e�icácia do Sistema de Gestão da Qualidade e orientamos a nossa atividade em 
prol da total satisfação das expetativas dos doentes. Temos no nosso Sistema de Gestão da 
Qualidade um instrumento base de atuação, seja no desenvolvimento da organização como 
um todo, ou na concretização dos objetivos. Apoiada nestas diretrizes a Direção assume os 
seguintes compromissos: 
 
- Estabelecer os meios e�icientes de comunicação com os seus clientes e partes interessadas, 
garantindo o cumprimento dos requisitos expectados;       

- Mobilizar os colaboradores para a excelência, melhoria contínua dos serviços e incremento 
da e�iciência dos processos;          

- Disponibilizar os recursos necessários para a realização de atividades orientadas para a 
permanente satisfação das expetativas dos clientes;                        

- Promover sempre as condições máximas de segurança do doente, visitantes e colaborado-
res; 

- Acompanhar continuamente as novas orientações;      

- Atuar de acordo com as boas práticas, seguindo sempre os princípios éticos e deontológi-
cos.                                 



3232

Começamos com uma declaração de princí-
pios: em medicina não há milagres. Há ciência 
– para o bem e para o mal. Admitimos que 
será sempre para o bem, pelo menos é isso 
que se promete quando se subscreve o 
juramento de Hipócrates. Na Oftalmologia, a 
cura e o milagre roçam limites e não é di�ícil 
atribuir dotes sobrenaturais a um médico, tão 
só porque tratou seguindo a legis artis.  

A terapêutica que veio 
    agitar a Oftalmologia

Houve uma revolução terapêutica que agitou a Oftalmologia mundial e que deu os 
primeiros passos em Coimbra. Quase ninguém deu conta. De dezembro de 2005 até hoje, 
o destino fatal de algumas doenças foi transformado em patologia tratável. Foi o dia em 
que a química entrou dentro dos olhos para curar. Em alguns casos clínicos, bastam 
0,05ml de anti-VEGF   

Deixemos os deuses ocultos no espaço deles e 
optemos pelas questões terrenas. E é disto 
mesmo que se trata quando falamos que, nos 
últimos anos, a Oftalmologia teve a possibili-
dade de se revelar como a especialidade que 
conseguiu mudar destinos fatais. Isso mesmo, 
evitar a cegueira. Os anti-VEGF’s têm essa 
capacidade, mas nem sempre nem nunca. 

Degenerescência Macular relacionada com a Idade (DMI), com hemoragia subretiniana.
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Falamos de bevacizumab, ranibizumab e 
alibercept, bem sei que não são conhecidos 
por estes nomes, mas esta é a designação do 
princípio ativo, que optamos por usar. No 
início, existia apenas um, o bevacizumab, um 
fármaco usado e aprovado para o tratamento 
do cancro e que acabou por ser utilizado em 
Oftalmologia como off-label. Primeiro nos 
Estados Unidos da América e em adultos e, 
logo de seguida em Portugal, em Coimbra, por 
António Travassos. 

O dia 17 de Dezembro de 2005 é a data que 
marca o início da revolução da Oftalmologia 
em Coimbra e, na véspera de Natal, desse 
mesmo ano, essa mesma solução foi aplicada - 
pela primeira vez no mundo – num bebé 
prematuro. A dose aplicada, 0,03 mililitros de 
bevacizumab veio dar certezas às dúvidas que 
pudessem existir. A solução apresentada pelo 
oftalmologista António Travassos veio con- 
tornar o problema de visão dos prematuros e, 

durante algum tempo, alguns hospitais envia-
vam esses bebés para as mãos do oftalmolo-
gista de Coimbra. 

No primeiro caso, um adulto português, «o 
doente estava com uma retinopatia diabética 
proliferativa e no segundo caso,  uma criança 
prematura tinha um problema vascular. Não 
existia uma solução para estes casos e eu 
queria resolver os problemas. Acreditei que 
era possível e resolvi. Claro que tinha consci-
ência que estava a usar um fármaco off-label, 
mas eu não tinha mais nenhuma solução e 
sabia que nos Estados Unidos os efeitos foram 
surpreendentes em doentes adultos.»  

A revolução terapêutica tinha começado e 
Coimbra tinha uma fatia nesta história que 
não se conta, porque poucos deram conta. Foi 
preciso esperar uns anos para perceber o 
potencial dos anti-VEGF’s e para dissipar as 
dúvidas que persistiam na mente dos Velhos 

O mesmo olho com DMI após tratamento com anti-VGEF.
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do Restelo. Os pares descon�iavam, «não com-
preendiam e achavam que eu estava apenas a 
provocar. Renderam-se quando apresentei os 
resultados», recorda o oftalmologista António 
Travassos.  

Um mês depois da primeira aplicação e ciente 
das consequências e das mudanças que se 
adivinhavam, o mesmo médico a�irmou numa 
reunião cientí�ica que «estava aberta uma 
nova janela para a Oftalmologia». Assim foi, 
apesar de, com o tempo, percebermos que a 
“janela” se transformou numa “porta”, por 
vezes demasiado escancarada. 

Aquilo que hoje se designa por injeções 
intra-vítreo começou assim, com descon�ian-
ça e sem certezas e com um medicamento 
off-label, ou seja, um fármaco com uma indica-
ção terapêutica diferente daquela para o qual 

foi aprovado. A sua utilização para outros �ins 
não viola nenhuma lei nacional ou internacio-
nal mas é um ato de absoluta responsabilida-
de do médico que prescreve este medicamen-
to.  

A medicina baseada na evidência estava a dar 
os primeiros passos e, rapidamente, se cons-
tatou que a bevacizumab era uma alternativa 
em e�icácia e na relação custo/bene�ício. A 
validação cientí�ica tornou-se evidente. A 
�ileira tinha sido aberta. Os congéneres rani-
bizumab e alibercept, passaram a ser usados 
regularmente. Têm pelo menos uma diferen-
ça: o preço (20 a 40 vezes mais). 

Conceição Abreu 

Injeção intra-vítreo é isto 

Hoje, a utilização de anti-VEGF’s tornou-se 
vulgar e, não são raros os casos de indivíduos 
que já receberam algumas dezenas de 
injeções intra-vítreo. 

Se pertence a este grupo, explicamos que 
esta é uma injeção de um medicamento, por 
norma, o anti-VEGF - do inglês vascular 
endothelial growth fator – e em português, 
fator de crescimento endotelial vascular. O 
fármaco a injetar pode ser um dos três princí-
pios ativos, bevacizumab, ranibizumab e 
alibercept, mas também pode ser tão só um 
corticosteroide, como a dexametasona. 

O procedimento deve ser precedido de 
alguns cuidados, como suspender a utiliza-
ção de lentes de contacto e a aplicação 
prévia de um antibiótico em gotas (seguindo 
a prescrição médica prévia). Admitimos que 
este é um ato cirúrgico e por isso mesmo é 
realizado no bloco operatório e com aneste-
sia local. A injeção do fármaco no vítreo 

(região interna e posterior do olho) é rápida e 
indolor e o doente regressa a casa no mesmo 
dia, com a indicação de manter o antibiótico 
nos dias imediatamente a seguir ao procedi-
mento. 
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Off-label em Pediatria 

O uso de bevacizumab em Oftalmologia não 
foi um caso único, nem será o último. Em 
Pediatria é isso que ainda acontece, com uma 
larga maioria dos medicamentos prescritos 
em uso off-label. Isto é, os medicamentos 
foram estudados, quanto à qualidade, segu-
rança e eficácia apenas para adultos e quase 
nunca para uso em crianças. 

Os ensaios clínicos com crianças não são 
fáceis de generalizar, admitimos, contudo, 
quando se recorre a um medicamento 
off-label para uma criança não basta reduzir a 
dose, tendo em conta o peso e a idade. Há 
outras variações a reter, como o desenvolvi-
mento do sistema de metabolização e de 
eliminação do fármaco. 

De comum, têm o facto de promoverem uma 
desorganização dos neovasos sanguíneos da 
retina e é isto que dita a fatalidade da doença, 
que culmina, em alguns casos, em cegueira ou 
perda de visão que pode ser irreversível. Os 
anti-VEGF’s mudaram o rumo destas histó-
rias.  

Voltamos ao trio: bevacizumab, ranibizumab 
e alibercept, os anti-VEGF’s ou anti-angio- 
génicos que estão a ser utilizados para tratar 
doenças como degenerescência da mácula, 
neovascularização retiniana no diabético, 
edema macular, in�lamação ocular e prematu-
ridade. Tudo casos que, há 20/15 anos, iriam 
culminar em cegueira ou que, nem seriam 
diagnosticados, porque a evolução tecnológi-
ca acabou por enriquecer os exames de diag-
nóstico em Oftalmologia. 

Mas, perante a certeza do diagnóstico e a 
fatalidade da doença, não existia ama solução 
terapêutica viável. Isto é, a criança que nascia 
prematura tinha grande possibilidade de ser 
um adulto cego, tal como o diabético que 
desenvolvesse uma complicação poderia 
cegar em breve. Hoje poderá não ser assim, se 
a resposta for utilizada no momento certo e se 
o organismo reagir como esperado, a fatalida-
de é transformada em patologia tratável. 

O VEGF, o fator que promove o crescimento 
dos vasos, tem uma oposição com o anti- 
VEGF, um agente inibidor ou um fármaco que 
tem sido utilizado para evitar o crescimento 
desses novos vasos sanguíneos desorganiza-
dos e anómalos, que afetam a visão. É precisa-
mente isso que acontece, por exemplo, na 
forma húmida de Degenerescência Macular 

Até onde vai a atuação dos 
anti-VEGF’s 



36

da Idade (DMI), um crescimento anómalo de 
vasos sanguíneos, que pode levar à destruição 
da mácula, a área da retina responsável pela 
visão central. 

O mesmo se passa com o edema macular do 
diabético, uma consequência da diabetes que 
atinge os vasos sanguíneos, que se tornam 
permeáveis. Em simultâneo, o crescimento 
anómalo de vasos sanguíneos vai enfraquecer 
todas as junções e células das paredes desses 
mesmos vasos, comprometendo a visão. 
      

Na prática e em pouco mais de 10 anos, a 
utilização de injeções intraoculares assiste a 
um crescimento sem precedentes, apesar de 
esta não ser a varinha de condão que chegou 
para remediar todos os males da visão. Admi-
timos que a solução pode ser sedutora e que o 
doente é tentado a querer experimentar.  Mas, 
nem sempre, nem nunca. 

C.A.

Grave neovascularização de vasos sanguíneos junto ao nervo ótico num doente diabético.



Rastreio de Cancro da Mama
A melhor forma de combater o cancro da mama 
é a prevenção através de mamografias e 
exames regulares. 

Marque a sua consulta através do 239 802 700 

L.
F.

 U
P

S
 0

7/
02

.0
0 

C
er

tid
ão

 R
eg

is
to

 E
10

64
99 PUBLICIDADE



38

Há uma toxina 
 amiga dos estrábicos… e não só

Pode estar presente no chouriço ou na carne seca degradada e chegou a ser estudada 
para uma utilização como arma química. A Medicina viu-lhe outro potencial e, apesar 
de ser conhecida pela �inalidade estética, foi um oftalmologista que lhe deu a primeira 
aplicação prática. Confuso? Nem por isso. Os estrábicos agradecem esta alternativa 
terapêutica 
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A toxina botulínica é hoje um medicamento 
largamente difundido e reconhecido pelas 
suas aplicações em medicina estética da face. 
Mas poucos saberão dizer que as suas primei-
ras utilizações clínicas foram introduzidas 
por um oftalmologista. 

Efetivamente, foi o Dr. Alan Scott que, no 
início da década de 80 do século passado, se 
interessou pela aplicabilidade clínica desta 
neurotoxina, capaz de obter uma paralisia 
�lácida e transitória dos músculos. Concreta-
mente, em casos de estrabismo. 

O Clostridium botulinum foi identi�icado pela 
primeira vez no �inal do século XIX, na Bélgi-
ca, após casos de intoxicações alimentares 
fatais pelo consumo de presunto. O seu nome 
deriva do latim botulus que signi�ica chouri-
ço, pelo facto de a referida bactéria poder 
estar presente em enchidos e carnes secas 
degradados. 

Nos anos seguintes, a neurotoxina que a dita 
bactéria produz foi estudada, conhecendo-se 
7 serotipos (de A a G), tendo sido particular-
mente alvo de atenção a sua possível utiliza-
ção como arma química durante as primeiras 
décadas do século XX. 

No �inal da década de 1970, tiveram lugar as 
primeiras utilizações em humanos e em 1980 
foram publicados os resultados da sua utiliza-
ção em casos de estrabismo. Seguiram-se 
anos de utilização intensiva por parte dos 
oftalmologistas, em casos de blefarospasmo 
essencial (fasciculações e contrações involun-
tárias anormais dos músculos faciais em 
redor dos olhos), espasmo hemifacial e disto-
nias cervicofaciais, patologias muito descon-
fortáveis e frequentemente incapacitantes 
para o doente. 

Hoje em dia, embora controversa, a toxina 
botulínica é também reconhecida como uma 
excelente arma terapêutica em casos de estra-
bismos de aparecimento precoce, pequenos 
desalinhamentos residuais ou consecutivos e 
casos de estrabismos por paralisia da muscu-
latura oculomotora.    

A sua utilização com �inalidade estética foi 
amplamente divulgada com a fórmula 
Botox® (serotipo A) que permite obter resul-
tados rejuvenescedores com uma técnica 
segura, e�icaz e pouco invasiva. Claro que os 
efeitos não são para todo o sempre. Com o 
tempo, a substância degrada-se e a sua dura-
bilidade está sempre dependente do metabo-
lismo de cada um e da quantidade aplicada. 

Uma nota que é importante sublinhar 
prende-se com o modo de utilização da toxina 
botulínica. Deveremos sublinhar que a sua 
aplicação é terapêutica e, como tal, pressupõe 
um ato médico. Tem indicações bem precisas, 
complicações possíveis e resultados geral-
mente previsíveis. E tudo isso deve ser avalia-
do, ponderado, bem explicado e discutido 
individualmente com cada potencial paciente. 
Conseguir esta ponderação e pensar no bem- 
estar �inal do doente é também uma arte; 
como tudo na Medicina. 
 

Rui Tavares    
(Médico, Oftalmologista) 
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Por norma, as rugas e os cabelos brancos vêm 
acompanhados de um outro sintoma ou por 
aquilo que se costuma designar de “vista 
cansada”. Se tem mais de 40 anos, não usa 
óculos para ver ao perto e está a ler este texto 
com o braço bem esticado já sabe do que 
falamos, é isso mesmo: presbiopia. 

A vista não está cansada, como se diz errada-
mente, apenas começa a envelhecer. A culpa é 
da lente natural que existe dentro do olho, o 
cristalino, que começa a perder a �lexibilidade 
e a elasticidade que permite o poder de 
acomodação. Que é como quem diz, a capaci-
dade que temos de focar imagens rapidamen-
te. Com o envelhecimento, esta caraterística 
do olho atenua-se e a imagem captada pelos 
olhos, em vez de se formar na retina, passa a 
ser formada atrás da retina. É isto que aconte-
ce quando temos di�iculdade em ver ao perto. 
No início, esticar os braços, parece resultar, 
mas chega um momento em que os braços 
parecem curtos demais para ler o rótulo, o 
jornal ou o prazo de validade de determinado 
produto.   

O uso de óculos de leitura é a única solução 
para ultrapassar este processo natural que, 
mais tarde ou mais cedo, acabará por afetar 
todos nós. Uns mais cedo que outros é certo, 
porque em alguns míopes este sintoma surge 
muito mais tarde ou nem é detetado. Isto 
porque, na miopia ligeira, o erro refrativo de 
2/3 dioptrias, acaba por dar a compensação 
que será necessária para que a presbiopia não 

Vê mal ao perto? 
        A culpa é da presbiopia

revele os seus efeitos. Ela existe e está lá na 
mesma, mas é compensada pela miopia ligei-
ra, evitando a necessidade do uso de óculos 
para ler. Contudo, a presbiopia é universal e 
afeta quem nunca usou óculos, mas também 
quem sempre usou, seja por miopia, astigma-
tismo ou hipermetropia. 

Até hoje, a ciência ainda não arranjou uma 
solução que pudesse prevenir este processo 
natural de envelhecimento, nem mesmo uma 
cura ou tratamento. Mas, note bem, a presbio-
pia não é uma doença e também não é um 
problema de quem lê muito. Este é um 
processo natural que surge sempre com o 
avançar da idade e a partir dos 40 anos de 
idade. 

Ver mal ao perto ou ver imagens pouco 
nítidas e desfocadas é o principal sintoma. 
Di�iculdade que, ao �im do de um dia de traba-
lho, pode provocar dores de cabeça e cansaço 
ocular, daí a designação de “vista cansada”.  

Óculos para ler é a solução que preconizamos. 
Sugerimos que consulte um oftalmologista 
que possa con�irmar o diagnóstico de pres-
biopia e que avalie a visão no seu todo, despis-
tando a eventualidade de outras patologias. 

Não é uma doença, mas sim um processo natural que se desenvolve a partir dos 40 anos 
de idade e que, habitualmente, se rotula de “vista cansada”. A designação não faz jus à 
presbiopia, porque a vista não está cansada, apenas envelheceu 
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Direito à informação 
e acesso aos dados pessoais 

O Centro Cirúrgico de Coimbra, Intercir – Centro Cirúrgico de Coimbra S.A., pessoa cole-
tiva nº 503834971, com sede na Rua Dr.º Manuel Campos Pinheiro 51, Espadaneira – S. 
Martinho do Bispo 3045-089 Coimbra, na qualidade de Responsável pelo Tratamento 
dos seus dados pessoais, vem, ao abrigo do disposto no artigo 13.º do Regulamento Geral 
de Proteção de Dados (RGPD), prestar as seguintes informações: 

a) Os dados pessoais recolhidos e tratados por esta unidade de saúde, nomeadamente a cate-
goria especial de dados de saúde, têm por �inalidade a marcação de consultas ou meios com-
plementares de diagnóstico, sendo dados de saúde usados apenas para as �inalidades de 
diagnóstico médico e execução do contrato de prestação de serviços de saúde estabelecido 
entre esta unidade e o utente. 

b) O tratamento destes dados encontra fundamento jurídico no artigo 6.º, n.º 1, alínea a) e b) 
e no artigo 9.º, n.º 2, alínea h) do RGPD. 

c) O tratamento dos dados pessoais será efetuado sob responsabilidade de pro�issional sujei-
to a obrigação de con�idencialidade e/ou sigilo. 

d) A recolha, tratamento e transmissão de dados pessoais serão limitados ao cumprimento 
de obrigações legais e/ou contratuais com as entidades e/ou parceiros por nós subcontrata-
dos com a garantia do legitimo interesse dos seus titulares e/ou a seu pedido. 

e) Os dados pessoais recolhidos serão conservados enquanto se mostrarem necessários a 
cumprir a �inalidade que motivou a sua recolha, no próprio interesse do titular dos dados ou 
dos pro�issionais e da instituição de saúde, tendo em conta as obrigações legais que sobre 
aqueles impedem. 

f) O utente tem direito de acesso aos seus dados pessoais e à sua reti�icação, apagamento, 
limitação e oposição ao tratamento, bem como à portabilidade dos dados, sempre que, com-
provadamente, tal se justi�ique e seja legalmente admissível. 

g) O Responsável pelo Tratamento designou Encarregado de Proteção de Dados que poderá 
ser diretamente contactado, através de carta enviada ao Centro Cirúrgico de Coimbra – DPO, 
Rua Dr. Manuel Campos Pinheiro, 51, Espadaneira – S. Martinho do Bispo, 3045-089 Coimbra 
ou por email para dpo@ccci.pt. 

h) Ao titular de dados assiste-lhe o direito de reclamar qualquer eventual violação do RGPD 
junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

A presente informação não dispensa a consulta da política de Privacidade do Centro Cirúrgi-
co de Coimbra, disponível em site www.ccci.pt 
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Até fevereiro de 2019 é isso mesmo que se 
espera, que uma parte da população portu-
guesa seja afetada por gripe ou tão só por 
uma constipação. E esta não é uma adivinha-
ção, é mesmo uma certeza. Os vírus que 
afetam as vias respiratórias coabitam facil-
mente com o Inverno e a própria estação do 
ano inibe-nos de sair para o ar livre. A concen-
tração de pessoas em espaços fechados e a 
propagação de vírus são misturas típicas do 
inverno. A probabilidade de contágio é eleva-
da, quer para a gripe, quer para a constipação. 
 
Tosse e espirros são apenas alguns sinais 
premonitórios. Passamos ao lado, fazemos 
�igas e tentamos alguns ziguezagues para 
fugir às partículas de saliva infetada que são 
claramente expelidas pelo “outro”. Resulta? 
Quase nunca. Mas é assim que começa a 
dispersão do vírus e, neste caso, ainda nem 
sabemos se o vírus é o in�luenza (A, B ou C) – 
que causa a gripe – ou se é um vírus rinovírus 
– o que provoca a constipação. Sim, é verdade, 
em ambos os casos há sempre um vírus. E se 
estivermos atentos a apenas alguns sintomas, 
diríamos que ambos os casos são iguais. Não é 
verdade. Parecem, mas não são.   

Gripe e constipação são diferentes na intensi-
dade e na duração da doença e, principalmen-
te, nas complicações que daí advém. Por isso 
se insistimos tanto na prevenção, porque as 
complicações podem ser fatais para os 
chamados grupos de risco, como as pessoas 
com mais de 65 anos de idade, doentes cróni-
cos e imunodeprimidos.   

Será constipação ou gripe?

São infeções respiratórias altamente contagiosas e alguns sintomas são mesmo 
semelhantes. O que as distingue? A intensidade, a duração e as complicações, mas 
também o vírus que as desencadeia  

As gotículas com os vírus da gripe e da consti-
pação são libertadas quando uma pessoa já 
contagiada, fala, respira ou tosse e a contami-
nação dá-se pelo ar ou pelo toque em objetos 
já infetados. Razão porque a responsabilidade 
de quem já está infetado é tamanha, pela 
forma como partilha os sintomas. O isolamen-
to seria a forma ideal de reduzir o impacto e a 
propagação destas doenças altamente conta-
giosas, mas a benignidade aparente acaba por 
aligeirar os procedimentos e, não raras vezes, 
percebemos que acabou de passar por nós 
alguém que tossiu para o lado, é verdade, mas 
bem em cima de nós, tão só porque estávamos 
no local errado e à hora errada. A prevenção 
também começa assim, na forma como os 
outros, encaram a propagação da doença que 
o afeta. 

Apesar de tomarmos todas as precauções, 
nem sempre conseguimos escapar às doenças 
da época e, se pudermos escolher entre gripe 
ou constipação, então que seja uma constipa-
ção. Nem sempre provoca febre e a dor no 
corpo é ligeira, mas não nos livramos dos 
espirros, garganta in�lamada, nariz entupido 
ou de alguma tosse seca. Certo mesmo é que 
os sintomas aliviam em poucos dias. A cura é 
espontânea. Basta algum repouso, beber mais 
água do que o habitual, evitar o fumo, aliviar a 
obstrução nasal com soro �isiológico e recor-
rer ao paracetamol para contornar eventuais 
dores ou febre. 

Normalmente, os sintomas da constipação 
reduzem o impacto e diminuem ao �im de 
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três, quatro dias. Quando o vírus é in�luenza e 
por isso mesmo uma gripe, os sintomas são 
abruptos e, 48 horas depois do contágio, a 
febre pode ser elevada, a dor de cabeça pode 
ser forte e a fadiga, exaustão e dor no corpo 
podem ser intensos e com uma duração de até 
duas semanas. O nariz nem sempre �ica entu-
pido, tal como nem sempre há espirros, mas a 
tosse é frequente, bem como a sensação de 
peso no peito. Nos casos de síndrome gripal a 
situação pode durar uma a duas semanas e, se 
os sintomas se agravarem, é necessário estar 
atento para algumas das complicações da 
doença, como bronquite ou pneumonia. 

Num e noutro caso, nunca é recomendado 
recorrer a medicamentos como o ácido acetil-
salicílico ou antibióticos e isto tanto é verdade 
para a constipação, como para o síndrome 
gripal. Como se depreende os antibióticos não 
são e�icazes numa infeção viral, contudo, se 
surgir uma infeção bacteriana, secundária ao 
estado de gripe, o seu médico pode prescre-
ver a toma de antibiótico.   

Paulo Queiroz     
(Médico, Clínico Geral) 
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Pais, avós e educadores têm um papel essen-
cial no desenvolvimento das crianças e, em 
concreto, nas competências linguísticas. A 
linguagem é um processo no qual a criança 
aprende por imitação e, inconscientemente, 
vai repetindo os sons e as palavras que ouve 
no meio que a envolve. A aquisição das capa-
cidades linguísticas depende, como é normal, 

Vamos falar 
         como gente crescida

Deixemos de lado a “comidinha”, a “escolinha” e todo o longo rol de diminutivos, mas 
também o “bapato”, o “memé”, ou a “pepê”. Ou seja, todos aqueles termos de bebé, que 
fazem as delícias de pais e avós. É errado repetir. Aliás, não corrigir pode mesmo com-
prometer o desenvolvimento linguístico da criança 

do meio familiar e nível cultural onde a crian-
ça está inserida, mas também da disponibili-
dade dos adultos para comunicar verbalmen-
te.  

Para melhor percebermos a importância das 
competências linguísticas, devemos sublinhar 
que o aparecimento da fala e da linguagem 



pode ser considerado um dos principais 
marcos do desenvolvimento infantil e, desde 
o nascimento até aos 6 anos, a evolução deve 
ser notável. 

No recém-nascido, o choro é a única forma de 
comunicação com o mundo exterior, seja 
porque tem fome ou porque tem dor. Nos 
meses seguintes o choro não é todo igual, o 
choro da fome é diferente do choro de dor. A 
partir dos seis meses, a criança começa a 
brincar com os sons que emite. É nesta fase 
que começa a experimentar os vários sons 
com o balbucio. Entre os 10 e os 12 meses, 
surgem as primeiras palavras, repetindo a 
linguagem falada em casa e surgem as pala-
vras quase mágicas: “papá” e “mamã”. É a 
partir daqui que os adultos tendem a infantili-
zar a linguagem, ou seja, todos falam tatibita-
ti.  

Pais e avós acham graça e até se orgulham de 
repetir o “bapato”, em vez de “sapato” ou a 
“pepê”, em vez de chupeta. Ou porque é engra-
çado, ou porque querem simpli�icar o vocabu-
lário, a família acaba por aprender a falar “à 
bebé”. Nada mais errado. Aparentemente, 
poderá ser um hábito inofensivo, mas não é 
verdade, o desenvolvimento da criança pode 
�icar comprometido, bem como as fases 
seguintes da evolução do processo de lingua-
gem. Ou seja, as repercussões podem acabar 
por se sentir no processo de alfabetização, 
mas também quando a criança necessita de 
criar relações sociais. 

Sugerimos que se avalie o modo como esta-
mos a falar com as crianças e como comunica-
mos com elas. As palavras pronunciadas erra-
damente não devem de todo ser repetidas, tal 
como também não deve existir uma chamada 
de atenção constante para o erro. Repetir a 
palavra de modo correto, fornecendo o 
padrão correto é a nossa sugestão. Natural-
mente, a criança acabará por corrigir a sua 
fala. 

As primeiras frases, já com 2 ou 3 palavras, 
acabarão por surgir naturalmente aos 2 anos. 

O vocabulário aumenta gradualmente e, aos 3 
anos, já terá capacidade de contar uma histó-
ria, cantar canções e manter conversas. A 
partir dos 4 anos a persistência em trocar os 
sons da fala constitui um alerta para a neces-
sidade de uma avaliação por pro�issional. E, 
se os pais in�luenciam o desenvolvimento 
comunicacional da criança, também é verda-
de que este é um processo que pode ser afeta-
do por perda auditiva, problemas neurológi-
cos, estimulação desadequada e ainda por 
falta de treino. Isto é, quando os adultos 
tentam adivinhar o pensamento da criança e 
nem esperam que ela faça um esforço de falar. 
E sim, é verdade, isto acontece não raras 
vezes. 

Aos 6 anos de idade, ao iniciar o percurso 
escolar, a criança deverá estar linguisticamen-
te apta para a alfabetização. Nesta idade, as 
frases já devem estar estruturadas gramati-
calmente, a capacidade de narração terá 
aumentado, as histórias têm detalhes e a 
imaginação entra dentro das histórias. Cres-
cer também é isso, saber comunicar na língua 
materna, que é muito mais do que conseguir 
produzir sons ou saber reproduzir palavras. A 
criança não constrói este processo de intera-
ção sozinha, precisa dos outros e do ambiente 
que a rodeia. Todo e qualquer atraso na 
linguagem não deve ser considerado inofensi-
vo, existirão certamente implicações que se 
podem evitar. 

Carina Branquinho   
(Terapeuta da fala) 
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Nem sempre um dos vários milhões de esper-
matozoides libertados numa ejaculação 
atinge o �im da caminhada. Mas também nem 
sempre é certo que, quando esse único esper-
matozoide chega ao destino, se concretize o 
esperado e que se torna visível nove meses 
depois, com o nascimento de uma criança. 

Este percurso natural para conceber um �ilho 
pode ser interrompido por uma doença 
chamada infertilidade, uma patologia que 
afeta 15 a 20% da população em idade repro-
dutiva. As causas são femininas e masculinas, 
mas também podem ser desconhecidas e, não 
raros casos, podem ser evitadas, se eliminar-
mos os estilos de vida que podem comprome-
ter a esperada fertilidade. 

A obesidade masculina e feminina poderá 
encabeçar a lista de fatores de risco para a 
infertilidade porque, além de promover uma 
menor taxa de fertilização, má qualidade dos 
ovócitos, baixos níveis de testosterona e 
elevadas taxas de disfunção eréctil, entre 
outras, vai favorecer o decréscimo da possibi-
lidade de engravidar, em 30%, ao mesmo 
tempo que promove um aumento da taxa de 
aborto espontâneo. 

O consumo de tabaco, álcool, drogas e estupe-
facientes são fatores de risco que devem ser 
acrescentados à lista de estilos de vida que 
comprometem uma boa fertilidade. Junte-se 
ainda os fatores ambientais ou a exposição a 

Estilos de vida comprometem 

        fertilidade

É ponto assente que o pico da fertilidade da mulher ocorre entre os 20 e os 24 anos de 
idade. Ninguém pensa nisso. Admite-se que as técnicas de PMA (Procriação Medicamen-
te Assistida) podem ajudar a resolver a perda de oportunidade “falhada” no tempo 
certo. Mas, há outros fatores que podem estar a afetar a fertilidade do homem e da 
mulher. Já viu se o perfume que usa tem ftalatos na composição? 

determinados produtos, como herbicidas, 
inseticidas, tintas, vernizes, metais pesados e 
monóxido de carbono, mas também os bisfe-
nóis ou plásticos, presentes nas garrafas, 
computadores e telefones ou tão só os ftala-
tos, que fazem parte da composição de alguns 
cosméticos e perfumes, mas também alguns 
suplementos que são utilizados para aumen-
tar a massa muscular e que têm um efeitos 
enorme na fertilidade masculina. 

Há ainda um terceiro capítulo a acrescentar 
aos fatores de risco que contribuem para a 
infertilidade e é neste que se incluem as 
infeções sexualmente transmissíveis, que 
podem provocar alterações na qualidade e 
quantidade dos espermatozoides, mas tam- 
bém lesões nos órgãos de reprodução femini-
nos. 

A relação entre a idade (principalmente da 
mulher) e a infertilidade não pode ser menos-
prezada, muito pelo contrário. Apesar de não 
estar diretamente ligada aos estilos de vida, é 
bom que se tenha em conta que, a partir dos 
30 anos, a fertilidade começa a �icar afetada. 
Do ponto de vista biológico, toda e qualquer 
mulher deveria tentar engravidar antes dos 
35 anos de idade O pico da fertilidade aconte-
ce entre os 20 e os 24 anos e, a partir daí, as 
possibilidades começam a decrescer, o que 
não signi�ica que seja impossível, mas é 
garantidamente mais complicado. 



O avançar da idade afeta a fertilidade da 
mulher por vários motivos, basicamente, 
porque todo o corpo começa a envelhecer. E, 
neste caso, a reserva de ovários já não é igual, 
os óvulos já não são tão viáveis e os erros na 
multiplicação celular são cada vez mais 
frequentes, entre outros fatores. No homem, a 
idade também afeta a capacidade fértil, mas 
sempre de uma forma mais gradual, por com-
paração com as alterações que afetam a 
mulher. 

As técnicas de procriação medicamente assis-
tida podem ajudar a contornar estes proble-
mas e, também por isso, temos vindo a assis-
tir a um número crescente de mulheres que 
engravida depois dos 35 anos e mesmo aos 40 
e mais anos de idade. O caminho que percor-
reram para aí chegarem passou decididamen-
te pelo recurso a técnicas de PMA. 

Ana Peixoto     
(Médica, Ginecologia e Obstetrícia)  
e
Margarida Silvestre    
(Médica, Ginecologia e Obstetrícia) 



É uma patologia e, também por isso, tem 
implícito um peso social e económico. A Clini-
mer – Coimbra Fertility Center está vocacio-
nada para estudar e tratar estes casos e apre-
senta agora um objetivo mais ambicioso, 
explicar aos mais jovens como evitar a 
doença.   

“Educar para a fertilidade” é a designação do 
projeto que está a ser apresentado às várias 
escolas da região centro do país e que tem 
como objetivo último sensibilizar os jovens 
dos 6.º, 9.º e 12.º anos para as atitudes e com-
portamentos de risco para a saúde reproduti-
va. As atividades começam por explicar o 
mecanismo biológico reprodutivo, bem como 
os fatores que podem implicar infertilidade, 
ao mesmo tempo que se cria uma oportunida-
de para ajudar os jovens a desenvolver com-
petências que lhes permitam fazer escolhas 
informadas e seguras. A população escolar 
�icará apta a reconhecer os fatores de risco 

Há comportamentos de risco que, anos mais tarde, põem em causa a saúde reproduti-
va e é isto mesmo que o Coimbra Fertility Center anda a explicar, de escola em escola. 
“Educar para a fertilidade” é o nome do projeto que sensibiliza a população escolar 
para a infertilidade

Saúde reprodutiva explicada

que, anos mais tarde, poderão implicar numa 
incapacidade para a reprodução.   

Em paralelo e, especi�icamente para os alunos 
do 12.º ano, é proporcionada uma visita ao 
laboratório de Procriação Medicamente 
Assistida (PMA), permitindo visualizar a ges- 
tão de todo o processo e as diferentes técnicas 
usadas em PMA, criando-se uma oportunida-
de real da compreensão dos conceitos expli-
cados nas abordagens programáticas das 
disciplinas de Ciências Naturais e Biologia. 

A marca Clinimer – Coimbra Fertility Center é 
responsável pela problemática da Infertilida-
de e Reprodução no Centro Cirúrgico de 
Coimbra e as escolas interessadas em receber 
este projeto devem enviar um email para 
clinimer@gmail.com 
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Um sorriso perfeito
No Centro Cirúrgico vai encontrar os melhores 
profissionais de cirurgia ortognática para o/a 
ajudar.
Marque a sua consulta através do 239 802 700 
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Como doença de pele, a acne tem um forte 
impacto no doente no plano psicológico, nas 
atividades diárias e nas relações sociais, 
afetando diretamente a autoimagem e autoes-
tima. E, quando surge na adolescência, a 
estranheza e a revolta do efeito acne acabam 
por, cumulativamente, associar-se à fase de 
transformação do corpo. Decididamente, este 

não é o melhor momento para aparecerem as 
indesejadas e inestéticas borbulhas, porque 
esta é a fase em que as estratégias de a�irma-
ção pessoal implicam o visual. 

O estudo sobre a relação entre acne exube-
rante, insucesso escolar, relacionamento 
afetivo e saúde mental ainda está por fazer, 

Vamos dar à acne o que ela merece:
   
     tratamento

É uma doença in�lamatória e, como tal, exige tratamento. Negligenciar e esperar que 
passe não deve ser a solução para este problema de tão elevada prevalência. As sequelas 
podem ser evitadas 

52



mas a experiência diz-nos que, não raros 
casos, poderá existir uma ligação entre todos 
estes ingredientes que acabam por marcar a 
vida de muitos adolescentes.   

Contudo, não se pense que a acne é apenas 
um problema dos mais novos. Se 85% dos 
adolescentes podem ter esta doença, a preva-
lência no adulto - até aos 40 anos - pode ser da 
ordem dos 40%. Os fatores são vários e, num 
e noutro caso, a solução passa por um trata-
mento adequado. A solução base começa com 
uma boa limpeza da pele e controle de oleosi-
dade. Mas note, uma pele oleosa não é sinóni-
mo de pele hidratada. Lavar o rosto regular-
mente e remover a maquilhagem é um passo 
importante e fundamental, seja para adoles-
centes, seja para adultos. 

As restantes fases do tratamento são muito 
individuais e devem ter em conta a cronicida-
de da doença, a evolução cicatricial, a reper-
cussão psicossocial e a adesão ao tratamento. 

Esta é uma doença in�lamatória crónica e, 
também por isso, não faz sentido menospre-
zar e não valorizar a patologia. Impõe-se um 
tratamento. Seja recorrendo a fármacos, seja 
com a ajuda da tecnologia, como as fontes de 
laser ou de luz pulsada intensa, ou mesmo a 
cirurgia, no caso de existirem cicatrizes 
extensas.   

Clinicamente, esta é uma doença marcada-
mente heterogénea e de diagnóstico não 
linear. A Sociedade Portuguesa de Dermatolo-
gia admite que as “subtilezas clínicas e evolu-
tivas impõem de facto uma avaliação clínica 
detalhada, com recurso a uma anamnese 
adequada e a exames complementares de 
diagnóstico». Acrescente-se que o apareci-
mento e a cronicidade da doença também 
está dependente de fatores internos e exter-
nos, modulados por elementos hormonais e 
imunitários, podendo também ser apenas a 
expressão de uma doença endócrina ou a 
reação à toma de determinados medicamen-
tos.       

Face à de�inição heterogénea, o tratamento 
tem algumas condições indispensáveis que, 
se não forem cumpridas, podem comprome-
ter o sucesso e e�icácia. Segure-se que a solu-
ção a indicar seja individual, após uma análise 
das caraterísticas do doente e do estado da 
doença. 

Esta é uma doença exclusiva do folículo sebá-
ceo, que ocorre na face e tronco, zonas 
médio-torácicas e ombros. Carateriza-se pela 
presença de graus variados de comedões 
abertos e fechados (pontos negros ou bran-
cos), pápulas, pústulas, nódulos e cicatrizes. O 
predomínio de uma ou outra lesão permite 
classi�icar a doença em formas comedónicas, 
pápulo-pustulosas e nódulo-quísticas. A dor, a 
dremangem de pus ou de sangue e a in�lama-
ção são a regra. 

Evelina Ruas    
(Médica, Dermatologista) 
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Se já lhe aconteceu bater com o cotovelo 
numa super�ície dura sabe que a consequên-
cia foi uma dor bastante forte, tão só porque 
atingiu a articulação onde se reúnem vários 
ossos (úmero, rádio e cúbito), mas também os 
necessários músculos, tendões, ligamentos e 
cápsula que, juntos, estabilizam e permitem 

Dor de cotovelo, já teve?

Não, não estamos a falar dessa dor de cotovelo… (a inveja), mas sim daquela dor provo-
cada pelo “cotovelo do tenista” ou, no outro extremo, pelo “cotovelo do gol�ista”, mas que 
também pode surgir nos pintores, condutores, cozinheiros e, mais recentemente, nos 
praticantes de padel 

mobilidade da articulação; a que se junta uma 
pequena bolsa (bursa), que protege dos 
vários impactos. Quando tudo corre bem, nem 
damos conta das capacidades desta articula-
ção que nos permite movimentos de extensão 
e �lexão do braço, mas também de rotação 
(pronação e supinação). É quando surge a 
in�lamação dos tendões ou da bursa, que 
percebemos o que é a verdadeira dor de coto-
velo.       

A prática de atividade desportiva pode ser a 
causa desta dor de cotovelo, mas nem sempre, 
porque existem pro�issões que, pela repetição 
de determinados gestos e posições, também 
acabam por comprometer esta articulação. O 
uso abusivo do rato do computador é um dos 
casos transversal a um número signi�icativo 

de utilizadores e os efeitos surgem apenas 
pela sistemática repetição de movimentos 
comuns, mas que acabam por solicitar 
sempre os mesmos tendões. 
 
Pintores, carpinteiros e cozinheiros, mas 
também os motoristas que têm o hábito de 
conduzirem com o braço encostado na janela, 
são pro�issões e/ou atividades que podem 
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criar as condições “ideais” que desencadeiam 
uma in�lamação tendinosa ou uma bursite. A 
função da articulação �ica comprometida e o 
simples cumprimento de mão pode causar 
dor, tal como rodar a maçaneta de uma porta 
ou tentar utilizar o rato do computador. Os 
movimentos �icam limitados e, nalguns casos, 
há rigidez da articulação. 

No desporto são várias as modalidades que 
podem afetar o cotovelo, são exemplos 
comuns e elucidativos desta patologia que, 
pela sua frequência, foram denominados pelo 
próprio desporto que as provoca: “cotovelo 
de tenista” (epicondilite externa/lateral) e 
“cotovelo de gol�ista” (epicondilite interna/ 
medial ou epitrocleite). A dor é em tudo igual, 
bem como a designação: tendinite, sendo 
apenas o tipo de movimento que a provoca 
que altera a sua localização. Em ambos os 
casos, a dor é provocada pelo mecanismo de 
repetição em que um ou mais tendões envol-
vidos são super-solicitados, resultando numa 
in�lamação, que frequentemente ocorre de 
forma lenta. 

O processo in�lamatório começa sempre com 
uma sobrecarga de movimentos ou uso exces-

sivo da articulação, seja no ténis, no golfe, no 
padel, no basquetebol, no voleibol, na muscu-
lação ou na ginástica. De um modo geral, é 
assim que começam todas as tendinites no 
cotovelo, podendo também resultar de um 
traumatismo direto (menos frequentes). A 
existência de uma tendinite, em simultâneo 
com uma infeção simples (ex. cárie num 
dente, infeção urinária), pode potenciar a 
in�lamação do tendão. 

Sempre que existe dor, a primeira sugestão 
passa por evitar o esforço/movimento que 
provoca essa dor, recomenda-se por isso 
repouso. Por norma, em situação de in�lama-

Mesmo na pontinha, fica a bursa 

Não é muito falada, mas existe e localiza-se bem na pontinha do cotovelo. Chama-se bursa e é nada 
mais do que uma espécie de bolsa protetora do cotovelo, muito útil para amortecer os choques. 

Existem várias bolsas e nenhuma delas está vazia, têm fluídos. Mas, entre todas as bolsas existe uma 
mais importante que todas, pela sua localização, que é a bolsa do olecrânio. Apoiar os cotovelos 
durante muito tempo numa superfície dura pode afetar esta região do cotovelo e estes são casos 
típicos de quem aprecia ficar a pasmar, com a cabeça entre as mãos. Mas o mesmo pode acontecer 
em desportistas, neste caso por trauma ou por queda. 

A inflamação da bursa, acabará por dar lugar à chamada bursite e, nestes casos, a extremidade do 
cotovelo, além de dorida, pode ficar inchada, muito sensível ao toque e com a pele vermelha. 
Doenças como a gota e a artrite reumatoide também podem causar bursite. Em qualquer uma das 
situações, sugerimos uma avaliação por médico especialista para que possa despistar a existência 
de um trauma e fazer um diagnóstico seguro sobre a origem da bursite. 
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ção do tendão, a dor pode não só existir em 
movimento, como também em repouso, agra-
vada normalmente pelo movimento que 
solicita o tendão afetado.    
      
A par do descanso ou repouso da articulação 
é ainda sugerida a aplicação de gelo e, não 
raras vezes, a toma de terapêutica anti-in�la- 
matória. Se iniciar tratamento de forma 
adequada e numa fase inicial, o prognóstico é 
bom e na maioria dos casos há uma recupera-
ção em semanas.   

Este tipo de patologia “epicondilopatias/ 
tendinites do cotovelo” deve ser avaliada pelo 
médico de família e no caso de manutenção 
das queixas deve ser solicitada avaliação por 
um médico especialista para que, apoiado nos 
necessários exames de diagnóstico possa 
avaliar da necessidade de outros procedimen-
tos, nomeadamente in�iltrações locais ou 
tratamento cirúrgico. 

Conselhos/sugestões: 

Se faz parte da população alvo para esta pato-
logia: 
-Faça alongamentos diários, ao nível dos mús-
culos do antebraço    
-Se iniciar queixas, tente usar o “braço” 
contra-lateral para aliviar as solicitações no 
membro afetado   
-Recorra rapidamente ao seu médico assis-
tente para iniciar tratamento médico (anti- 
in�lamatórios, analgésicos, crioterapia, �isio-
terapia, uso de ortótese...)   
-Se a sintomatologia persistir deve recorrer a 
um médico ortopedista e ponderar a realiza-
ção de exames complementares de diagnósti-
co.  

Ana Inês    
(Médica, Ortopedista) 
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CLÍNICA GERAL

Em caso de emergência utilize o número 239 802 700 

O Centro Cirúrgico de Coimbra  
assegura atendimento permanente ou 
programado em clínica geral, todos os  
dias, fins-de-semana e feriados.
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POSTAL ILUSTRADO

Do alto do Marvão
O que ali se encontra não é deste século XXI, de todo. Há uma vila que se mantém com ar 
medieval, recheada de ruas bem sinuosas e estreitas, impróprias para os veículos atuais. 
Foram talhadas para outra gente, a mesma que nos agigantava aos olhos de Espanha. 
Marvão sempre foi a nossa guarda. Do alto do penedo, as janelas abrem horizontes alar-
gados para uma paisagem sem fronteiras riscadas a lápis 
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Cá em baixo, �icamos logo com a ideia do 
muito que será preciso andar para chegar ao 
topo da fortaleza. Nem são muitos quilóme-
tros, mas à medida que subimos, recomenda-
mos que prepare os olhos para as várias 
surpresas e impressões visuais que terá de 
registar quando passar a porta da primeira 
fortaleza. 
 
Chegamos, entramos e �icamos logo com a 
impressão que estamos com o traje desajusta-
do para a época ou que entrámos fora do 
tempo, porque o que se segue não é deste 
século XXI, de todo. Foi um árabe, no século IX 
o primeiro a engendrar a ideia que aquele 
rochedo poderia ser as bases de uma fortale-
za. Assim foi e, ao longo de mil anos, o forte e 
o castelo foram-se transformando. As pedras, 
encrustadas na crista quartzítica, parece que 
já nasceram ali e que terão brotado dos pene-

dos. Mas, não. Foram todas transportadas 
para cima e com uma única intenção: defen-
der. Marvão foi, desde sempre, um castelo 
estratégico, mas é preciso subir junto da 
Torre para perceber que ao redor, nada nos 
escapa. E este redor são quilómetros e quiló-
metros de paisagem. Está ali tudo, bem aos 
pés da montanha. Não é preciso escolher um 
miradouro, porque toda a muralha permite 
espreitar. O postal que se avista ilustra a mag-
ní�ica posição sobre aquela paisagem e, sem a 
ajuda de drones, �icamos com a impressão 
que o mundo é apenas isto, tudo aquilo que 
envolve a fortaleza do Marvão. Os horizontes 
são largos.   

É palmilhando a calçada de pedra que vamos 
percebendo o recheio deste postal ilustrado. 
A gente do Marvão ainda por ali mora. Não 
são muitas pessoas é verdade e também não 
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se veem muitos jovens da terra, acrescente- 
se. Mas, serão genuínos admite-se e misturam 
os seus hábitos de vida com os da região onde 
estão (a�inal, Marvão �ica mesmo no Alente-
jo), com os rigores de uma serra (Parque 
Natural de S. Mamede). 

Na vila medieval as casas mantêm-se habita-
das, caiadas de branco, como é da praxe e 
adornadas por varandas decoradas com torci-
dos de ferro forjado. Tudo bem arrumado em 
ruas muito estreitas e a 862 metros de altitu-
de, bem às portas de Espanha. A fronteira é 
logo ali, mas não interessa, porque o risco não 
se distingue na paisagem.   

É preciso continuar a palmilhar este velho 
traçado urbano para se chegar ao Castelo e, 
mais uma vez, encontramos um acasalamento 

invulgar entre o penedo e a construção ali 
erguida e que ainda se mantém, pedra sobre 
pedra. Ficamos com a suspeita se não serão 
contemporâneos, penedo e pedras. Não são, 
mas completam-se. 

A estratégia de defesa está quase sempre 
associada à construção dos castelos portu-
gueses, mas no Marvão o estratagema é muito 
evidente. Ninguém se atreveria a conquistar 
Marvão e quem o �izesse di�icilmente sobrevi-
veria para contar a história. E desengane-se 
quem pense que poderia vencer este exército 
com o passar do tempo, pela fome e sede. A 
fome resolvia-se com uma boa despensa e a 
sede, também não parecia ser problema. A 
grande cisterna foi construída com esse único 
propósito, de recolha e armazenamento de 
água da chuva e com as suas dimensões era 
possível acumular água para cerca de 6 
meses. Atualmente, tem tido outros destinos, 
além das visitas dos forasteiros, também 
acolhe concertos de música clássica. 

Quando o assunto é Marvão, nunca �ica tudo 
dito (ou escrito). Hoje, só deixamos �icar a 
semente que servirá de pretexto para uma 
visita a este espaço. O resto do postal só pode 
ser ilustrado por cada um de vós, quando lhe 
juntarem os cheiros, os sons e as cores capta-
dos nestas terras que nos fazem agigantados. 
A Vila de Marvão é, garantidamente, um 
desses sítios. Merece respeito a preservação e 
o esforço para manter vivo o original. Se 
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queremos fazer uma visita à nossa história 
medieval, a Vila do Marvão é o sítio certo. Sem 
menosprezar os castelos vizinhos, Castelo de 
Vide e Portalegre, é no Marvão que sentimos 
existirem mil histórias para contar. 

Conceição Abreu 

Horário e outras 

Quem nasceu ou mora no concelho de Marvão 
não paga bilhete para entrar no Castelo e, 
também por isso, não pode alegar desconhe-
cimento. A visita não é obrigatória, mas deve-
ria ser. Para todos os outros forasteiros, há um 
preço único de 1,50 euros. Até aos 12 anos, as 
crianças não pagam e os estudantes e os 
portadores do cartão 65, bem como os 
pensionistas, só pagam metade do valor 
estipulado para o bilhete de entrada. O Caste-
lo está aberto todos os dias entre as 10h00 e 
as 17h00. Antes da entrada na vila, existe um 
parque de estacionamento gratuito e, todo o 
percurso da visita deve ser feito a pé.  



LASIK

Marque a sua consulta através do 239 802 700 

A cirurgia Lasik corrige a sua miopia, hipermetropia e
astigmatismo. Marque uma consulta de avaliação. 
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(Entregue-nos o seu pedido) 

Eu……………………………………………………………………………………………………………………., 
portador do cartão de Cidadão n.º…………………………………………, venho solicitar ao 
Centro Cirúrgico de Coimbra, o envio de informação gratuita de artigos genéricos 
sobre saúde, bem como a revista trimestral “Olhares”, para o meu email pessoal: 

…………………………………………………………………@…………………………………………………..
(escrever em letra bem legível)  

O Centro Cirúrgico de Coimbra �ica responsável pelo tratamento e recolha do meu 
endereço de email que será conservado, enquanto perdurar o meu interesse na divul-
gação da referida informação, �indo o qual será removido da base de dados, com todas 
as garantias de con�idencialidade. 

…………………………………………………………………………………………   
(assinatura do titular do email) 

Coimbra,………………………………………………………… 

 

Quer receber a nossa revista? 
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“…     ueremos que os �ilhos tenham vidinhas, sejam tristemente inde-
pendentes, consigam     um bom casamento, uma, tanto quanto possível, 
boa casa, um ordenado      simpático, �ilhos bem educados. 
Claro que admitimos Gauguin     ou Mozart desde que não façam 
parte da família. Em geral as famílias defendem-se criando um maluquinho. Todas têm aquilo 
que consideram o maluco da família e, quando o maluco, por qualquer motivo, deixa de o ser, 
apressam-se a arranjar outro antes que a estrutura se desagregue. Não há nada que assuste 
mais as pessoas do que a criatividade, nada que as apavore mais do que a diferença. A socie-
dade necessita de medíocres que não ponham em questão os princípios fundamentais e eles 
aí estão: dirigem os países, as grandes empresas, os ministérios, etc. Eu oiço-os falar e pasmo 
não haver praticamente um único líder que não seja pateta, um único discurso que não seja 
um rol de lugares comuns. Mas os que giram em torno deles não são melhores. Desconhece-
mos até os nossos grandes homens: quem leu Camões por exemplo? Quase ninguém. Quem 
sabe alguma coisa sobre Afonso de Albuquerque? Mas todos os dias há paleios cretinos 
acerca de futebol em quase todos os canais. Porque não é perigoso. Porque tranquiliza. Os 
programas de televisão são quase sempre miseráveis mas é vital que sejam miseráveis. E 
queremos que as nossas crianças se tornem adultos miseráveis também, o que para as pesso-
as em geral signi�ica responsáveis. Reparem, por exemplo, em Churchill. Quando tudo estava 
normal, pací�ico, calmo, não o queriam como governante. Nas situações extremas, quando 
era necessário um homem corajoso, lúcido, clarividente, imaginativo, iam a correr buscá-lo. 
Os homens excepcionais servem apenas para situações excepcionais, pois são os únicos capa-
zes de as resolverem. Desaparece a situação excepcional e prescindimos deles. Gostamos dos 
idiotas porque não nos colocam em causa…” 

António Lobo Antunes          
(Fragmento da crónica publicada na revista Visão, nº 1272) 
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A Medicina é um projeto cúmplice com a vida, enquanto esta tem a força necessária para 
viver. A Medicina é uma amálgama das outras ciências, é �iloso�ia pura, biologia, bioquímica, 
�ísica, matemática, mecânica, é a ciência de todos os outros aplicada à saúde de cada um.  
             
Um Médico necessita de todos os outros, mas cada um dos outros só necessita do Médico 
quando está doente. Este princípio é desagregador e terrível para a saúde em geral, para o 
bem social, para qualquer Serviço Nacional de Saúde... E para cada um em particular, particu-
larmente, quando está doente... 
 
Gulbenkian fez uma avença genial com o seu Médico... Só lhe pagava quando tinha saúde. Se 
todos nós pensássemos assim e nos fosse dada a oportunidade de celebrar contratos seme-
lhantes, qualquer sistema de saúde teria que ser gerido segundo novas formas de �iloso�ia de 
gestão, a sociedade seria mais igualitária para todos e para cada um. 
 
A Medicina seria mais o que deveria ser, interessante, competente, normalizada, as guidelines 
seriam decididas no verdadeiro interesse do doente, cada pro�issional de saúde correria 
atrás da cenoura, sem pensar no capital, no partido que serve - sem as contradições do lucro 
e do dever. 

A Medicina atual atravessa uma bolha, idêntica à da Construção Civil ou da Banca... A popula-
ção terá que envelhecer e adoecer para que as unidades de saúde instaladas sobrevivam, 
mesmo que para isso, cada um seja forçado a viver sem vida. O negócio liquidará a eutaná-
sia... A morte estará condenada a não morrer para que a "medicina" sobreviva...   

Avante a Medicina que salva os doentes da morte... Até que robôs com inteligência emocional, 
menos so�isticada e alheios ao interesse do capital, nos deixem morrer. 

Saramago estava certo... Ao ensaio sobre a cegueira, seguirá o ensaio sobre a morte...  
A ressurreição está aí. 

António Travassos          
(Médico, Oftalmologista) 

Forçados a viver 



Anestesiologia
Angiologia e Cirurgia Vascular
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Check-Up Médico
Cirurgia Bariátrica
Cirurgia Geral
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Clínica Geral
Dermatologia
Dor Crónica
Endocrinologia
Gastroenterologia   
 (endoscopia digestiva)
Ginecologia/ Obstetrícia
Imagiologia
Imuno-Alergologia
Infertilidade e Reprodução

Medicina Interna
Medicina do Sono
Medicina Transfusional
Neurocirurgia
Neurologia
Neurorradiologia
Nutricionismo
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pedopsiquiatria
Pneumologia
Psicologia Clínica
Psicologia do Desenvolvimento
Psiquiatria
Terapia da Fala
Unidade de Medicina Desportiva
Unidade de Saúde Mental
Urologia

www.ccci.pt     |     www.facebook.com/CentroCirurgicoDeCoimbra

Rua Dr. Manuel Campos Pinheiro, 51   -   Espadaneira   -   S. Martinho Bispo   -   3045-089 Coimbra
T +351 239 802 700     M +351 916 047 932     M +351 968 574 777     F +351 239 802 709
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