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Começamos por recuperar as cautelas e o caldo de galinha e acabamos a perguntar se um médico 
pode errar? No meio, lembramos as vacinas, falamos dos limites da prevenção e da cura, explica-
mos que não basta olhar, contamos o que é a anedonia, divulgamos que há conversas que podem 
ter efeitos secundários, discutimos a sobreutilização de alguns meios de diagnóstico e ainda 
tivemos tempo para perceber como se deve lidar com a hipocondria. Sem alinhamento de astros, 
presságios ou vontade dos deuses, percebemos que a medicina tem assumido o papel de nos ajudar a 
manter o equilíbrio desejado, mas também que se abre um caminho mais além, o da medicina prediti-
va. Mantém-se a busca pelo Santo Graal. 

Claro que este é todo um percurso que exige perceber a dor do outro e, simultaneamente, por 
conseguir dar soluções para as inúmeras doenças, ou tão sou por ajudar a explicar como não ter 
medo do desconhecido.   

Hoje e nesta edição ainda explicamos se é ou não possível travar a miopia, avisamos que a rinite 
alérgica está a chegar e que uma má visão potencia o risco de queda. Explicamos que não devemos 
confundir vertigens com tonturas, que as lesões no joelho têm um prognóstico condicionado, que 
as novas tecnologias de imagen estão a dar rigor ao diagnóstico do cancro da próstata e que há um 
clipe de titânio que resolve os problemas de excesso de suor. 

Ainda quisemos perceber se é real o con�lito entre um adolescente e a hora de dormir e concluímos 
que sim, os teenagers têm razão e a culpa é das hormonas, mas o mesmo já não se passa quando se 
focam num ecrã. Não só porque atrasam o que já por si anda fora de horas, mas principalmente, 
porque acabam por não explorar as competências necessárias para gerir o sucesso/insucesso.
O remate faz-se com mais uma proposta de visita e as gravuras de Foz Côa são o exemplo que esco-
lhemos para esta edição. Cabe a cada um de vós perceber se os nossos Olhares são ou não diferentes 
Boa leitura! 

Conceição Abreu 
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Vão longe os tempos do caldo de galinha… 
Hoje, é vulgar acreditar que serão os compri-
midos a cumprir essa missão e se ligarmos a 
televisão a determinadas horas �icamos cren-
tes que há um comprimido para todos os 
males. Há comprimidos que põem velhinhos a 
correr tanto como os netos, vitaminas que nos 
fazem superativos, soluções que “apagam” as 
marcas do tempo que passa e ainda propostas 
para deixar de ressonar, para não ter fadiga, 
para ouvir melhor…. Acreditam mesmo nisto 
tudo? Há quem con�ie, sim. 

Não estamos aqui para desmentir. Mas temos 
a responsabilidade de ajudar a gerir a melhor 
informação, com crítica e bom senso. Apesar 
de este ser o tempo em que a informação 
disponível ocupa Terabytes, a iliteracia em 
saúde não mostra tendência para decrescer. O 
entendimento sobre medicina tem barreiras e 
não é claro para os leigos. Agarramo-nos ao 
que parece mais fácil, porque não exige um 
esforço pessoal. Há um problema? Então deve 
haver um comprimido como resposta, se não 
há, devia haver… Porque não se lembraram 
disso antes (pensamos logo). 

Esquecemos as cautelas e nem nos lembra-
mos do caldo de galinha… A saúde passou a 
ser um produto, vendido como mercadoria e 
que até se exibe em algumas prateleiras de 
supermercado, veja tão só os rótulos de 
alguns pacotes de leite ou de cereais, rechea-
dos de “poderosas proteínas”, a dar a ideia 
que são únicas e que a nossa saúde depende 

Cautelas e caldo de galinha  
 nunca fizeram mal a ninguém

A informação torna-nos competentes e críticos. Fica mais fácil perceber quais as caute-
las que fazem sentido e como a medicina curativa evoluiu para preventiva e caminha 
para predizer o que pode acontecer ao indivíduo X daqui a cinco ou 10 anos. Quem quer 
�icar à espera da doença? 

mesmo destes produtos… Nada disto é verda-
de. Certo?! 

A informação em saúde torna-nos competen-
tes e ajuda-nos a tomar decisões críticas, 
fornece as ferramentas que podemos usar 
para ganhar o poder de julgar e de não 
agirmos passivamente. Percebemos que há 
efetivamente cautelas e depreendemos que 
prevenir para não ter de remediar acaba por 
ser um bom investimento. Mas, como investir 
neste projeto que pode evitar doenças e 
acrescentar anos com qualidade de vida?  A 
informação torna-nos competentes. É assim 
que poderemos prevenir doenças, mas 
também a corrupção, os acidentes, a violência 
doméstica, o insucesso escolar, o bullying…. 

A medicina há muito que deixou a fase unica-
mente curativa, para se tornar preventiva e, 
mais recentemente, preditiva. Mas, as altera-
ções e os objetivos nem sempre foram acom-
panhados ou percetíveis pela sociedade. O sol 
é um bom exemplo e acaba por ser um assun-
to que divide os portugueses. Há o grupo que 
não liga nenhuma aos recados da medicina, 
quando desaconselha a exposição ao sol entre 
as 11h00 e as 16h00, para prevenir o risco do 
cancro da pele. Este é o grupo que não reco-
nhece a medicina como uma ciência exata, 
desvaloriza o risco e, se comprou férias é para 
gozar tudo por inteiro. Sentem-se imunes e 
acreditam que esse destino não lhe baterá à 
porta, apesar de ter rondado o tio, o vizinho e 
a sogra da prima. Depois, há o segundo grupo 
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de portugueses que leva tão a sério os male�í-
cios do sol que deixou de valorizar a necessi-
dade de tomar banhos de sol para produção 
de vitamina D, optando pelo “tal comprimido”, 
que irá substituir a reação química que acon-
tece na nossa pele sempre que apanhamos 
sol… Nenhum dos dois está correto, certo? 

Pelo menos à luz do que foi concebido pela 
ciência. O sol faz bem, pelo menos 10 minutos 
por dia e quando a nossa sombra é maior do 
que nós próprios. É assim que a nossa pele 
desencadeia a reação química que leva à 
produção de vitamina D, na dose certa e 
adequada a cada um de nós. É fácil, não é?  

Com a alimentação acontece quase o mesmo. 
Há os exagerados, os que pecam por defeito e 
os preguiçosos, que nem se dão ao trabalho 
de aprender a cozinhar ou a pensar naquilo 
que será uma alimentação equilibrada. 
Esquecemos que tudo é química e que a bioa-
tividade e a biodisponibilidade do que ingeri-
mos acaba por interagir, como qualquer subs-
tância.  

Apesar da evolução, a sociedade continua à 
espera que a medicina mantenha apenas as 
funções de outrora, curar. Admite-se que 
prevenir ou predizer são zonas cinzentas, 
próximas da adivinhação. Não é bem assim. Se 
não fosse o programa de vigilância para 
mulheres e crianças que Portugal colocou em 
prática há alguns anos, nunca teríamos estado 
entre os cinco melhores países do mundo em 
saúde materno-infantil. Saúde preventiva é 
isto.   

Saúde preditiva será a solução que hoje apre-
sentaram a A., a jovem de 22 anos que viu a 
mãe, a tia e a irmã mais velha morrerem de 
cancro da mama. A descodi�icação do ADN 
abriu a porta a esta nova fase da medicina, 
que consegue predizer a predisposição gené-
tica de um indivíduo que hoje é saudável, mas 
que amanhã pode não ser. A terapia genética 
ainda não tem resposta para tudo e antecipar 
o conhecimento prévio da doença poderá não 
ser o melhor caminho. A espera pela doença 
irá tomar conta desta vida. Hoje, alguém quer 
saber se, algures em 2021, poderá ser vítima 
de um aneurisma? 

Conceição Abreu 
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Ainda há quem acredite que, amanhã, existirá 
uma vacina contra o cancro… E se assim for? 
Vamos deixar de questionar as vacinas? Pelo 
menos, enquanto nos lembrarmos dos efeitos 
que o cancro faz… Com a poliomielite foi isso 
que aconteceu. Os efeitos da doença desapa-
receram e depressa esquecemos a importân-
cia da vacina. A poliomielite não tem cura, é 
certo, mas há uma vacina e é apenas isso que 
faz a diferença.   

Hoje, seria impensável uma epidemia de 
poliomielite, tal como ontem seria surreal 
admitir que as epidemias do sarampo renas-
ceriam em Portugal. Esquecemos depressa 
demais o poder da vacinação e, pior ainda, 
descon�iamos das vacinas. Nenhuma vacina é 
100% e�icaz e a taxa de vacinação nunca será 
de 100 %, tão só porque há pessoas que 
podem ser alérgicas a algumas substâncias ou 
porque têm o sistema imunitário comprome-
tido. Por isso, à partida, as vacinas nunca 
podem ser para todos, há estas exceções. Só 
que de exceção em exceção, foi-se juntando a 
desinformação - as fake news não nasceram 
agora – mas também o desinteresse ou negli-
cência, precisamente, porque perdemos a 
memória às epidemias. A imunidade de grupo 

Vacinas 
      para que vos quero

acaba por proteger um e todos, só que já não 
está como era, desceu abaixo dos 95% e é isso 
mesmo que está a fazer com que estejamos 
cada vez mais desprotegidos, nós e os outros. 

Imagine o João, que apesar dos seus sete anos 
de idade, já transporta consigo uma doença 
que destabiliza o seu sistema imunitário. O 
João terá de combater a doença sozinho, 
isolado mesmo e afastado de todos os outros. 
A escola �ica adiada, a socialização também. 
Porquê? Porque os colegas e a escola não 
asseguram a imunidade de grupo e o João não 
pode arriscar. As vacinas também fazem isto, 
protegem quando os outros estão mais 
frágeis. Mas, principalmente, protegem cada 
um de nós.  

A vacina do tétano é um bom exemplo. Existe, 
mas não confere imunidade de grupo. A 
proteção é individual e �ica dependente de 
uma vacina e dos vários reforços. Uma ferida 
contaminada pode ser o início. Depois, de 
espasmo em espasmo, o doente pode acabar 
por morrer por sufocação. Há quanto tempo 
não olha para o seu Boletim de Vacinas?  
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Realmente a medicina preventiva não come-
çou hoje. Começou há milhões de anos. 
Quando os primeiros humanos procuraram 
grutas e abrigos para se protegerem, quando 
construíram instrumentos rudimentares, 
para se defenderem e quando propagaram 
instintivamente a espécie, para se reforçarem. 
Usaram o abrigo e a defesa na luta pela sobre-
vivência, para aumentarem em número e se 
tornarem mais fortes. O lema poderia ser 
fugir à morte ou prolongar a vida. Andar um 
passo à frente no tempo. Fazer algo, antes que 
alguma coisa acontecesse. Foi assim o início 
da medicina preventiva. 

Onde começa a prevenção 
       e acaba a cura?

Antes de ser um ato de cura, a medicina foi um ato de prevenção, uma forma de agrade-
cimento pela cura antecipada. Por adiar a morte, por reconfortar o enfermo ou por 
evitar a doença. Antes da medicina e dos remédios, a espécie humana e os micróbios já 
conviviam. Sobreviveram ambos 

Sacerdotes e curandeiros, como barbeiros e 
ferradores preveniam as maleitas possíveis, 
ciclos de mal-estar ou tão só o medo da morte 
com folhas, bolbos, cascas d’árvore e benze-
duras. Adivinhar a possibilidade de ser feliz 
ou pressentir o cântico negro foi sempre um 
desiderato dos humanos, a partir do momen-
to em que ultrapassaram a consciência do 
imediato e adquiriram, com a divagação 
mental, um discernimento intelectual sobre o 
passado e o futuro. 

A medicina foi, porventura, antes de um ato 
de cura, um ato de prevenção, uma forma de 
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agradecimento pela cura antecipada. Os obje-
tivos podem nunca ser atingidos ou conheci-
dos e as formas, para atingir os �ins, podem 
ser contraditórias. Por exemplo, passar fome 
porque não há comida é bem diferente de 
passar fome para não engordar. E não engor-
dar, tanto pode ser para um gordo, como para 
um magro. A prevenção aqui pode aplicar-se 
aos dois, não se sabendo antecipadamente a 
qual dos dois é mais útil. A forma preventiva 
não se aplica evidentemente a quem não tem 
comida. Mas comer pouco e várias vezes, já é 
uma intenção médica preventiva aplicada aos 
diabéticos. Podemos retirar deste exemplo, 
como aplicação geral, que comer pouco e 
várias vezes é uma norma preventiva para os 
magros, podendo entender-se como curativa 
para os gordos. 

Por outro lado, se o gordo perdeu o prazer da 
comida e aquela alegria própria dos ciclotími-
cos se transforma em tristeza, o preço da 
prevenção pode pagar-se caro. Como antído-
to, a medicina cai na tentação de contribuir 
com um comprimido para melhorar o humor 
e outro para baixar o colesterol, que entretan-
to subiu com o excesso de peso.   

Não raramente, esse peso aumenta com os 
medicamentos e, por causa das dores nas 
pernas e da di�iculdade em conseguir cortar 
as unhas dos pés, sempre se junta, de vez em 
quando, um analgésico e umas gotas para 
dormir melhor. Mas, como a respiração se 
pode tornar entrecortada durante o sono, tem 
de se recorrer, por vezes, àquele aparelho 
pouco confortável de oxigénio, também ele 
preventivo das consequências drásticas. Se o 
agora doente fuma para acalmar a ansiedade 
ou por puro prazer, começa a frequentar cada 
vez mais locais de diagnóstico. E sem dar 
conta, veri�ica que a tensão arterial começou 
a subir e lá vai mais um comprimido, quando 
não dois, para controlar uma coisa que nem 
pesa na barriga. E agora começa o verdadeiro 
drama da prevenção. Dieta rigorosa para 
baixar o peso e evitar, ou diminuir, os riscos 
cardíacos e, eventualmente, a morte precoce. 

O primeiro sacri�ício será não poder usufruir 
de uma boa mesa, uma feijoada em família, do 
cozido à portuguesa às quartas-feiras ou da 
cabra velha cozida em vinho tinto. Às tantas, 
até o ar engorda! Portanto, pesar apenas de 
mês a mês, para evitar aquele calafrio de 
olhar para o estupor da balança que está 
sempre contra os gordos. O prazer já começa 
a �icar abalado e não é pouco. 

Mais complicado é aquele maldito vício do 
tabaco, que pesa na carteira e pesa no 
pulmão. Dizem e comprovam os patologistas, 
que o pulmão de fumador, cheio de alcatrão, 
vai ao fundo, quando se mergulha em água. É 
como se o oxigénio quisesse entrar em casa e 

“Andar um passo à frente no tempo. 
Fazer algo, antes que alguma coisa 
acontecesse. Foi assim o início da 
medicina preventiva”. 
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não o deixassem. E uma bronquite obstrutiva 
crónica, no meio de uma gripe vulgar, pode 
ser pior que passar o cabo das tormentas. 
Pois, mas um cigarrito acalma e sempre é um 
prazer, sobretudo depois de uma bela refei-
ção. Claro, mas paga-se caro, se tiver à vista 
um dos tumores malignos e mais pér�idos que 
corrói a caixa respiratória. Ah, e cabe aqui 
dizer que as mulheres do século XXI, que 
fumam tanto quanto os homens, só não têm 
cancro da próstata e dos testículos. 

Outro prazer que pode ir embora é a diminui-
ção da líbido e outras travessuras ligadas ao 
sexo, nos hipertensos, que tomam regular-
mente um ou dois hipotensores, e bem 
podiam fazer jogging, o su�iciente para o 
controlo de casos moderados. 

Mais complicado ainda é a prevenção de 
coisas imaginadas, como os mitos, as crenças 

e as doenças que têm um leque muito maior 
que o nome. O nome habitualmente é curto e 
a descrição dos sintomas é �loreada, cheia de 
coisas como a cabeça, ora cheia, ora oca. Falta 
de vontade de fazer o trabalho. Dormir muito 
mal, mesmo com o comprimido que a vizinha 
recomendou. Triste, com vontade de chorar. 
Os trabalhos domésticos já são um sacri�ício. 
…“Não me apetece viver. Se não arranjo 
emprego depressa, nem sei o que faço…” 

E este leque pode prosseguir até à exaustão, 
sem dar tempo, ou sem lhe darem tempo para 
aludir a algumas razões plausíveis, porque as 
coisas começaram lentamente, mas já nem se 
lembra como começaram. Mas isso pouco 
interessa. O que interessa é que não está bem. 
E claro, mesmo sem saber como e porque 
começou, é impossível sair de um consultório 
sem um comprimido. Às vezes dois. A juntar 
aos 7 ou 8 que já estava a tomar para a tensão, 
a diabetes e o maldito colesterol. 

E o tempo é implacável. Não anda para trás. 
Quase sem se saber como, cinco anos depois 
ainda continua com os mesmos remédios, 
incluindo aquele do esgotamento. “Nunca me 
disseram para o interromper e eu fui aviando, 
a não ser às vezes, em férias, em que dois ou 
três dias não tomo nada, mas sinto a falta e 
recomeço. E é assim a vida, e agora ando 
cheio(a) de dores nas costas e também já 
tomo remédios para as dores”... 

Esta é uma história-tipo de um(a) doente, 
triado num hospital central, para cirurgia à 
coluna, afogado em remédios, alguns com 14 
ou 15 comprimidos diferentes. Medicados a 
sintomas e não, muitas vezes, a uma doença 
especí�ica. Porque a tuberculose, a malária, a 
brucelose, o panarício, o eczema, as doenças 
venéreas e muitas outras do léxico comum, 
têm tratamentos especí�icos temporais, cuja 
medicação permanece enquanto dura a 
doença. Esgota-se no tempo, com a cura. 

Os nossos ancestrais, de há milhares de anos, 
seriam bem menos complicados Temiam os 
animais selvagens e os deuses. Para os 
animais selvagens, arranjavam armadilhas e 

PROGRAMA COMPLETO:

19 JANEIRO 
Ligações perigosas (olhos e diabetes)
António Travassos (Oftalmologia)

16 FEVEREIRO
Vamos dar corda à memória
Isabel Santana (Neurologia)

16 MARÇO
Tem ouvido a sua voz?
Jorge Miguéis (Otorrinolaringologia)

13 ABRIL
A mente, o cérebro e a consciência
Raimundo Fernandes (Neurocirurgião)

18 MAIO
Diz-me o que comes… Dir-te-ei como és…
Patrícia Oliveira (Endocrinologia)

15 JUNHO 
Quem escorrega também cai 
Fernando Fonseca (Ortopedia)

20 JULHO
Poderes e limites do cérebro
António Reis Marques (Psiquiatria)

17 AGOSTO
Dores de barriga e outros mistérios
Pedro Narra de Figueiredo 
(Gastroenterologia)

21 SETEMBRO
Pode um telemóvel substituir o médico?
António Travassos (Oftalmologia)

19 OUTUBRO
Os olhos também se cansam?
So�ia Travassos (Oftalmologia)

16 NOVEMBRO
O que os pais não devem perguntar aos 
pediatras
Luís Januário (Pediatria)

14 DEZEMBRO
Como escapar a um cancro da mama
Margarida Figueiredo Dias (Ginecologia)

“Os cuidados médicos e a toma de 
remédios têm regras e é necessário 
não as ultrapassar. O risco está apenas 
um passo à frente do que é prescrito”. 
 



no temor dos deuses, faziam oferendas. Nessa 
época, a medicina preventiva centrava-se no 
prometer para evitar e ofertar como forma de 
agradecimento. Ainda hoje se pratica essa 
“medicina” em Fátima, Lurdes, e muitos 
outros lugares de culto. Prevenção, agora 
como antes, para evitar a doença, adiar a 
morte ou reconfortar o já enfermo.  

Se recuarmos no tempo até há 400 mil anos, 
quando os Neandertais ocuparam a Europa 
do Norte, o Médio Oriente e a Península Ibéri-
ca, e foram senhores do Planeta durante mais 
de 50 mil anos, podemos imaginar como estes 
recolectores nómadas conseguiram sobrevi-
ver, sem grandes recursos alimentares, com 
um desconhecimento total das doenças e das 
formas de as combater. Antes da medicina e 
dos remédios. Antes das mutações cerebrais 
que permitiram a revolução cognitiva 70 a 40 
mil aC. Antes das religiões organizadas e dos 
grandes Impérios. Antes do conhecimento da 
escrita e do dinheiro. Antes de desenvolverem 
mais aptidões do que os instintos básicos. 
Antes de enfrentarem os Sapiens, com cére-
bros mais evoluídos e maiores, e com melho-
res ferramentas de sobrevivência. Antes de 
ouvirem falar de Asclepius e Hipócrates e de 
terem conhecido Aristóteles, Galileu, Einstein, 
a bomba atómica, a propriedade privada, o 
capitalismo, a corrupção e Trump. Pois estes 
nómadas habitaram a Terra, que já foi o 
centro do mundo, e depois se revelou andar à 
volta do Sol e, surpresa das surpresas, conhe-
ceram e viajaram pela Europa 30 milénios 
antes dos atuais Europeus, sem médicos e 
sem remédios. 

Sem dúvida, os médicos e os remédios que 
tratam os tísicos, os diabéticos, os epiléticos e 
todos esses nomes feios que o homem de 
Neandertal não conheceu, são importantes, 
como são também a sopa, a ginástica, a 
música, o sexo, a empatia social, a amizade, o 
amor, os pássaros, as árvores, os rios, os 
peixes, os oceanos e os astros. 

Os médicos e os remédios são importantes, 
sem dúvida, mas é verdade que os humanos 
habitaram este mesmo espaço durante 
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milhões de anos, dispensando cuidados médi-
cos e sobreviveram. O bacilo da tuberculose, 
transportado pelo Sapiens para fora de África, 
desde há mais de 70 mil anos e só identi�icado 
como bacilo de Koch no início do século XX, 
sobreviveu até aos nossos dias e ainda hoje é 
causador de muitas mortes no Terceiro 
Mundo. 

Humanos e micróbios conviveram e sobrevi-
veram durante milhões de anos. No século XV, 
com uma população mundial de 500 milhões, 
1/3 dos bebés em Inglaterra morria antes do 
primeiro ano e grande parte não chegava aos 
20 anos. As vacinas e a mudança de hábitos, 
práticas preventivas, iam dando mais resulta-
dos à distância do que, muitas vezes, as pilhas 
de drogas que se atropelam, porque, não 
podemos esquecer, que são drogas e, como 
tal, potencialmente letais em função das 
doses, das misturas com outras drogas e das 
inadequações para o �im a que se destinam. 
 
Os cuidados médicos e os remédios são um 
ganho da civilização, mas é necessário não 
fazer com este conhecimento adquirido o 
mesmo que o Sapiens está a fazer, continua-
mente, ao planeta, com os incêndios das 

13



14

PROGRAMA COMPLETO:

19 JANEIRO 
Ligações perigosas (olhos e diabetes)
António Travassos (Oftalmologia)

16 FEVEREIRO
Vamos dar corda à memória
Isabel Santana (Neurologia)

16 MARÇO
Tem ouvido a sua voz?
Jorge Miguéis (Otorrinolaringologia)

13 ABRIL
A mente, o cérebro e a consciência
Raimundo Fernandes (Neurocirurgião)

18 MAIO
Diz-me o que comes… Dir-te-ei como és…
Patrícia Oliveira (Endocrinologia)

15 JUNHO 
Quem escorrega também cai 
Fernando Fonseca (Ortopedia)

20 JULHO
Poderes e limites do cérebro
António Reis Marques (Psiquiatria)

17 AGOSTO
Dores de barriga e outros mistérios
Pedro Narra de Figueiredo 
(Gastroenterologia)

21 SETEMBRO
Pode um telemóvel substituir o médico?
António Travassos (Oftalmologia)

19 OUTUBRO
Os olhos também se cansam?
So�ia Travassos (Oftalmologia)

16 NOVEMBRO
O que os pais não devem perguntar aos 
pediatras
Luís Januário (Pediatria)

14 DEZEMBRO
Como escapar a um cancro da mama
Margarida Figueiredo Dias (Ginecologia)

�lorestas, a morte dos oceanos, o aquecimento 
global progressivo, as indústrias desenfrea-
das, usando exatamente o mesmo instinto 
predador, com que há 12 mil anos iniciou a 
revolução agrícola… sem regras.  

Os cuidados médicos e a toma de remédios 
têm regras e é necessário não as ultrapassar. 
O risco está apenas um passo à frente do que 
é prescrito. Tentar matar todos os sintomas é 
desconhecer que os tecidos e órgãos estão 

interligados e o todo pode ser altamente 
afetado pela morte das partes. 

Não se vive eternamente e não se vive bem 
eternamente, se cada organismo não �izer um 
esforço para alterar hábitos e preservar as 
boas práticas, que são fonte de saúde. Mudar 
hábitos e recorrer à terapêutica preventiva 
exige esforço, controlo e empenho individual, 
práticas que aumentam os telómeros cromos-
sómicos e que prolongam o intervalo de 
saúde, diminuindo o intervalo de doença. 

Raimundo Fernandes   
(Médico Neurocirurgião) 

 

“Sem dúvida, os médicos e os remé-
dios que tratam os tísicos, os diabéti-
cos, os epiléticos e todos esses nomes 
feios que o homem de Neandertal não 
conheceu, são importantes, como são 
também, a sopa, a ginástica, a música, 
o sexo, a empatia social, a amizade, o 
amor, os pássaros, as árvores, os rios, 
os peixes, os oceanos e os astros”. 
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IMAGIOLOGIA 

Para fazer a sua marcação utilize o número 239 802 590 

Temos à sua disposição todos os exames de 
Imagiologia: Radiologia convencional, 
Mamografia por t omossíntese, Ecografia, Tomografia,
Ressonância magnética e Radiologia de intervenção.
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A extensão da nossa sobrevida tornou-nos 
mais exigentes. Queremos atingir idades mais 
avançadas com a melhor qualidade de vida 
possível e essa meta passa pela nossa inde-
pendência �ísica, mental e, consequentemen-
te, por ter uma boa visão. Este é o sentido 
mais importante na adaptação ao meio que 
nos rodeia, tão só porque é fundamental para 
a autonomia no desempenho de todas as 
nossas atividades diárias, sejam elas de lazer 
ou laborais.   

Os mais afortunados pela Natureza podem ter 
este dom de forma inata, sem que tenham tido 
necessidade de pensar ou “trabalhar” para o 
alcançar. “Sorte”, “bons” genes ou saúde serão 
alguns dos inúmeros fatores que estarão na 
base de uma boa visão.   

Este sentido, tão complexo, envolve íntimas 
relações entre a luz, os globos oculares e o 
cérebro. Os estímulos luminosos têm de 
atravessar várias estruturas e meios translú-
cidos dos globos oculares para serem projeta-
dos na retina, onde são transformados em 
estímulos nervosos. Seguidamente são 
conduzidos para os nervos óticos e, através de 
múltiplas vias óticas intracranianas, atingirão 
o córtex occipital, onde se formará a imagem. 
Incrivelmente, também as in�luências cultu-
rais, as experiências prévias e o humor 
in�luenciam a forma como vemos...  

Com tantos elementos a ter em conta, como 
poderemos avaliar adequadamente a nossa 

Não basta olhar, é preciso ver…

Ver bem é muito mais do que receber uma classi�icação de 10/10. É preciso perceber se 
a imagem está focada, se as cores são reais, se existe nitidez e se o contraste é o certo. 
Hoje, a oftalmologia fornece informação clínica detalhada, tal como também pode 
prever uma futura perda de visão ou distorção de imagens. Os exames de diagnóstico 
permitiram-nos estes acessos extraordinários, basta que o doente se deixe “fotografar” 

visão? Será su�iciente uma consulta de refra-
ção, mais comummente conhecida por 
consulta “dos óculos”? Será certamente 
importante, mas deveremos �icar satisfeitos e 
tranquilos com uma avaliação exclusiva da 
acuidade visual? 

Quando dizemos que um doente tem uma 
acuidade visual de 10/10, �ica de�inida a 
quantidade e estamos a referimo-nos somen-
te a que, nas condições de luz de um consultó-
rio e a uma distância de 6 metros de uma 
tabela de optótipos (escalas de letras, núme-
ros ou gra�ismos), o doente consegue ler os 
símbolos correspondentes a 100%. Mas tal 
não signi�ica que veja nítido, focado, com as 
cores reais ou com o contraste certo, ou seja, 
qual a qualidade dessa mesma visão. Também 
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não exclui uma doença grave assintomática 
que possa levar a perda de visão a curto ou 
longo prazo, como um descolamento de 
retina periférico ou um glaucoma.   

Nas consultas de oftalmologia conseguimos 
aliar a tecnologia imagiológica ao diagnóstico 
e à documentação, fundamental para o regis-

to e para o acompanhamento da evolução 
clínica de diferentes patologias. Não basta 
olhar, é preciso ver! Os exames de diagnóstico 
ajudam-nos a descodi�icar tudo isso. Após 
obter a história clínica, iniciamos com um 
“varrimento” do segmento anterior (sendo 
possível visualizar a córnea, a câmara ante-
rior, a íris e o cristalino), com o registo 

Retinografia e angiografia

Fotografia do segmento anterior

Microscopia endotelial

Topografia córnea

Biometria

Microperimetria

OCT

Campo visual
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fotográ�ico realizado pelo oftalmologista. 
Procede-se, seguidamente, à documentação 
do segmento posterior (com acesso virtual à 
cavidade vítrea, à retina e nervo ótico), docu-
mentado também fotogra�icamente por enge-
nheiros biomédicos. Com a retinogra�ia 
obtida pelo Optomap conseguimos fotografar 
o fundo ocular numa amplitude de 200º, o 
que nos permite visualizar a retina periférica, 
com deteção de rasgaduras, descolamentos 
de retina e schisis localizadas ou alterações 
vasculares. 

A obtenção de “cortes” em per�il, com tomo-
gra�ia de coerência ótica (OCT), de forma não 
invasiva, da área macular, a zona mais “nobre” 
da retina onde se forma a visão central, 
permite-nos ter um acesso extraordinário às 
várias camadas. Podemos visualizar buracos 
maculares e membranas epirretinianas ainda 
numa fase inicial, permitindo propor uma 
intervenção antes do doente desenvolver 
perda de visão.   

Para além deste rastreio obtido de forma 
“estática”, a ciência atual ainda nos permite 
fazer estudos funcionais, com o auxílio da 
microperimetria e visumetria, sendo apenas 
necessária a colaboração da pessoa em obser-
vação para identi�icar luzes de diferente 
intensidade e símbolos na área macular. Valo-
res abaixo do normal standardizado podem 
indicar patologia ocular ou até a deteção de 
outras doenças, como tumores intracrania-
nos.   
 
Mesmo em doentes assintomáticos, isto é, que 
não apresentam queixas visuais atuais, 
encontramos com alguma frequência elemen-
tos sugestivos de patologias in�lamatórias, 
infeciosas ou traumáticas minor prévias. 
Doenças degenerativas em evolução, como o 
glaucoma, podem ser rastreadas aquando da 
observação de escavações aumentadas do 
disco ótico, com OCT, que também deteta se 
existe uma alteração das �ibras nervosas. 

Estando estes exames ao acesso de todos os 
que nos procuram e após a explicação da sua 
mais-valia, mas também da sua inocuidade, 

basta ter disponibilidade para se deixar docu-
mentar e, em troca, receber a melhor infor-
mação clínica. 

Se após este “simples” rastreio não lhe forem 
solicitados meios de diagnóstico mais especí-
�icos (campos visuais, topogra�ia corneana, 
ou angiogra�ia �luoresceínica, entre outros), e 
não lhe for detetada qualquer patologia 
estará, certamente, no grupo dos mais afortu-
nados pela Natureza, os que olham e veem 
bem. 

Ana So�ia Travassos   
(Médica Oftalmologista) 
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Numa sociedade altamente estimulante e que 
nos impele a alcançar mais objetivos, sejam 
eles pessoais, pro�issionais ou sociais, a 
norma dita que as pessoas “têm de ser felizes”. 
Quase como que garantida à priori, a certeza 
da felicidade parece estar escrita num docu-
mento que nos acompanha no momento do 
nascimento, como se de uma certeza universal 
se tratasse. 

Nessa "viagem até à felicidade", vamos cres-
cendo e atingindo os tais objetivos, primeiro 
pela mão dos pais e família alargada, que tudo 
fazem para que tal se concretize e depois num 
caminho que o próprio crescimento dita como 
mais solitário, pois há um momento a partir 
do qual os nossos entes queridos pouco 
podem fazer para nos garantir a ausência de 
sofrimento (que a tal felicidade supostamente 
pressupõe), mas que é implícito à existência. 

Todos nós já passámos por momentos de 
muito sofrimento, que nada nem ninguém 
podem impedir e que, obviamente, não se 
escolhem. O sofrimento faz parte das experi-
ências da vida e, o normal, é que nos teste de 
quando em vez.     
      

Não sentir para não sofrer, 
            é o quê?

Chama-se anedonia e é um sintoma de várias perturbações ou processos emocionais. 
Põe em causa a esperança e segue caminho pela indiferença. Não sentir passa a ser o 
modo de vida de quem não aguenta sofrer 

As tristezas são universais e as dores também, 
embora únicas e individuais. Cada um de nós 
faz a gestão das suas di�iculdades de uma 
maneira singular e, se é verdade que o desejá-
vel é que possamos elaborá-las, também é 
verdade que há muitos que não o conseguem 
e, lentamente, entram num processo de 
rutura com a realidade, por colapso, porque 
se esgotaram as defesas contra a dor.  

O indivíduo esforça-se por sobreviver, deixan-
do de viver. Isola-se de tudo e de todos. Ativi-
dades que, anteriormente, eram geradoras de 
prazer (estar com o outro, sair, ler, ouvir 
música...) deixam de ter qualquer signi�icado 
interno e impera o isolamento. Congela as 
emoções, numa  tentativa de não sentir para 
não sofrer, mas, paradoxalmente, o indivíduo 
�ica refém da dor, muitas  vezes, para sempre. 

Longe de ser uma realidade da atualidade 
contemporânea, este estado mental foi referi-
do pela primeira vez no �inal do século XIX, 
sendo denominado de anedonia (com refe- 
rência etimológica a Hedone, deusa grega do 
prazer, antecedida de “a”, pre�ixo de negação) 
e de�inido, genericamente, como a perda do 
prazer de viver.  
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PROGRAMA COMPLETO:
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António Travassos (Oftalmologia)
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Vamos dar corda à memória
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16 MARÇO
Tem ouvido a sua voz?
Jorge Miguéis (Otorrinolaringologia)

13 ABRIL
A mente, o cérebro e a consciência
Raimundo Fernandes (Neurocirurgião)

18 MAIO
Diz-me o que comes… Dir-te-ei como és…
Patrícia Oliveira (Endocrinologia)

15 JUNHO 
Quem escorrega também cai 
Fernando Fonseca (Ortopedia)

20 JULHO
Poderes e limites do cérebro
António Reis Marques (Psiquiatria)

17 AGOSTO
Dores de barriga e outros mistérios
Pedro Narra de Figueiredo 
(Gastroenterologia)

21 SETEMBRO
Pode um telemóvel substituir o médico?
António Travassos (Oftalmologia)

19 OUTUBRO
Os olhos também se cansam?
So�ia Travassos (Oftalmologia)

16 NOVEMBRO
O que os pais não devem perguntar aos 
pediatras
Luís Januário (Pediatria)

14 DEZEMBRO
Como escapar a um cancro da mama
Margarida Figueiredo Dias (Ginecologia)

Esta dor, vivida como experiência insuportá-
vel, põe em causa a capacidade de manter a 
esperança e gera um sentimento de inadequa-
ção de tal forma forte que só acalma com a 
total fuga da realidade.  O indivíduo torna-se 
indiferente, perante si mesmo e perante os 
outros, aconteça o que acontecer.  

Se a anedonia se transformar num estado 
caraterizado pela cronicidade, existirão con- 
sequências ao nível das estruturas cerebrais e 
das suas funções, com consequente alteração 
dos pensamentos, dos sentimentos, das emo-
ções e da crítica. De uma maneira sucinta, 
podemos referir que estão descritas altera-
ções de estruturas cerebrais relacionadas 
com a memória, com a capacidade de tomar 
decisões e até com a motricidade.  
      
Identi�icada como um sintoma de várias 
perturbações ou processos emocionais, a 
anedonia exige tratamento urgente e adequa-
do já que deteriora a qualidade de vida, do 
próprio e dos próximos, aumentando pensa-
mentos negativos e inibindo os comporta-
mentos salutares, chegando mesmo a aumen-
tar o risco de suicídio.   

Quando associada a quadros bem de�inidos e 
diagnosticados, a remissão do sintoma ocorre 
com o sucesso do processo terapêutico de 
abordagem à perturbação. Mas, um dos maio-
res problemas associado ao tratamento da 
anedonia é que, di�icilmente, existe adesão 
voluntária do paciente, provavelmente, pro- 
vocada pela tentativa de proteção, perante o 
confronto com o sofrimento que tal processo 
exige. 

Ana Beatriz Condinho   
(Psicóloga Clínica - Psicoterapeuta) 



22

A fórmula revelou ter êxito, o que justi�ica 
uma nova edição, a de 2019. A iniciativa – 
única no género – designou-se “Conversar é o 
melhor remédio” e resulta de uma parceria 
entre Exploratório – Centro de Ciência Viva – e  
Centro Cirúrgico de Coimbra. 

Não sabemos se estas conversas são mesmo o 
melhor remédio, mas temos a certeza que 
terão algum efeito. A fórmula revelou ter êxito 
em 2018 e foi isso mesmo que justi�icou uma 
segunda edição, em 2019. A iniciativa come-
çou a entrar no hábito de quem procura a 
melhor informação sobre saúde. Os encontros 
estão marcados, impreterivelmente, para as 
18h00 e terminam exatamente uma hora 
depois. Sem atrasos.   

Uma vez por mês, um médico do Centro Cirúr-
gico de Coimbra �ica disponível durante uma 
hora para uma conversa informal à volta de 
um tema previamente de�inido (ver progra-
ma). Misturar saberes, tirar dúvidas e, princi-
palmente, proporcionar a melhor informação 
em saúde, são os objetivos desta iniciativa, 
que tem entrada livre. 

Conversas com 
    efeitos secundários
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Repetimos a receita. Os ingredientes são os mesmos, o modo e a hora também. “Conver-
sar é o melhor remédio” provou que não tem efeitos adversos, mas pode ter algumas 
consequências: as pessoas saem informadas 
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Os exames complementares de diagnóstico 
são um instrumento fundamental no diagnós-
tico precoce da doença e na monitorização da 
terapêutica. Mas, será que estão a ser pedidos 
exames a mais, para além dos necessários? E 
isso traz consequências para a saúde do cida-
dão? A resposta é sim. Esta parcela muito 
signi�icativa de exames desnecessários assen-
ta, por um lado, numa medicina cada vez mais 
defensiva e, por outro lado, na ansiedade do 
cidadão.   

Qual a consequência dos exames desnecessá-
rios? Por um lado podem ser nocivos para a 
saúde do cidadão, como os exames que 
utilizam radiação ionizante, vulgo RX; por 
outro lado têm consequências económicas e 
prolongam a lista de espera para exames 
necessários.   

Exames de 
diagnóstico: 
nem sempre, 
nem nunca

Todas as dores de cabeça justi�icam fazer uma Tomogra�ia Computorizada? A resposta 
é não. Mas, nem sempre, nem nunca. Há uma parcela de exames desnecessários que se 
inscreve na chamada medicina defensiva que, em última instância, vai culminar na 
sobreutilização dos meios  

Existe uma solução? Não é fácil, porque qual-
quer que seja a solução, esta não é infalível, 
existe o risco de não abranger o imprevisto o 
que, na saúde, pode ter consequências... Veja-
mos: todos os doentes com cefaleias têm que 
fazer uma Tomogra�ia Computorizada (TC) ou 
uma Ressonância Magnética? A resposta é 
não, a não ser que as cefaleias tenham carac-
terísticas particulares que apontem para uma 
lesão cerebral... E assim surgem os “sinais de 
alerta”, baseados em estudos que especi�ica-
mente se debruçam sobre este problema. O 
cidadão tem um sintoma, como cefaleias, 
lombalgias, etc.. mas, a não ser que estejam 
presentes um ou mais sinais de alerta, não 
necessita de efetuar um exame complementar 
que, para além de não acrescentar qualquer 
valor diagnóstico, pode ser nocivo para a 
saúde.       
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Na verdade, este é um problema transversal 
aos vários países que têm vindo a de�inir 
orientações, baseadas nos “sinais de alerta”.  

Um traumatismo crânio-encefálico ligeiro 
necessita sempre de uma TC? Sabemos que 
não; no entanto a resposta tem que estar 
sustentada em análises cientí�icas credíveis, 
assentes em estudos da aplicabilidade dos 
“sinais de alerta” a uma população que recor-
re a uma unidade Hospitalar por traumatismo 
crânio-encefálico ligeiro e a quem é efetuada 
TC na urgência. Numa grande maioria dos 
casos, a TC não mostra qualquer lesão cere-
bral, mas raramente essa informação da inuti-
lidade do exame ocorre em 100% dos casos; 
um ou outro caso pode mostrar um pequeno 
hematoma, que necessita de vigilância. E 
assim pegamos no item “vigilância” e 
transpomo-lo para a realidade hospitalar. Um 
traumatizado crânio-encefálico ligeiro não 
necessita de TC, mas necessita de vigilância… 
Este item acrescenta um problema adicional 
uma vez que não é consensual o período de 
vigilância (6h? 12h? 24h…?); ora, o pro�issio-
nal de saúde, perante este cenário opta por 
efetuar uma TC que lhe permite dar imediata-
mente a “alta” com segurança.   

Habitualmente, as exceções à regra levam ao 
exagero defensivo; no entanto, e apesar de 
não serem infalíveis, é importante de�inir e 
difundir os “sinais de alerta” que, não estando 
presentes, suportam a decisão de não pedir 
um exame complementar de diagnóstico. 
Trata-se de orientações, que não devem inter-
ferir com a particularidade da relação 
médico-doente, servindo antes como uma 
plataforma de diálogo para decisões partilha-
das, de forma a evitar uma quantidade 
enorme de exames que, para além de desne-
cessários, acrescentam riscos para a saúde do 
cidadão. 

Não basta culpabilizar os médicos por prati-
carem uma medicina defensiva; esta até é 
aceitável se a decisão assentar na responsabi-
lidade individual e então teremos os “bons da 
�ita”, que são aqueles pro�issionais que não 
falham um diagnóstico à custa de inúmeros 

exames desnecessários, e os “maus da �ita”, 
que são aqueles que, apesar de seguirem as 
regras e de serem cienti�icamente corretos e 
e�icientes, têm o azar de não ter pedido o tal 
exame a um caso que é uma exceção à regra. 
 
Saliento a importância do programa Choosing 
Wisely – escolhas criteriosas em saúde. A 
primeira versão foi criada em 2012, nos Esta-
dos Unidos da América, tendo sido posterior-
mente adaptada e implementada por outros 
países. Este programa tem como principal 
objetivo promover escolhas em saúde basea-
das na melhor evidência cientí�ica disponível, 
como a utilização adequada dos meios com-
plementares de diagnóstico. As recomenda-
ções dirigidas aos pro�issionais de saúde são 
realizadas por peritos na área e emitidas 
pelos Colégios da Especialidade da Ordem 
dos Médicos, com a respetiva fundamentação 
cientí�ica, contribuindo para uma melhor 
qualidade nos cuidados de saúde prestados e 
servindo de suporte à comunicação médico- 
doente. Estas recomendações visam, entre 
outras, fornecer critérios para a realização de 
exames complementares de diagnóstico em 
várias situações clínicas, suportando, com 
bases cientí�icas, a decisão de não efetuar um 
exame que não acrescenta valor diagnóstico e 
que até pode afetar a saúde do cidadão. Estas 
recomendações também são destinadas ao 
cidadão em geral em linguagem acessível, 
contribuindo para decisões partilhadas em 
saúde. 

Numa era de crescente disponibilidade de 
meios tecnológicos, é tentador pensar em 
exames capazes de escrutinar todo o corpo e 
detetar o início da doença num cidadão preo-
cupado; no entanto, tão ou mais importante, é 
evitar a sobreutilização dos meios comple-
mentares de diagnóstico em situações em que 
estes são desnecessários. Esta questão impli-
ca o envolvimento da comunidade na forma 
como a saúde é prestada e comunicada. 

Egídio Machado   
(Médico Neurorradiologista) 
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É frequente ouvirmos, nos mais variados 
sítios, alguém dizer a outra pessoa que “és um 
hipocondríaco “. Embora nada de grave resul-
te desta utilização do termo, se quisermos ser 
rigorosos devemos utilizá-la só nas situações 
clínicas que se enquadram no conceito aceite 
na comunidade cientí�ica. A noção de hipo-
condria refere-se à preocupação excessiva de 
qualquer indivíduo em ter uma doença grave, 

Como lidar com a hipocondria?

Não aceitam que são saudáveis e por isso são doentes que andam de médico em médico, 
tentando encontrar quem possa ter uma opinião que con�irme os seus medos. Na hipo-
condria, o exagero de queixas deve ser olhado como um processo psicopatológico. Existi-
rá ansiedade, depressão ou uma experiência traumática por detrás deste sofrimento 

ou mesmo receio e medo de contrair uma 
afeção. 

Estas pessoas podem apresentar sintomas 
que não têm um signi�icado clínico especial, 
mas que são interpretados pelo portador 
como sinais de doença perigosa. O signi�icado 
atribuído aos sintomas depende muitas vezes 
de alterações psiquiátricas concomitantes, 

tais como ansiedade, depressão ou experiên-
cias traumáticas vivenciadas. Não podemos 
deixar de sublinhar que as queixas da hipo-
condria, terão que ser prolongadas no tempo 
e existir resistência à evidência dos exames 
complementares que mostram não haver 
qualquer afeção ou lesão. 

É também frequente a recusa em aceitar que 
está saudável, quando o médico lhe comunica 
a conclusão da sua observação e que os 
exames efetuados são negativos. Pelas razões 
expostas estes doentes vão de médico em 
médico, tentando encontrar quem possa ter 
uma opinião que con�irme os seus medos. 

Os comportamentos nas situações de doença 
são em geral padronizados e exprimem o 
chamado “comportamento doença”, um 
conceito que nos diz a forma como cada um 
lida e interpreta o que sente, o signi�icado que 
atribui aos sintomas, a forma como reage e 
como vê o seu futuro.  

A manutenção de «comportamentos doença» 
quando já não se justi�ica, o exagero de quei-
xas ou quando estas adquirem um carácter 
apelativo, têm que ser olhadas como psicopa-
tológicas e entendidas e tratadas como tal. 
Habitualmente o objetivo destas atitudes 
pode ser chamar a atenção do médico, da 
família ou do meio social ou mesmo alcançar 
qualquer vantagem. 

Por tudo isto o mal-estar e o sofrimento do 
doente não pode ser entendido somente 
como resultado de perturbações biológicas, 
mas também, como resultado de componen-
tes de ordem psicológica e sociológica, o que 
implica olharmos para a pessoa no seu todo, 
numa conceção unitária do homem. 

Todos os comportamentos que ultrapassam o 
carácter adaptativo e são exibidos pelas 
pessoas em crise, têm a função de pedir ajuda, 
manifestar di�iculdades em lidar com eventu-
ais con�litos e até revelar inibições na expres-
são de emoções. 

Estes conceitos têm muita importância para a 
medicina em geral e em especial nas afeções, 
cujos aspetos psicológicos e sociológicos 
adquirem proeminência, tais como as pertur-
bações somatoformes, a hipocondria, o trans-
torno disforme corporal, as cefaleias, as 
perturbações gastrointestinais e outros. 

O tratamento da hipocondria passa pela abor-
dagem de ordem médica para eliminar as 
possíveis causas orgânicas das queixas, esgo-
tando os exames que possam esclarecer as 
dúvidas, explicando com linguagem simples 
ao paciente todo o raciocínio clínico, bem 
como as conclusões da observação.  

Como passo seguinte o doente deve ser 
examinado pelo psiquiatra que detetará 
sintomatologia psiquiátrica, sendo a mais 
frequente a depressão (alguns autores falam 
em depressão mascarada por se manifestar 
pelos sintomas somáticos), a depressão por 
sobrecarga afetiva (esgotamento de Kielholz), 
a ansiedade e ainda algumas síndromes de 
tipo psicótico.  

Muitos destes quadros clínicos necessitam de 
terapêutica farmacológica, no entanto a abor-
dagem psicoterapêutica é fundamental, pois 
não basta ter um diagnóstico, é importante 
que compreendamos a experiência da 
doença. Ninguém vai ao médico para saber 
um diagnóstico, mas sim para pedir ajuda no 
combate ao sofrimento. 

O médico deve ouvir e compreender os con�li-
tos, as di�iculdades de vida do paciente e 
correlacionar as emoções decorrentes de 
eventual stress com as queixas, sem juízos de 
valor e convicto que a relação estabelecida, é 
só por si terapêutica. 

Finalmente, a intervenções podem ter vários 
modelos, sendo a terapia cognitiva e o 
mindfulness os que melhores resultados apre-
sentam a curto e longo prazo.  

António Reis Marques   
(Médico Psiquiatra) 
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te desta utilização do termo, se quisermos ser 
rigorosos devemos utilizá-la só nas situações 
clínicas que se enquadram no conceito aceite 
na comunidade cientí�ica. A noção de hipo-
condria refere-se à preocupação excessiva de 
qualquer indivíduo em ter uma doença grave, 

ou mesmo receio e medo de contrair uma 
afeção. 

Estas pessoas podem apresentar sintomas 
que não têm um signi�icado clínico especial, 
mas que são interpretados pelo portador 
como sinais de doença perigosa. O signi�icado 
atribuído aos sintomas depende muitas vezes 
de alterações psiquiátricas concomitantes, 

tais como ansiedade, depressão ou experiên-
cias traumáticas vivenciadas. Não podemos 
deixar de sublinhar que as queixas da hipo-
condria, terão que ser prolongadas no tempo 
e existir resistência à evidência dos exames 
complementares que mostram não haver 
qualquer afeção ou lesão. 

É também frequente a recusa em aceitar que 
está saudável, quando o médico lhe comunica 
a conclusão da sua observação e que os 
exames efetuados são negativos. Pelas razões 
expostas estes doentes vão de médico em 
médico, tentando encontrar quem possa ter 
uma opinião que con�irme os seus medos. 

Os comportamentos nas situações de doença 
são em geral padronizados e exprimem o 
chamado “comportamento doença”, um 
conceito que nos diz a forma como cada um 
lida e interpreta o que sente, o signi�icado que 
atribui aos sintomas, a forma como reage e 
como vê o seu futuro.  

A manutenção de «comportamentos doença» 
quando já não se justi�ica, o exagero de quei-
xas ou quando estas adquirem um carácter 
apelativo, têm que ser olhadas como psicopa-
tológicas e entendidas e tratadas como tal. 
Habitualmente o objetivo destas atitudes 
pode ser chamar a atenção do médico, da 
família ou do meio social ou mesmo alcançar 
qualquer vantagem. 

Por tudo isto o mal-estar e o sofrimento do 
doente não pode ser entendido somente 
como resultado de perturbações biológicas, 
mas também, como resultado de componen-
tes de ordem psicológica e sociológica, o que 
implica olharmos para a pessoa no seu todo, 
numa conceção unitária do homem. 

Todos os comportamentos que ultrapassam o 
carácter adaptativo e são exibidos pelas 
pessoas em crise, têm a função de pedir ajuda, 
manifestar di�iculdades em lidar com eventu-
ais con�litos e até revelar inibições na expres-
são de emoções. 

Estes conceitos têm muita importância para a 
medicina em geral e em especial nas afeções, 
cujos aspetos psicológicos e sociológicos 
adquirem proeminência, tais como as pertur-
bações somatoformes, a hipocondria, o trans-
torno disforme corporal, as cefaleias, as 
perturbações gastrointestinais e outros. 

O tratamento da hipocondria passa pela abor-
dagem de ordem médica para eliminar as 
possíveis causas orgânicas das queixas, esgo-
tando os exames que possam esclarecer as 
dúvidas, explicando com linguagem simples 
ao paciente todo o raciocínio clínico, bem 
como as conclusões da observação.  

Como passo seguinte o doente deve ser 
examinado pelo psiquiatra que detetará 
sintomatologia psiquiátrica, sendo a mais 
frequente a depressão (alguns autores falam 
em depressão mascarada por se manifestar 
pelos sintomas somáticos), a depressão por 
sobrecarga afetiva (esgotamento de Kielholz), 
a ansiedade e ainda algumas síndromes de 
tipo psicótico.  

Muitos destes quadros clínicos necessitam de 
terapêutica farmacológica, no entanto a abor-
dagem psicoterapêutica é fundamental, pois 
não basta ter um diagnóstico, é importante 
que compreendamos a experiência da 
doença. Ninguém vai ao médico para saber 
um diagnóstico, mas sim para pedir ajuda no 
combate ao sofrimento. 

O médico deve ouvir e compreender os con�li-
tos, as di�iculdades de vida do paciente e 
correlacionar as emoções decorrentes de 
eventual stress com as queixas, sem juízos de 
valor e convicto que a relação estabelecida, é 
só por si terapêutica. 

Finalmente, a intervenções podem ter vários 
modelos, sendo a terapia cognitiva e o 
mindfulness os que melhores resultados apre-
sentam a curto e longo prazo.  

António Reis Marques   
(Médico Psiquiatra) 
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A dor é um tema bem presente e que marca 
presença no dia-a-dia de quem está do outro 
lado da secretária de um consultório, porque 
o médico será sempre aquela boia de salvação 
do afogamento iminente. 
 
Desengane-se quem pensa que falar da “dor 
do outro” é um tema simples, como à primeira 
vista pode parecer. Quem o �izer, terá de se 
sujeitar, inevitavelmente, à controvérsia 
quanto à forma como é apresentada ou referi-
da a queixa ou tão só, como é que o outro 
avalia essa mesma dor. 

Por de�inição, a dor é uma experiência biolo-
gicamente necessária (que ninguém quer 
vivenciar, é certo), mas também um alerta 
absolutamente necessário. É uma experiência 
sensorial, emocional e cognitiva desagradável 
e está relacionada com uma lesão tecidular 
real ou potencial, ou descrita como tal. Na 
maioria das vezes é essa mesma dor que justi-
�ica o frente a frente com um médico e esse 
será o único sintoma sinalizado, porque é tão 
só a dor que o doente diz sentir. 

Como experiência desagradável que é, por 
de�inição, a dor acaba por ser temida e, 
muitas vezes até antecipada. E, por isso 
mesmo, além da dimensão �ísica, há uma 
dimensão psicológica que não deve ser 
menosprezada. 

De uma forma mais simples, a dor pode ser 
de�inida de duas formas: 

Dor Aguda - sintoma essencial para a nossa 
sobrevivência, que faz a deteção �isiológica da 

Quanto pesa a dor do outro?

Desagradável e temida, real ou virtual, a dor pede sempre um bálsamo milagroso. Não 
importa como, o objetivo passa a ser apenas um: dominar a dor. O médico tem a palavra
 

agressão e geralmente de curta duração. Será 
assim um alerta de que algo não está bem. 

Dor Crónica - traduz características de uma 
doença persistente (duração superior a 3 
meses), de intensidade �lutuante, incómoda, 
que leva ao sofrimento e alterações compor-
tamentais mais ou menos marcadas. 

Será ainda importante acrescentar que o 
impacto destes dois tipos de dor no quotidia-
no também é distinto, estando igualmente 
dependente da forma como o doente concep-
tualiza a sua situação de doença e como se 
revê no seu próprio papel. 

Muitas pessoas com dor conseguem lidar de 
forma otimista com a sua condição e minimi-
zar os efeitos nocivos decorrentes da mesma, 
outras porém e, sobretudo em situação de dor 
crónica, desenvolvem um conjunto de carac-
terísticas comportamentais e psicológicas 
que permitem perceber já uma exacerbação 
do quadro álgico para além dos aspetos mera-
mente �ísicos da dor, entre os quais a debilida-
de �ísica considerável, decorrente da inativi-
dade e da perda de interesse em atividades do 
quotidiano; desenvolvimento de quadro 
depressivo associado a vários sintomas 
disfuncionais (perturbações do sono, alimen-
tação, utilização inadequada de sintomas com 
o objetivo de obter alguns ganhos pessoais, 
consumo exagerado de medicação usada no 
próprio controle da dor, ansiedade e depres-
são.  

Os médicos devem tentar mensurar essa 
mesma dor, usando escalas ou o exemplo de 
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outros doentes mas, não raras vezes, o doente 
também tentou o mesmo e começou o “trata-
mento” dessa mesma dor com analgésicos e 
de forma aleatória. Escondeu e esqueceu 
outros sintomas e, por vezes, perdeu a hipóte-
se de chegar mais rapidamente à causa da dor.

Não raras vezes, os analgésicos já não são 
su�icientes e aumenta-se a sua complexidade, 
enveredando por substâncias mais podero-
sas. Não importam os efeitos, seja no cérebro, 
seja no diagnóstico da dor. O objetivo passa 
tão só por dominar o sofrimento, a dor. Tão só, 
porque a de�inição de felicidade e/ou prazer 

também passa por isso mesmo, pela ausência 
de dor. A importância que o ato médico possa 
ter começa, precisamente, por aí, pelo contro-
le dessa mesma dor. Estamos cientes disso. 

Não cometendo a ousadia de fazer qualquer 
tipo de comentário sobre a complexidade da 
dor crónica, pensamos que o tratamento pre- 
coce e efetivo da dor aguda é da maior impor-
tância para prevenir a sua cronicidade, 
evitando assim alterações do sistema nervo-
so, que podem levar à persistência dos sinto-
mas dolorosos mesmo após a lesão que lhe 
deu origem ter sido curada – porque a 
“memória da dor “ não se apaga, ela estará lá 
sempre. 

Jorge Quadros  
(Médico Otorrinolaringologista) 
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"Eu vivi cinco décadas mais 
do que os médicos haviam predito. 

Eu tentei fazer bom uso do meu tempo (...) 

Porque todos os dias 
pode ser o meu último, 

eu desejo tirar o máximo 
de cada minuto"

Stephen Hawking 
(documentário "Hawking", 2013)
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A miopia é, efetivamente, um tema cada vez 
mais falado e estudado, nem sempre de forma 
consensual e quase sempre pouco fundamen-
tado. A prevalência tem acompanhado as 
alterações ao nosso modo de vida e, também 
por isso, a miopia tem vindo a transformar-se 
numa verdadeira epidemia do século XXI. De 
facto adaptámo-nos muito facilmente às 
novas tecnologias. Aliás depressa demais 
mesmo, com uma rendição absoluta. Mudá-
mos o modo de comunicar e de conhecer o 
mundo, mas também vamos alterando algu-
mas das nossas caraterísticas, enquanto espé-
cie. As contas serão feitas mais tarde. Para já, 
admite-se alterações no cérebro, no polegar, 
na coluna e, claro, nos olhos. Não é de estra-
nhar por isso que esta epidemia de miopia 
seja considera um dos distúrbios oculares 
mais comum no mundo.  

Naturalmente que esta situação acarreta um 
peso socioeconómico importante e nada 
negligenciável, não só pela questão estrita-
mente económica, mas também porque as 
complicações associadas à presença da 
miopia, particularmente da alta miopia, 
podem provocar casos de perda ou alteração 
de função visual em idade jovem, ativa. Seja 
pela maculopatia miópica, pelos descolamen-
tos de retina, pelas cataratas, estrabismo ou 
glaucoma a miopia pode causar grande mor-
bilidade. Além disso, reduz signi�icativamente 
a qualidade de vida das pessoas. 

Portanto, salta à vista (mais uma expressão 
oftalmológica) que é fundamental encontrar 
formas de limitar a progressão da miopia. 

É possível travar a miopia?

Pode ser de�inida como uma epidemia e por isso salta à vista a necessidade de encontrar 
formas de limitar a progressão da miopia. Óculos, lentes de contacto ou cirurgia refrati-
va não travam a progressão desta patologia, mas acabam por ajudar a “tratar”. 
Apontam-se estratégias. Há as que resultam, as que provavelmente nunca resultam, as 
que poderão resultar e o que realmente resulta: sair de casa 

Promessas não faltam, mas será que resul-
tam? Podemos “tratar” a miopia com óculos, 
lentes de contacto ou cirurgia refrativa, mas 
que estratégias podem permitir travar o 
aumento da miopia? Nesse sentido, a Socieda-
de Mundial de Oftalmologia Pediátrica e 
Estrabismo estabeleceu uma declaração de 
consenso, descrevendo o que resulta, o que 
pode resultar, o que provavelmente não resul-
ta e o que não resulta de todo no retardar da 
progressão da miopia. 

Comecemos pelo que “não resulta” ou “prova-
velmente não resulta”. Há escolas que advo-
gam o uso de óculos subcorrigidos. Esta práti-
ca é atualmente desaconselhada pois, não só 
não trava o aumento da miopia, como até a 
pode acelerar. O uso de lentes bifocais ou 
progressivas mostrou resultados positivos 
em alguns estudos, mas não comprovados 
noutros, e pouco duradouros no tempo. As 
lentes de contacto rígidas demonstram resul-
tados animadores, mas não são muito confor-
táveis e, ao atuarem aplanando a córnea, 
perdem o efeito obtido com a descontinuação 
do uso.  

Passando às estratégias que poderão resultar, 
recentemente usam-se lentes de contacto de 
duplo foco que “parecem” ter resultados posi-
tivos. A ortoqueratologia é outra dessas estra-
tégias; consiste na utilização noturna de 
lentes de contacto de geometria especial que 
moldam a córnea aplanando a super�icie do 
globo ocular, de forma a permitir obter uma 
imagem melhorada e com boa visão durante o 
dia sem óculos ou lentes de contacto. Parece 
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uma estratégia apelativa que permitirá redu-
zir a progressão miópica em 40%. No entanto, 
a alta taxa de infeções graves da córnea 
graves, com potencial para causar perda de 
visão signi�icativa e permanente faz com que 
esta seja uma estratégia atualmente desacon-
selhada junto da comunidade oftalmológica. 

Passemos então ao que importa, o que 
realmente “resulta”… Por incrível que possa 
parecer a alteração dos hábitos de vida com 
maior tempo passado em atividades ao ar 
livre e sob exposição solar retarda a progres-
são miópica, o que parece estar relacionado 
com a produção de dopamina in�luenciada 
pela exposição à luz solar. Da mesma forma, 
reduzir períodos de uso intensivo de trabalho 
de perto ou uso de devices (tablets, telemó-
veis) em excesso e sem intervalos também é 
aconselhado. 

O uso de atropina, sob a forma de colírio em 
concentração baixa, conduz a uma redução 
comprovada na progressão miópica (estudos 
ATOM) que pode chegar a 50%. A concentra-
ção que melhores e mais estáveis resultados 
foi de 0.01%, ao mesmo tempo que causava 
menor perturbação nas crianças / adolescen-
tes, nomeadamente dilatação pupilar, perda 
da acomodação (“focagem”) ou da visão de 
perto. Aguarda-se o momento em que podere-
mos de forma segura e �iável testemunhar a 
introdução no mercado ocidental deste medi-
camento… Ainda não chegou. Até lá, continue-
mos a ler e a navegar nos tablets com muitos 
intervalos pelo meio e a preferir sair de casa, 
pegar na bola, na bicicleta ou nos ténis 
e…Viver! 

Rui Tavares    
(Médico Oftalmologista) 
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Primeiro, �ica a sensação que apenas se trope-
çou. A repetição leva-nos a equacionar se foi 
mesmo um acaso, mas só depois de esbarrar 
sucessivas vezes é que se começa a pensar 
que, a�inal, o móvel sempre esteve ali e a 
escada sempre teve aquela altura. Fomos nós 
que mudámos. A perceção sensorial alterou- 
se e não mudou sozinha. As alterações no 
sistema visual contribuíram. As cores já não 
são tão nítidas, a visão embaciou e/ou a visão 
periférica perdeu alcance. O processo de 
envelhecimento, apesar de normal, acaba por 
provocar alterações também na visão.   

O passar dos anos tem este efeito. Envelhece-
mos, os ritmos diminuem e há alterações 
�isiológicas e funcionais que acabam por 
afetar funções e órgãos. O processo é normal, 
percebemos que já não corremos os mesmos 
10 metros, como há 20 anos atrás, mas nem 
sempre compreendemos que não foi só o 
movimento �ísico que abrandou. A visão 
também perde qualidades. O campo visual de 
uma pessoa com 20 anos não é igual ao de 
outra pessoa com 50. A idade justi�ica uma 
redução do alcance visual na periferia, com 
uma diminuição de ângulo. 
  

Má visão 

       potencia risco de 

Basta ter medo de cair, para que o isolamento e a deterioração funcional se agravem. A 
má visão acaba por ter aqui uma enorme responsabilidade e as alterações podem surgir 
na estrutura ótica ou por patologia associada à idade 

As cores também mudam, não só porque a 
catarata provoca esse embaciamento e falta 
de nitidez, mas também porque variadas 
patologias associadas à idade podem afetar 
os cones, as células que existem na retina e 
que são responsáveis pela visão a cores. 
Acrescente-se ainda a presbiopia, ou a di�icul-
dade de ler ao perto, causada pelo envelheci-
mento do cristalino e que nos faz estender o 
braço para uma melhor focagem ao perto. 
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O avançar da idade também ajuda a tipi�icar 
determinadas patologias que acabam por 
ganhar maior prevalência nesta fase da vida. 
O glaucoma e a degeneração macular são 
duas situações que podem agravar seriamen-
te e de�initivamente a acuidade visual, levan-
do mesmo a cegueira irreversível. 

É esta perda de visão que vai acabar por 
afetar as rotinas, afetando seriamente a quali-
dade de vida. Não só porque pode estar na 
origem de uma queda, mas também por 
provocar o simples medo de cair. E basta este 
medo para entrar numa espiral de conse- 
quências que culminam numa deterioração 
funcional pouco recomendável. 

 A má visão pode ainda ter outras consequên-
cias e acaba por ser um fator que propicia 
erros na toma da medicação, inatividade 
�ísica, isolamento social e… depressão.  

A má visão ou tão só a visão não corrigida 
acaba por ser uma das principais causas de 
incapacidade de quem envelhece. 
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exames desnecessários, e os “maus da �ita”, 
que são aqueles que, apesar de seguirem as 
regras e de serem cienti�icamente corretos e 
e�icientes, têm o azar de não ter pedido o tal 
exame a um caso que é uma exceção à regra. 
 
Saliento a importância do programa Choosing 
Wisely – escolhas criteriosas em saúde. A 
primeira versão foi criada em 2012, nos Esta-
dos Unidos da América, tendo sido posterior-
mente adaptada e implementada por outros 
países. Este programa tem como principal 
objetivo promover escolhas em saúde basea-
das na melhor evidência cientí�ica disponível, 
como a utilização adequada dos meios com-
plementares de diagnóstico. As recomenda-
ções dirigidas aos pro�issionais de saúde são 
realizadas por peritos na área e emitidas 
pelos Colégios da Especialidade da Ordem 
dos Médicos, com a respetiva fundamentação 
cientí�ica, contribuindo para uma melhor 
qualidade nos cuidados de saúde prestados e 
servindo de suporte à comunicação médico- 
doente. Estas recomendações visam, entre 
outras, fornecer critérios para a realização de 
exames complementares de diagnóstico em 
várias situações clínicas, suportando, com 
bases cientí�icas, a decisão de não efetuar um 
exame que não acrescenta valor diagnóstico e 
que até pode afetar a saúde do cidadão. Estas 
recomendações também são destinadas ao 
cidadão em geral em linguagem acessível, 
contribuindo para decisões partilhadas em 
saúde. 

Numa era de crescente disponibilidade de 
meios tecnológicos, é tentador pensar em 
exames capazes de escrutinar todo o corpo e 
detetar o início da doença num cidadão preo-
cupado; no entanto, tão ou mais importante, é 
evitar a sobreutilização dos meios comple-
mentares de diagnóstico em situações em que 
estes são desnecessários. Esta questão impli-
ca o envolvimento da comunidade na forma 
como a saúde é prestada e comunicada. 

Egídio Machado   
(Médico Neurorradiologista) 
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A rinite alérgica é uma das formas de rinite; a 
rinite que se caracteriza por in�lamação da 
mucosa nasal, qualquer que seja a etiologia. 
Nem sempre é fácil estabelecer a causa - a 
rinite pode ser medicamentosa, vasomotora, 
hormonal. O doente queixa-se de obstrução 
nasal, associada a uma quantidade variável de 
corrimento nasal anterior ou posterior; se a 
esses sintomas se somam espirros frequentes 
e prurido, nasal ou ocular, a etiologia alérgica 

A Primavera chegou… Atchimm!

Há rinites e rinites, a alérgica chega agora, com a Primavera e para um terço da popula-
ção portuguesa começa a época da “maldição”… Entre espirros e lágrimas, a estação da 
bênção transforma-se na época do desassossego 

deve surgir nas nossas mentes. Mas há outros 
detalhes que nos alertam. A história familiar 
de alergias, a história pessoal de atopia, bron-
quiolites na infância e a ocorrência em 
“crises” que respondem bem a terapêutica 
com anti-histamínicos.   

E coloca-se a questão: é importante determi-
nar a etiologia? Sim. Apesar de algumas possi-
bilidades terapêuticas serem comuns, há 
inúmeras medidas especí�icas de cada forma 
de rinite. Por exemplo, na rinite medicamen-
tosa, se eliminarmos o agente causal - mais 
frequentemente os vasoconstritores nasais, 
cujo rápido efeito se paga caro na utilização 
prolongada sobre a mucosa nasal - resolve-
mos o problema. 

Na rinite alérgica, nem sempre é fácil eliminar 
o agente causal. Mas podemos tentar 
controlá-lo e até fazer medicação prévia à 
exposição. Os testes alérgicos, cutâneos ou 
sanguíneos, permitem identi�icar os agentes 
causais especí�icos em cada paciente.   

Mas, nem sempre, nem nunca. Cada vez mais 
se reconhece uma entidade clínica designada 
como rinite alérgica local (RAL), que parece 
corresponder a uma reação localizada, sem 
anticorpos circulantes dirigidos ao alérgeno e 
portanto não identi�icável pelos testes alérgi-
cos comuns. É possível identi�icar as altera-
ções na mucosa nasal destes doentes quando 
expostos ao alérgeno, mas os testes laborato-
riais não estão disponíveis correntemente 
pelo que o diagnóstico é, por isso, clínico. 
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É na etiologia especí�ica da rinite alérgica que 
entra a nossa aguardada Primavera. Se os 
ácaros, a causa da “alergia ao pó” de acumula-
ção, nos acompanham ao longo de todo o ano, 
é nesta altura que a carga máxima de pólenes 
anda pelo ar. E os potencialmente mais peri-
gosos não são os que nos assustam, como o 
pólen amarelo das acácias, mas os invisíveis 
para os nossos olhos; quanto menor o seu 
tamanho, maior a sua capacidade alergizante.  

Para algumas pessoas começam meses de 
sofrimento. Obstrução nasal, lenços sem �im, 
comichão, espirros. Mas também cefaleias, 
ressonar, insónia e cansaço persistente. 

Os sintomas podem ser intermitentes ou 
persistentes; ligeiros, moderados ou severos. 
Se falamos de um terço da população portu-
guesa com rinite alérgica, destes, cerca de 
20% tem conjuntivite alérgica e 10-20% tem 
asma. Felizmente, existe tratamento. As medi-
das terapêuticas são gerais, médicas e cirúrgi-
cas.  

As medidas gerais são os cuidados que pode-
mos ter. Evitar a multiplicidade de objetos 
que acumulem pó - os ácaros não gostam do 
minimalismo. Evitar secar a roupa na rua 
durante os meses de maior polinização. Viajar 
com as janelas do carro fechadas. Tomar a 
medicação antialérgica antes da exposição 
aos alérgenos. Manter uma boa ventilação dos 
espaços, arejando a casa pela manhã e ao �im 
do dia; mas evitar abrir as janelas quando a 
carga polínica é mais elevada. 

Os recursos online são uma boa ajuda: a 
Sociedade Portuguesa de Alergologia e 
Imunologia Clínica, SPAIC, através da rede 
portuguesa de aerobiologia (RPA), disponibi-
liza semanalmente o Boletim Polínico em 
Portugal, que permite conhecer a concentra-
ção previsível dos alérgenos inalantes políni-
cos mais comuns e adaptar a medicação e as 
atividades de vida diária. Consultar 
https://www.rpaerobiologia.com/. 

A medicação mais frequentemente utilizada 
são os corticoides inalados e os anti histamí-
nicos, orais ou inalados; mas podem 
associar-se outros grupos terapêuticos. Em 
alguns doentes, a solução passa por uma 
imunoterapia especí�ica, vulgarmente desig-
nada dessensibilização ou “vacinas”. 

Em caso de falência da terapêutica médica, a 
cirurgia é adjuvante, como complemento e 
nunca como solução de�initiva – porque a 
rinite alérgica é uma doença crónica que se 
pretende controlar e não curar. 

Como quase sempre em Medicina, a solução é 
individual e única. Depende da arte da relação 
médico-doente para se encontrar a fórmula 
mágica, que irá permitir ao doente conviver 
com a patologia sem prejuízo da sua qualida-
de de vida. Ou seja, viver e respirar a Primave-
ra em cada dia. 

Vera So�ia Soares   
(Médica Otorrinolaringologista) 
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“Tenho síndrome vertiginosa”… Esta é uma 
a�irmação cada vez mais comum quando o 
médico otorrinolaringologista (ORL) pergun-
ta ao doente porque vem à sua consulta. Efeti-
vamente, esta expressão quer dizer tudo, mas 
também não esclarece grande coisa. 

Comecemos por algo, aparentemente, 
simples. O que é uma vertigem? Do ponto de 
vista médico, “vertigem é uma sensação erró-
nea de movimento no espaço ou do espaço em 
relação ao corpo”. De uma forma mais prosai-
ca e como dizem alguns doentes, “parece que 
estou ébrio, sem ter bebido álcool”… Atenção. 
Vertigem e tontura não são bem a mesma 
coisa. Uma tontura pode surgir, quando há 
uma mudança brusca de posição, por exem-
plo, quando passamos da posição de cócoras 
para posição erecta e sentimos a cabeça como 
que a andar à roda… 

Tem vertigens?  

   A causa pode estar no ouvido interno 

Não confundir vertigens com tonturas, porque não são bem a mesma coisa. É por aqui 
que deve começar o caminho que pode levar a um diagnóstico de síndrome vertiginosa. 
O sofrimento do ouvido interno e a desarmonia que surge nos labirintos é a causa desta 
alteração  

De um modo esquemático, podemos dividir 
as vertigens em centrais (o problema está no 
Sistema Nervoso Central - Cérebro, Cerebelo, 
Tronco Encefálico) e em vertigens periféricas 
onde, de uma forma mais ou menos marcada, 
o labirinto, também designado de ouvido 
interno, está em sofrimento. Esta é pois uma 
situação que pode necessitar de um estudo 
multidisciplinar, mas onde o médico otorrino-
laringologista será essencial. 

Em termos anatómicos e �isiológicos, o 
labirinto (imagem) apresenta um “continen-
te” ósseo e um “conteúdo” membranoso. O 
espaço entre ambos é preenchido por um 
líquido denominado perilinfa e, no interior do 
labirinto membranoso, existe um líquido 
diferente, a endolinfa, para além de células 
nervosas dotadas de cílios (uma espécie de 
pelos à super�ície) e cristais de cálcio, os tais 
que muitas vezes os doentes, já bem informa-
dos, vão dizendo “estarem deslocados”. 

Quando olhamos para a imagem acima, 
vemos que a parte anterior do labirinto (à 
direita) tem a forma de um caracol – é a cóclea 
e está diferenciada no sentido da audição, e 
uma parte posterior, o vestíbulo, que apresen-
ta duas pequenas dilatações, o sáculo e o 
utrículo, relacionadas com os movimentos 
lineares/acelerações e, mais posteriormente, 
três canais semicirculares, relacionados com 
os movimentos angulares/rotações.   

Para que tudo funcione em harmonia, é neces-
sário que os dois labirintos (direito e esquer-

Labirinto Cóclea
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do) funcionem adequadamente, cobrindo os 
três planos do espaço do mundo tridimensio-
nal em que vivemos. Mas também os receto-
res visuais, dos músculos e das articulações 
têm de funcionar corretamente, senão pode-
mos ter uma vertigem, com falta de equilíbrio 
e, nos casos mais exuberantes, náuseas e, até, 
vómitos.   

Como diagnosticar então o problema que 
origina a vertigem?  Ouvir o doente é 
fundamental. Como apareceu a vertigem, qual 
a sua intensidade, frequência, posição da 
cabeça que a possa desencadear, sintomas 
neurovegetativos que a possam acompa-
nhar…  

A descrição das queixas é indispensável para 
orientar o exame clínico ORL e não só, porque 
também alertam o médico para a necessidade 
de, eventualmente, pedir exames auxiliares 
de diagnóstico (da audição, do equilíbrio ou 
da visão – porque existe a possibilidade de o 
doente apresentar movimentos oculares 
involuntários, em salvas). 

De uma forma resumida podemos estar 
perante:     
1. Uma vertigem única, diminuindo de inten-
sidade à medida que passam os dias;  
2. Grandes crises vertiginosas acompanhadas, 
simultaneamente, de diminuição da audição 
e/ou zumbidos, unilaterais (a famosa e eufó-
nica Doença de Ménière, por exemplo); 
3. Vertigens desencadeadas, exclusivamente, 
pelas mudanças de posição (aquelas que 
costumam estar relacionadas com os cristais 
fora do sítio…);     
4. Instabilidade isolada, com ausência de 
verdadeira crise de vertigem. 

Feito o estudo e elaborado um diagnóstico, 
poderemos passar ao tratamento, que é 
sobretudo médico. Só em casos raros, quando 
existe uma lesão que é necessário retirar ou 
quando o tratamento médico se revela ine�i-
caz e as queixas se tornam incapacitantes, é 
que se recorre a tratamento cirúrgico.   

Curiosamente é no primeiro quartel do século 
passado (1921) que encontramos a primeira 
descrição de uma operação para o tratamento 
da vertigem,“Chirurgie du Sac Endolymphati-
que”, por Georges Portmann, oriundo da 
Savoie/França, o que demonstra que esta 
patologia sempre esteve na primeira linha das 
preocupações, diagnósticas e terapêuticas, da 
otorrinolaringologia. 

Hoje, o tratamento médico mantém a prima-
zia em relação ao tratamento cirúrgico, mas 
os progressos, em ambos os campos, têm sido 
signi�icativos. Ao tratamento médico e para 
além dos progressos farmacológicos, com o 
aparecimento de novas moléculas mais e�ica-
zes, vimos surgir a associação de exercícios 
posturais dirigidos à estrutura anatómica 
labiríntica afetada e até, em casos especí�icos, 
combinados com a denominada reabilitação 
vestibular.  

Jorge Miguéis    
(Médico Otorrinolaringologista) 
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A atividade desportiva está na moda e ainda 
bem, porque são atribuídas inúmeras vanta-
gens à realização do exercício �ísico: ajuda a 
combater patologias como obesidade, diabe-
tes, hipertensão arterial ou stress; melhora a 
qualidade de vida, o sistema cardiorrespirató-
rio, o ciclo de sono, o bem-estar �ísico e 
mental, etc. Existe um mas… O exercício �ísico 
deve ser ajustado à idade de quem o pratica, 
não tanto por falha da capacidade, mas antes 
pela necessidade de prevenir lesões. 

A lesão desportiva também é uma realidade, 
mas não precisa de ser necessariamente uma 
consequência da prática desportiva, seja no 
desporto amador, pro�issional ou de alta com-
petição. Estas lesões são causadas por trau-

Prognóstico para uma lesão no joelho? 
 

 “Só no fim do tratamento”

Seja por sobrecarga, seja por trauma, a lesão no joelho acaba por afetar os vários prati-
cantes de atividade desportiva, independentemente da idade, modalidade ou intensida-
de. O prognóstico não tem de ser reservado, mas é condicionado pelo diagnóstico e 
tratamento 

matismo de diferente tipo, intensidade ou 
gravidade e o joelho acaba por ser uma das 
articulações mais lesada durante a prática 
desportiva, seja por trauma seja por sobrecar-
ga. E quando uma lesão acontece é importan-
te reter três pontos: o diagnóstico, o trata-
mento e o prognóstico.   

Em primeiro lugar, o diagnóstico é clínico e 
está dependente de uma história clínica e de 
um exame �ísico minuciosos. Para um diag-
nóstico correto é necessário ter conhecimen-
tos da modalidade praticada, do treino, do 
piso onde é praticada, ambiente, condições 
climatéricas, calçado utilizado, gestos técni-
cos de repetição, cuidados básicos de hidrata-
ção e alimentação, períodos de treino e de 
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repouso entre as competições e treinos, 
suplementos e medicação. Todos estes facto-
res podem ter in�luência no tipo de lesão ou 
mesmo no rendimento do atleta. A radiogra-
�ia, ecogra�ia, tomogra�ia computadorizada 
(TC) e ressonância magnética (RM) são 
exames que podem auxiliar no diagnóstico. 

O tratamento que se seguirá deverá ser 
sempre individualizado. O tratamento ime- 
diato das lesões músculo-esqueléticos ou de 
qualquer outra lesão traumática de partes 
moles é conhecido como o princípio RICE 
(repouso, gelo, contenção e elevação) e tem 
como objetivo diminuir a hemorragia local, 
controlar a in�lamação e melhorar a cicatriza-
ção. O uso precoce de gelo (crioterapia) está 
associado a um menor hematoma local, 
menor in�lamação e uma melhor cicatrização. 
Por isso da próxima vez que lhe recomenda-
rem colocar gelo, não assobie para o ar, esta 
atuação é mesmo efetiva e necessária. 

O prognóstico acaba por ser condicionado 
por todo este percurso, que começa com um 
diagnóstico rápido e correto, um tratamento 
adequado e um regresso ao desporto de 
forma gradual e adaptada.  

A prevenção das lesões é tanto ou mais 
importante do que tratá-las, mas nem sempre 
nem nunca e as lesões de sobrecarga ou 
overuse, normalmente, têm origem em micro-
traumatismos. Podem atingir os tendões, 
músculos, nervos ou até mesmo a cartilagem. 
Estas lesões ocorrem de forma gradual e 
progressiva e são mais frequentes em despor-
tos aeróbicos com treino repetido, longo e 
monótono (diferentes modalidades de corri-
da, ciclismo) ou em desportos com gestos 
técnicos repetitivos (ténis, salto em altura ou 
comprimento, lançamento de dardo). Neste 
subgrupo, podemos incluir diferentes patolo-
gias como a tendinite patelar (“jumper's 
knee”), tendinite quadricipital, tendinite do 
semimembranoso ou fricção da banda ilioti-
bial.  

O tratamento conservador (gelo, repouso, 
modi�icação do estilo de vida e �isioterapia) 
continua a ser a solução e�icaz para a maioria 

destas lesões. A �isioterapia pode consistir em 
ultrassons, alongamentos e reforço muscular. 
Em casos selecionados, os “tapings” e as 
injeções de corticoides podem ajudar no 
tratamento. A necessidade de intervenção 
cirúrgica é rara e está reservada aos casos 
mais graves.   

As lesões traumáticas são provocadas por 
traumatismos, normalmente únicos e violen-
tos. São frequentes em desporto de alta velo-
cidade (desporto motorizado), com alto risco 
de queda (esqui, skate, snowboard) e em 
desportos colectivos com contacto (futebol, 
rugby, basquetebol e andebol). A dor é intensa 
e pode levar a uma paragem desportiva. Neste 
subgrupo, podemos incluir lesão de ligamen-
tos (colaterais ou cruzados), meniscos 
(rotura), lesões musculares ou mesmo fractu-
ras. 

As lesões do menisco são relativamente 
frequentes e ocorrem normalmente com 
mecanismos de rotação entre o fémur e a tíbia 
(por exemplo, o atleta que roda sobre o joelho 
com o pé preso). Por vezes, a lesão é acompa-
nhada de um estalo e o joelho pode �icar 
inchado (derrame). O atleta poderá sentir dor, 
bloqueio ou falhas no joelho. A RM acaba por 
con�irmar o diagnóstico e, uma vez mais, o 
tratamento deverá ser individualizado, mas 
nem todas as roturas do menisco são de trata-
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mento cirúrgico. O tratamento inicial é 
conservador (RICE), contudo, as lesões instá-
veis têm indicação para cirurgia, que poderá 
ser uma simples menisectomia ou sutura do 
menisco, em casos muito seleccionados. 
O ligamento cruzado anterior tem um papel 
fundamental na estabilidade do joelho, muito 
importante para a prática desportiva. O meca-
nismo de lesão é em 2/3 dos casos sem 
contacto por movimentos de torção ou rota-
ção. O atleta poderá sentir um estalo no joelho 
e a maioria vai apresentar joelho inchado 
(derrame).  

Alguns testes clínicos são usados para testar a 
estabilidade da articulação, mas o exame de 
imagiologia mais importante é a RM, que nos 
permite a avaliação de patologias associadas, 
nomeadamente nos meniscos e cartilagem do 
joelho.       

O tratamento destas lesões, como em tantas 
outras, deve ser individualizado. Poderá ser 
de um simples RICE, reforço muscular ou 
tratamento cirúrgico com as suas diferentes 
técnicas. A instabilidade recorrente (falha do 
joelho), a realização de atividades desportivas 
com mudanças de direção, movimentos de 
torção ou desaceleração, podem ser uma 
indicação para tratamento cirúrgico. A idade 
cronológica não é impeditiva ao tratamento 
cirúrgico, sendo mais relevante a idade �isio-
lógica, nível e tipo de desporto realizado. 

Ugo Fontoura     
(Médico Ortopedista) 
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Hoje em dia a busca da mobilidade e autono-
mia é uma exigência natural e atingir os 
limites �ísicos são objetivos transversais a 
todas as idades. Se na população jovem essa 
era uma situação perfeitamente normal, 
assistimos cada vez mais a essa mesma neces-
sidade em indivíduos mais idosos. A cirurgia 
ortopédica está a acompanhar essas necessi-
dades. 

O joelho é um bom exemplo, porque esta é 
uma cirurgia que dispõe de meios cada vez 
menos invasivos para realizar as várias inter-
venções. As cirurgias conservadoras do joelho 
(aqueles casos em que a articulação natural é 
mantida) são quase todas realizadas por 
artroscopia.  

Cirurgia devolve mobilidade

Nunca a ortopedia contribuiu tanto para a autonomia da marcha como agora. O joelho 
é apenas um exemplo de como as novas técnicas ou tecnologias se transformaram em 
soluções para continuarmos sempre a andar. Se “ontem”, reparar poderia signi�icar 
amputar, “hoje”, reparar já não implica sacri�icar outras estruturas 

Esta é uma técnica que recorre a uma câmara 
de vídeo para visualizar o interior do joelho, 
tornando assim possível realizar a técnica 
cirúrgica sem a exposição da articulação por 
uma grande incisão cirúrgica.   

Esta metodologia, para além de minimamente 
invasiva, permite maior precisão, conse- 
guindo-se não só uma visão mais detalhada, 
mas também o acesso a pontos da articulação 
que estão ocultos na abordagem cirúrgica 
clássica. 
 
Notamos também a necessidade de reparar e 
conservar o mais possível a articulação origi-
nal. Isto ocorre a nível da cirurgia meniscal, 
quando “ontem” se “amputava” esta estrutura 
de uma forma sistemática, hoje tentamos a 
sua preservação sempre que possível, sobre-
tudo, com as novas técnicas de sutura menis-
cal (tentando coser o menisco quando este se 
rompe, ao invés de o extrair).  

Também a nível da cirurgia ligamentar evoluí-
mos muitíssimo, e dispomos hoje de diversas 
técnicas, cada vez menos invasivas, para 
efetuar a substituição dos ligamentos que se 
rompem dentro do joelho (sobretudo o 
ligamento cruzado anterior, lesão bastante 
frequente). Mas, para substituir este ligamen-
to seria necessário “sacri�icar” outras estrutu-
ras: tendões que servem para fazer a plastia 
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ligamentar (ligamento postiço). Até aqui 
evoluímos... Atualmente usamos um único 
pequeno tendão da coxa, com lesão iatrogéni-
ca mínima, para substituir o ligamento origi-
nal, realizando todos os gestos dentro do 
joelho através dos portais de artroscopia 
(“ligamentoplastia all-inside”). Uma interven-
ção que é quase sempre realizada em regime 
de ambulatório. 

Mas, quando a articulação está demasiado 
estragada... é melhor substitui-la! Nestes 
casos, quando a cartilagem está demasiado 
dani�icada, surge a artrose do joelho e 
também aqui conseguimos avanços. Para 
realizar uma cirurgia artroplástica (prótese 
do joelho) já não é sempre necessário sacri�i-
car todas as estruturas articulares. 
 

É hoje possível realizar substituições parciais 
da articulação, aquilo que denominamos 
próteses parciais ou unicompartimentais. Um 
tipo de solução que permite, não só uma recu-
peração bem mais rápida que as próteses 
clássicas, mas também uma sensação de 
“joelho mantido” muito superior. Para nos 
mantermos sempre a andar, procuramos as  
soluções que dão andamento às necessidades 
dos outros. 

Pedro Marques    
(Médico Ortopedista) 
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A próstata é uma glândula que se situa no 
interior da pélvis, junto à base da bexiga, 
órgão muscular onde a urina é armazenada e 
da qual sai a uretra que passa pelo interior da 
próstata e do pénis até alcançar o meio exte-
rior. Pesa 15 gramas nos adolescentes e tem 
uma função biológica relevante na fase repro-
dutora do homem, pela função que tem no 
esperma, o líquido que transporta os esper-
matozoides até ao meio exterior. Porém, com 
o passar dos anos, começa a crescer e pode 
gerar vários problemas que comprometem a 
qualidade de vida dos homens. 

O aumento da próstata pode originar sinto-
mas urinários, como por exemplo, aumento 
da frequência das micções e esforço para 
urinar, mas a complicação mais temível na 
próstata é o surgimento de um cancro e este é 
o tumor mais frequente no homem. Estima-se 
que 1 em cada 6 homens poderá desenvolver 
cancro da próstata ao longo da sua vida e esta 
é uma doença muito heterogénea, sendo que 
alguns dos tumores podem não necessitar de 
nenhum tipo de tratamento, ou seja, não têm 
implicações na sobrevivência. Contudo, 
existem formas de cancro mais agressivas que 
devem ser diagnosticadas e tratadas. 

Atualmente, o rastreio é controverso uma vez 
que não se conseguiu comprovar grande 
melhoria na sobrevivência dos doentes com o 
diagnóstico precoce e o diagnóstico de cancro 

Fusão de imagens        
dá rigor ao diagnóstico      
de cancro da próstata 

É a combinação certa de imagens que ajuda a aumentar o rigor. A nova tecnologia junta 
as imagens da ressonância e da ecogra�ia para dar certezas ao diagnóstico de cancro da 
próstata. O detalhe obtido permite detetar, diferenciar e quali�icar a agressividade das 
alterações 

da próstata acaba por ser sempre histológico, 
ou seja, com a análise laboratorial de peque-
nos fragmentos, colhidos diretamente da 
próstata através de uma biópsia. Os principais 
fatores que levam à realização de uma biópsia 
são: conjugação dos valores do PSA, caracte-
rísticas do toque rectal e alterações em 
exames de imagem.   

A biópsia prostática ecoguiada continua a ser 
o método mais utilizado. Consiste na realiza-
ção de ecogra�ia transrectal, com anestesia 
local e biópsia com remoção de 12 fragmen-
tos das áreas periféricas da próstata, porque 
esta é a zona mais afetada pelo cancro (70- 
80%). Contudo, esta colheita acaba por ser 
feita aleatoriamente. 

Com a evolução constante da medicina e o 
recurso às novas tecnologias foi introduzida 
recentemente a ressonância magnética multi-
paramétrica (RMmp) da próstata, que pode 
ser realizada antes ou após (normalmente 
após uma biópsia negativa e manutenção de 
suspeita de cancro) a realização de biópsia. A 
RMmp permite detetar e avaliar áreas suspei-
tas no interior da próstata (Classi�icação 
PiRADS). Na existência de áreas suspeitas na 
RMmp da próstata é possível direcionar a 
biópsia, permitindo mais facilmente visuali-
zar zonas suspeitas, mas também minimizar o 
número de biópsias necessárias para con�ir-
mar um diagnóstico.    
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A biópsia prostática de fusão, consiste numa 
sobreposição da imagem da RMmp e de 
ecogra�ia transrectal em tempo real. A colhei-
ta de fragmentos é por via transperineal 
(zona entre o escroto e o ânus) e necessita de 
uma anestesia loco-regional. É esta junção de 
imagens obtidas em tempo real que veio dar 
rigor e detalhe aos diagnósticos de cancro da 
próstata. 

Os protocolos apontam para a necessidade de 
realizar uma biópsia da próstata sempre que 
exista suspeita de malignidade nas lesões, 
com o recurso à biópsia de fusão, o resultado 
obtido é sempre mais tranquilizador quando 
negativo, uma vez que a zona suspeita foi 
biopsada com precisão. A hipótese de erro de 
diagnóstico diminuiu exponencialmente. O 
diagnóstico �ica mais objetivo e concreto e a 
deteção precoce de uma eventual lesão, vai 
permitir antecipar o tratamento, com melho-
res resultados na sobrevivência e na qualida-
de de vida. 

URETRA BEXIGA

PRÓSTATA

AGULHA DA
BIÓPSIA

RETOSONDA DE ULTRASSOM

Outra possível indicação da biópsia de fusão é 
possibilitar um melhor mapeamento tumoral, 
podendo ajudar a indicar os melhores casos 
para tratamento focal do cancro da próstata. 
Isto é, uma vez que o diagnóstico é mais espe-
cí�ico em termos de zonas afetadas, podere-
mos tratar apenas essas zonas, “poupando” o 
resto da próstata, evitando-se assim os efeitos 
secundários dos tratamentos clássicos. 
Contudo, neste momento, este tipo de alter-
nativa, o tratamento focal do cancro da prós-
tata, ainda está em estudo e não está reco-
mendado fora de estudos/ensaios clínicos. 

A equipa de Urologia do Centro Cirúrgico de 
Coimbra trabalha de acordo com as práticas 
mais recentes para avaliação destas novas 
tecnologias, permitindo oferecer aos seus 
doentes segurança e rigor no diagnóstico e 
tratamento do cancro da próstata. 

Silvio Bollini     
(Médico Urologista) 
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É lugar-comum no nosso pensamento e no 
nosso sistema de valores individuais e coleti-
vos, o medo por qualquer mudança ou altera-
ção do que é tido como o normal; no entanto, 
raramente pensamos ou assumimos que a 
vida, em todas as suas facetas, não é estática. 
Pelo simples facto de não observarmos modi-
�icações visíveis ou percetíveis, não signi�ica 
que não aconteçam.    

Como não ter medo do 
desconhecido

O desconhecido não é necessariamente obscuro ou envolto em mistério impenetrável, é 
a dinâmica da vida. Negá-lo ou fugir desta realidade, limita-nos ao interior de uma cam-
pânula. É isso que queremos? 

Esse desconhecido não é necessariamente 
obscuro ou envolto em mistério impenetrá-
vel. É a vida a acontecer na sua forma ativa, na 
sua constante dinâmica transformativa que 
tudo modi�ica e tudo adapta, umas vezes em 
função das necessidades orgânicas de adapta-
ção às diversas e diferentes circunstâncias, 
outras vezes em função de erros de interpre-
tação a que qualquer célula ou grupos de 



células está sujeito, determinando alterações 
que nos podem causar doença. 

O medo de as “vermos” ou de lidar com elas, 
quando surgem, limita ou anula, muitas vezes, 
a nossa capacidade de raciocínio crítico, de 
análise e de re�lexão. Distrai-nos, adia, 
entorpece-nos e usurpa-nos a grande oportu-
nidade de agirmos extemporaneamente, 
alcançando de forma simples, prática e objeti-
va, em tempo útil, a solução que resolve o 
problema. 

Praticamente toda a informação disponibili-
zada pela maior parte dos meios de comuni-
cação social é construída e apresentada com o 
objetivo de nos induzir sentimentos de medo 
e de nos orientar para soluções exclusivamen-
te comerciais. 

Urge, deste modo, que as pessoas procurem 
sem medo e sem hesitação a boa prática de 
recorrer à informação completa e �idedigna, 
verdadeira e cienti�icamente fundamentada, 
alicerçada em valores humanos fundamentais 
e que lhes permita a perceção do grau de 
importância que cada pro�issional de saúde 
disponibiliza. 

 Viver limitado ao interior de uma campânula, 
aparentemente livres de todos os desequilí-
brios, esteriliza-nos e mata-nos perante a 
mais insigni�icante interação com agentes 
potencialmente agressores que detetam o 
desequilíbrio do seu e do nosso ecossistemas. 

Quanto maior a capacidade de informar e a 
quantidade de informação disponibilizada, 
maior a capacitação individual e coletiva para 
a responsabilidade partilhada entre médico e 
paciente e menor o recurso dos pacientes à 
informação deturpada e/ou enganosa. 

Quanto maior for o medo de ousar esta parti-
lha de responsabilidade e de informação, 
maior o erro e a perda, maior o tempo desper-
diçado, o vazio. Devemos temer o que o que 
nos ilude, o que nos adia, o que nos engana. 
Não devemos temer a iniciativa de obter 
conhecimento e o esclarecimento. Quanto 

mais esclarecidos, mais informados e mais 
capazes de tomar decisões acertadas, sem 
perder tempo precioso. 

Se aprendemos atitudes e comportamentos 
que nos capacitam cada vez mais e melhor 
para o desempenho automático do nosso 
dia-a-dia, no que concerne a ter mais iniciati-
va, a tomar decisões e a resolver problemas, 
porque não podemos aprender a não ter 
medo? 

 Alberto Carvalho   
(Médico, de Medicina Geral e Familiar)  
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É normal transpirar quando fazemos exercí-
cio �ísico e o mesmo deve acontecer quando o 
calor aumenta nos longos dias de verão. É 
assim que o corpo arrefece e mal será se tal 
não acontecer. As glândulas sudoríparas 
existem na pele dos mamíferos e têm precisa-
mente a função de produzirem suor, na quan-
tidade necessária para que o corpo arrefeça.  

Por vezes existe um problema de quantidade 
e um descontrole no sistema nervoso simpáti-
co pode desajustar esta regulação automática, 
pecando por excesso. É por isso que, indepen-
dentemente da nossa vontade e da necessida-
de, algumas pessoas transpiram em demasia 
de forma localizada apenas nas mãos, nas 
axilas ou no couro cabeludo e face. A hiperi-
drose é isto. Uma produção excessiva de suor 
que causa mal-estar, desconforto, constrangi-
mento e, consequentemente, stress.  

Clipe de titânio         
    resolve excesso de suor

Não precisa suar as estopinhas, basta uma avaliação pela equipa da Cirurgia Torácica 
para resolver uma qualquer situação de hiperidrose, seja palmar, axilar ou craniofacial 

Não existe um problema psicológico, nem a 
produção de suor em excesso pode ser 
controlada pelo próprio. Este é um problema 
de saúde que acaba por afetar a qualidade de 
vida. 

O tratamento consiste numa cirurgia minima-
mente invasiva chamada Simpaticectomia 
torácica bilateral vídeo-assistida, em que é 
aplicado um clip de titânio no nervo simpáti-
co que vai resolver, de forma imediata e 
de�initiva, o problema de excesso de transpi-
ração.   

A cirurgia tem uma duração aproximada de 
15 minutos e é realizada em regime de ambu-
latório.   

Javier Gallego    
(equipa de Cirurgia Torácica) 
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Esta é uma “queixa” recorrente das mães dos 
adolescentes, porque são muito poucos os 
que não querem estar acordados até tarde e 
depois prolongar o sono pelo dia seguinte 
dentro. 

Cada um de nós tem um relógio interno que 
regula a temperatura corporal, os ciclos 
sono-vigília, o apetite e alterações das hormo-
nas com uma regularidade de cerca de 24 
horas, que se denomina de ritmo circadiano.  

O ciclo sono-vigília é regulado pela melatoni-
na, hormona que nos prepara para o sono, 
que tem um início de produção pelo início da 
noite e depois vai decrescendo até manhã 
(Figura - linha ponteada), altura em que co- 
meçamos a �icar preparados para o dia 

Como dorme um adolescente?

Porque é que miúdo, quando era pequeno (e eu precisava de dormir mais um pouco) 
madrugava todos os dias e agora, que é adolescente, não há nada que o faça levantar 
da cama? E depois, durante todo o dia, parece que anda sempre cansado, irritado e 
com sono… 

seguinte. A puberdade atrasa esta curva nos 
adolescentes (linha laranja), o que faz com 
que o sono só comece a tomar conta deles 
mais tarde, por volta da meia-noite ou mais e 
não os deixa acordar cedo, à hora do resto da 
família e a horas de ir para a escola. 

Tendo em conta que os adolescentes necessi-
tam em média de 8-10 horas de sono, para 
dormirem o necessário, vai haver uma colisão 
com o horário escolar da manhã e todo um rol 
de consequências. Começam por ter di�iculda-
de em se levantar, acordam mal-humorados, 
atrasam-se, adormecem nas aulas ou simples-
mente faltam. Se conseguem ir às primeiras 
aulas da manhã estão sonolentos, com di�icul-
dade em se concentrarem e aprenderem. Ao 
longo do dia manifestam agressividade e, 

mais facilmente, envolvem-se em situações de 
risco. Depois, os testes, que exigem abstração 
e concentração, se efetuados ao início da 
manhã, resultam em notas que os desapon-
tam. O dé�ice de sono vai-se acumulando 
durante a semana e, ao �im de semana, 
dormem pelo dia dentro numa tentativa de 
compensação, embora também procurem, 
por vezes, contornar com algumas sestas. Ou 
ao invés, ingerem bebidas estimulantes para 
se conseguirem “aguentar”. 

Mas à noite, na hora de se deitarem, a ausên-
cia de sono não é explicada apenas pela 
turbulência hormonal da puberdade. As 
solicitações sociais e as novas tecnologias dão 
a sua ajuda. Atualmente não há nenhum 
adolescente que não tenha dois, três ou 
mesmo quatro equipamentos eletrónicos, que 
em muitos casos os acompanham no quarto e  
pela noite fora. 

Têm sido largamente estudados os efeitos da 
luz azul, emitida por esses equipamentos, na 
produção da melatonina e é sabido que 
promovem o atraso na sua produção, e proje-

Temparatura 
corporal

Propensão 
para o sono

Melatonina PERÍODO DE SONO

Horas do dia

tam para horas ainda mais tardias o início do 
sono, cuja continuidade ao longo da noite vai 
ainda, nalguns casos, sendo interrompida por 
repetidas mensagens que vão chegando e às 
quais não resistem a não responder. E assim 
se vai perpetuando o ciclo vicioso. 

A adolescência é um período de intensa matu-
ração – �ísica, emocional, intelectual, social - 
que deve ser alimentada por um bom sono. 
Mas, um bom sono não se mede só pela dura-
ção, mas também pela qualidade e profundi-
dade. O cérebro necessita do sono para resta-
belecer a sua energia, para sedimentar as 
suas memórias e eliminar as substâncias 
tóxicas. Estudos efetuados indicam que só 
uma percentagem inferior a 15% dos adoles-
centes dorme o número de horas adequado às 
suas necessidades. 

O con�lito com o adolescente por causa da 
hora de deitar e acordar (tão frequente) não 
traz qualquer bene�ício. A�inal é um processo 
biológico que o está a empurrar nesse senti-
do… O melhor a fazer é ajudar o jovem no 
reajuste do seu relógio interno, lembrando-o 

dos bene�ícios dum bom sono e dos male�í-
cios da sua falta. Algumas regras que o podem 
apoiar incluem: regularidade da hora de 
deitar, de modo a dormir o número de horas 
necessário à idade (permitir o desfasamento 
de 1 a 2 horas para mais tarde ao �im de 
semana); evitar sestas longas; dosear a cafeí-
na e bebidas estimulantes, evitando-as a 

partir do meio da tarde; “desacelerar” à noite, 
tomando um duche, ler um livro ou outra 
atividade relaxante; retirar a TV do quarto e 
reduzir a utilização dos meios eletrónicos na 
hora que antecede o deitar, deixando-os fora 
do quarto; se os tiver que utilizar junto da 
hora de deitar, diminuir a luminosidade do 
écran; logo que acordar de manhã, receber a 
luz do dia; tentar ajustar a hora de início dos 
horários escolares para mais tarde, se possí-
vel.       

O dé�ice de sono é de longe a causa mais 
frequente da sonolência diurna do adolescen-
te, por vezes confundida com cansaço. Nalgu-
mas circunstâncias porém, pode ser devida a 
outros problemas, como efeitos secundários 
de medicamentos, insónia, depressão, pertur-
bação respiratória do sono, síndrome de 
pernas inquietas ou narcolepsia.   

Se se suspeita que a sonolência do adolescen-
te ultrapassa o que é característico nesta 
idade, podendo estar em causa alguma razão 
médica, então deve-se procurar apoio médico.  

Maria Helena Estêvão   
(Pediatra com Competência em Medicina do 
Sono) 
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Esta é uma “queixa” recorrente das mães dos 
adolescentes, porque são muito poucos os 
que não querem estar acordados até tarde e 
depois prolongar o sono pelo dia seguinte 
dentro. 

Cada um de nós tem um relógio interno que 
regula a temperatura corporal, os ciclos 
sono-vigília, o apetite e alterações das hormo-
nas com uma regularidade de cerca de 24 
horas, que se denomina de ritmo circadiano.  

O ciclo sono-vigília é regulado pela melatoni-
na, hormona que nos prepara para o sono, 
que tem um início de produção pelo início da 
noite e depois vai decrescendo até manhã 
(Figura - linha ponteada), altura em que co- 
meçamos a �icar preparados para o dia 

seguinte. A puberdade atrasa esta curva nos 
adolescentes (linha laranja), o que faz com 
que o sono só comece a tomar conta deles 
mais tarde, por volta da meia-noite ou mais e 
não os deixa acordar cedo, à hora do resto da 
família e a horas de ir para a escola. 

Tendo em conta que os adolescentes necessi-
tam em média de 8-10 horas de sono, para 
dormirem o necessário, vai haver uma colisão 
com o horário escolar da manhã e todo um rol 
de consequências. Começam por ter di�iculda-
de em se levantar, acordam mal-humorados, 
atrasam-se, adormecem nas aulas ou simples-
mente faltam. Se conseguem ir às primeiras 
aulas da manhã estão sonolentos, com di�icul-
dade em se concentrarem e aprenderem. Ao 
longo do dia manifestam agressividade e, 

mais facilmente, envolvem-se em situações de 
risco. Depois, os testes, que exigem abstração 
e concentração, se efetuados ao início da 
manhã, resultam em notas que os desapon-
tam. O dé�ice de sono vai-se acumulando 
durante a semana e, ao �im de semana, 
dormem pelo dia dentro numa tentativa de 
compensação, embora também procurem, 
por vezes, contornar com algumas sestas. Ou 
ao invés, ingerem bebidas estimulantes para 
se conseguirem “aguentar”. 

Mas à noite, na hora de se deitarem, a ausên-
cia de sono não é explicada apenas pela 
turbulência hormonal da puberdade. As 
solicitações sociais e as novas tecnologias dão 
a sua ajuda. Atualmente não há nenhum 
adolescente que não tenha dois, três ou 
mesmo quatro equipamentos eletrónicos, que 
em muitos casos os acompanham no quarto e  
pela noite fora. 

Têm sido largamente estudados os efeitos da 
luz azul, emitida por esses equipamentos, na 
produção da melatonina e é sabido que 
promovem o atraso na sua produção, e proje-

tam para horas ainda mais tardias o início do 
sono, cuja continuidade ao longo da noite vai 
ainda, nalguns casos, sendo interrompida por 
repetidas mensagens que vão chegando e às 
quais não resistem a não responder. E assim 
se vai perpetuando o ciclo vicioso. 

A adolescência é um período de intensa matu-
ração – �ísica, emocional, intelectual, social - 
que deve ser alimentada por um bom sono. 
Mas, um bom sono não se mede só pela dura-
ção, mas também pela qualidade e profundi-
dade. O cérebro necessita do sono para resta-
belecer a sua energia, para sedimentar as 
suas memórias e eliminar as substâncias 
tóxicas. Estudos efetuados indicam que só 
uma percentagem inferior a 15% dos adoles-
centes dorme o número de horas adequado às 
suas necessidades. 

O con�lito com o adolescente por causa da 
hora de deitar e acordar (tão frequente) não 
traz qualquer bene�ício. A�inal é um processo 
biológico que o está a empurrar nesse senti-
do… O melhor a fazer é ajudar o jovem no 
reajuste do seu relógio interno, lembrando-o 

dos bene�ícios dum bom sono e dos male�í-
cios da sua falta. Algumas regras que o podem 
apoiar incluem: regularidade da hora de 
deitar, de modo a dormir o número de horas 
necessário à idade (permitir o desfasamento 
de 1 a 2 horas para mais tarde ao �im de 
semana); evitar sestas longas; dosear a cafeí-
na e bebidas estimulantes, evitando-as a 

partir do meio da tarde; “desacelerar” à noite, 
tomando um duche, ler um livro ou outra 
atividade relaxante; retirar a TV do quarto e 
reduzir a utilização dos meios eletrónicos na 
hora que antecede o deitar, deixando-os fora 
do quarto; se os tiver que utilizar junto da 
hora de deitar, diminuir a luminosidade do 
écran; logo que acordar de manhã, receber a 
luz do dia; tentar ajustar a hora de início dos 
horários escolares para mais tarde, se possí-
vel.       

O dé�ice de sono é de longe a causa mais 
frequente da sonolência diurna do adolescen-
te, por vezes confundida com cansaço. Nalgu-
mas circunstâncias porém, pode ser devida a 
outros problemas, como efeitos secundários 
de medicamentos, insónia, depressão, pertur-
bação respiratória do sono, síndrome de 
pernas inquietas ou narcolepsia.   

Se se suspeita que a sonolência do adolescen-
te ultrapassa o que é característico nesta 
idade, podendo estar em causa alguma razão 
médica, então deve-se procurar apoio médico.  

Maria Helena Estêvão   
(Pediatra com Competência em Medicina do 
Sono) 
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Esta é uma “queixa” recorrente das mães dos 
adolescentes, porque são muito poucos os 
que não querem estar acordados até tarde e 
depois prolongar o sono pelo dia seguinte 
dentro. 

Cada um de nós tem um relógio interno que 
regula a temperatura corporal, os ciclos 
sono-vigília, o apetite e alterações das hormo-
nas com uma regularidade de cerca de 24 
horas, que se denomina de ritmo circadiano.  

O ciclo sono-vigília é regulado pela melatoni-
na, hormona que nos prepara para o sono, 
que tem um início de produção pelo início da 
noite e depois vai decrescendo até manhã 
(Figura - linha ponteada), altura em que co- 
meçamos a �icar preparados para o dia 

seguinte. A puberdade atrasa esta curva nos 
adolescentes (linha laranja), o que faz com 
que o sono só comece a tomar conta deles 
mais tarde, por volta da meia-noite ou mais e 
não os deixa acordar cedo, à hora do resto da 
família e a horas de ir para a escola. 

Tendo em conta que os adolescentes necessi-
tam em média de 8-10 horas de sono, para 
dormirem o necessário, vai haver uma colisão 
com o horário escolar da manhã e todo um rol 
de consequências. Começam por ter di�iculda-
de em se levantar, acordam mal-humorados, 
atrasam-se, adormecem nas aulas ou simples-
mente faltam. Se conseguem ir às primeiras 
aulas da manhã estão sonolentos, com di�icul-
dade em se concentrarem e aprenderem. Ao 
longo do dia manifestam agressividade e, 

mais facilmente, envolvem-se em situações de 
risco. Depois, os testes, que exigem abstração 
e concentração, se efetuados ao início da 
manhã, resultam em notas que os desapon-
tam. O dé�ice de sono vai-se acumulando 
durante a semana e, ao �im de semana, 
dormem pelo dia dentro numa tentativa de 
compensação, embora também procurem, 
por vezes, contornar com algumas sestas. Ou 
ao invés, ingerem bebidas estimulantes para 
se conseguirem “aguentar”. 

Mas à noite, na hora de se deitarem, a ausên-
cia de sono não é explicada apenas pela 
turbulência hormonal da puberdade. As 
solicitações sociais e as novas tecnologias dão 
a sua ajuda. Atualmente não há nenhum 
adolescente que não tenha dois, três ou 
mesmo quatro equipamentos eletrónicos, que 
em muitos casos os acompanham no quarto e  
pela noite fora. 

Têm sido largamente estudados os efeitos da 
luz azul, emitida por esses equipamentos, na 
produção da melatonina e é sabido que 
promovem o atraso na sua produção, e proje-

tam para horas ainda mais tardias o início do 
sono, cuja continuidade ao longo da noite vai 
ainda, nalguns casos, sendo interrompida por 
repetidas mensagens que vão chegando e às 
quais não resistem a não responder. E assim 
se vai perpetuando o ciclo vicioso. 

A adolescência é um período de intensa matu-
ração – �ísica, emocional, intelectual, social - 
que deve ser alimentada por um bom sono. 
Mas, um bom sono não se mede só pela dura-
ção, mas também pela qualidade e profundi-
dade. O cérebro necessita do sono para resta-
belecer a sua energia, para sedimentar as 
suas memórias e eliminar as substâncias 
tóxicas. Estudos efetuados indicam que só 
uma percentagem inferior a 15% dos adoles-
centes dorme o número de horas adequado às 
suas necessidades. 

O con�lito com o adolescente por causa da 
hora de deitar e acordar (tão frequente) não 
traz qualquer bene�ício. A�inal é um processo 
biológico que o está a empurrar nesse senti-
do… O melhor a fazer é ajudar o jovem no 
reajuste do seu relógio interno, lembrando-o 

dos bene�ícios dum bom sono e dos male�í-
cios da sua falta. Algumas regras que o podem 
apoiar incluem: regularidade da hora de 
deitar, de modo a dormir o número de horas 
necessário à idade (permitir o desfasamento 
de 1 a 2 horas para mais tarde ao �im de 
semana); evitar sestas longas; dosear a cafeí-
na e bebidas estimulantes, evitando-as a 

Estimulantes
/ sesta

Sonolência
diurna

Dias úteis -
- sono curto

Deitar tarde

Equipamento
eletrónico

Fim de semana -
- sono longo

partir do meio da tarde; “desacelerar” à noite, 
tomando um duche, ler um livro ou outra 
atividade relaxante; retirar a TV do quarto e 
reduzir a utilização dos meios eletrónicos na 
hora que antecede o deitar, deixando-os fora 
do quarto; se os tiver que utilizar junto da 
hora de deitar, diminuir a luminosidade do 
écran; logo que acordar de manhã, receber a 
luz do dia; tentar ajustar a hora de início dos 
horários escolares para mais tarde, se possí-
vel.       

O dé�ice de sono é de longe a causa mais 
frequente da sonolência diurna do adolescen-
te, por vezes confundida com cansaço. Nalgu-
mas circunstâncias porém, pode ser devida a 
outros problemas, como efeitos secundários 
de medicamentos, insónia, depressão, pertur-
bação respiratória do sono, síndrome de 
pernas inquietas ou narcolepsia.   

Se se suspeita que a sonolência do adolescen-
te ultrapassa o que é característico nesta 
idade, podendo estar em causa alguma razão 
médica, então deve-se procurar apoio médico.  

Maria Helena Estêvão   
(Pediatra com Competência em Medicina do 
Sono) 
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- Ó Sr. Doutor, ele não é nada assim! – Gemia a 
mãe embaraçada. 

A criança metia-lhe as mãos nos bolsos do 
casaco e na mala de mão, num frenesim 
insano e alheado do contexto em que se 
encontrava: um consultório médico.  

A mãe ia-se debatendo, enquanto debitava, 
atabalhoada, a história clínica da criança, por 
entre esticões, safanões e interjeições do 
miúdo que mantinha uma determinação 
frenética na procura de qualquer coisa que a 
mãe teimava em ocultar, numa atmosfera 

A vida atrás de um ecrã

Autómatos, obedientes, sem empatia ou qualquer interação. Se a ideia é separar o corpo 
da mente, ponha um telemóvel nas mãos de uma criança. O exame clínico decorrerá sem 
percalços…  

completamente irreal e perturbadora, que 
penosamente se ia prolongando. 

Subitamente, a criança parou. Com um braço 
mergulhado no fundo do bolso da gabardina 
que a mãe dependurara nas costas da cadeira, 
percebia-se que tinha tacteado o que procura-
va: os olhos iluminaram-se e, pela primeira 
vez, pareceu inteirar-se do local onde se 
encontrava – um olhar rápido pelos presentes 
no consultório - e com um movimento brusco 
retirou vitorioso o objecto do fundo do escon-
derijo: um brilhante telemóvel prateado. 

A mãe ainda balbuciou algo imperceptível, 
mas deu-se por rendida. A criança voltou a 
desconectar-se da realidade: focou a atenção 
no pequeno ecrã e apenas o corpo �icou 
presente no gabinete. Como um autómato 
obediente, deixou-se observar e sujeitou-se a 
todo o exame clínico, sem nunca desviar os 
olhos do objecto luminoso que tinha nas 
mãos. Sem uma palavra, sem um olhar de 
empatia, sem qualquer interação social.  
 
- Ó Sr. Doutor, ele não é nada assim! – Repetia 
a mãe a espaços, num misto embaraçoso de 
autoconvencimento. Senhora instruída e de 
per�il austero, com certeza quadro superior 
de empresa de sucesso, com uma vida dedica-
da ao trabalho, era evidente o contraste entre 
o rigor do discurso, a �inura do raciocínio e a 
inabilidade na forma de relação com o �ilho. 

Dei comigo a pensar numa geração educada 
de acordo com estereótipos formatados por 
programas de aprendizagem colectivistas – 
em creches, jardins infantis, escolas – com 
uma intervenção cada vez menor da unidade 
social tradicional: a família.   

Crianças que crescem sem adultos para 
imitar, sem oportunidade para socializar ou 
estabelecer critérios de valores humanizados, 
sem possibilidade de explorar as suas 
próprias competências nos campos da empa-
tia, da solidariedade, da tolerância, da com-
plexidade de valores com participação e 
cedências sem humilhação, que nos tornam 
humanos. Jovens refugiados em mundos 
virtuais associados a lógicas de sucesso que 
potenciam a intransigência e o con�lito. Mal 
preparados para gerir o “insucesso” e a 
frustração.  
      
- Ele não é nada assim! - Saíram. 
  
Em desenfreada correria entravam dois 
irmãos em cerrada competição pela cadeira 
giratória de observação – era a consulta 
seguinte … 

Luís Filipe Silva    
(Médico Otorrinolaringologista) 



- Ó Sr. Doutor, ele não é nada assim! – Gemia a 
mãe embaraçada. 

A criança metia-lhe as mãos nos bolsos do 
casaco e na mala de mão, num frenesim 
insano e alheado do contexto em que se 
encontrava: um consultório médico.  

A mãe ia-se debatendo, enquanto debitava, 
atabalhoada, a história clínica da criança, por 
entre esticões, safanões e interjeições do 
miúdo que mantinha uma determinação 
frenética na procura de qualquer coisa que a 
mãe teimava em ocultar, numa atmosfera 

completamente irreal e perturbadora, que 
penosamente se ia prolongando. 

Subitamente, a criança parou. Com um braço 
mergulhado no fundo do bolso da gabardina 
que a mãe dependurara nas costas da cadeira, 
percebia-se que tinha tacteado o que procura-
va: os olhos iluminaram-se e, pela primeira 
vez, pareceu inteirar-se do local onde se 
encontrava – um olhar rápido pelos presentes 
no consultório - e com um movimento brusco 
retirou vitorioso o objecto do fundo do escon-
derijo: um brilhante telemóvel prateado. 

A mãe ainda balbuciou algo imperceptível, 
mas deu-se por rendida. A criança voltou a 
desconectar-se da realidade: focou a atenção 
no pequeno ecrã e apenas o corpo �icou 
presente no gabinete. Como um autómato 
obediente, deixou-se observar e sujeitou-se a 
todo o exame clínico, sem nunca desviar os 
olhos do objecto luminoso que tinha nas 
mãos. Sem uma palavra, sem um olhar de 
empatia, sem qualquer interação social.  
 
- Ó Sr. Doutor, ele não é nada assim! – Repetia 
a mãe a espaços, num misto embaraçoso de 
autoconvencimento. Senhora instruída e de 
per�il austero, com certeza quadro superior 
de empresa de sucesso, com uma vida dedica-
da ao trabalho, era evidente o contraste entre 
o rigor do discurso, a �inura do raciocínio e a 
inabilidade na forma de relação com o �ilho. 

Dei comigo a pensar numa geração educada 
de acordo com estereótipos formatados por 
programas de aprendizagem colectivistas – 
em creches, jardins infantis, escolas – com 
uma intervenção cada vez menor da unidade 
social tradicional: a família.   
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Crianças que crescem sem adultos para 
imitar, sem oportunidade para socializar ou 
estabelecer critérios de valores humanizados, 
sem possibilidade de explorar as suas 
próprias competências nos campos da empa-
tia, da solidariedade, da tolerância, da com-
plexidade de valores com participação e 
cedências sem humilhação, que nos tornam 
humanos. Jovens refugiados em mundos 
virtuais associados a lógicas de sucesso que 
potenciam a intransigência e o con�lito. Mal 
preparados para gerir o “insucesso” e a 
frustração.  
      
- Ele não é nada assim! - Saíram. 
  
Em desenfreada correria entravam dois 
irmãos em cerrada competição pela cadeira 
giratória de observação – era a consulta 
seguinte … 

Luís Filipe Silva    
(Médico Otorrinolaringologista) 
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Não é preciso preencher os critérios de obesi-
dade, muitas vezes basta existir um excesso 
de peso corporal para que a infertilidade se 
revele. A relação existe e é direta, porque em 
muitos casos perder alguns quilos é o 
su�iciente para que a função hormonal 
retome a normalidade. 
 
É ponto assente que a gordura contribui para 
uma diminuição dos indicadores de saúde, 
proporcionando um desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares, diabetes e outras. 
Mas não só, o excesso de peso é também 
responsável por alterações hormonais que 
acabam por ter efeito no sistema reprodutor, 
afetando a fertilidade feminina e masculina. 

No caso da mulher, o aumento do tecido 
adiposo – consequência da acumulação de 
gordura – acaba por provocar um desequilí-
brio de estrogénios, comprometendo a ovula-
ção. Os tratamentos utilizados para induzir a 
ovulação ou corrigir outras alterações hormo-
nais tornam-se pouco e�icazes quando há 
excesso de peso e, em muitos casos, basta a 
redução de 5% de peso corporal para que a 
parte hormonal seja corrigida. Mesmo nas 
mulheres que conseguem engravidar, o exces-
so de peso aumenta muito o risco de hiper-
tensão e diabetes, com maior probabilidade 
de complicações para a mãe e para o bebé. Há 
também um aumento da taxa de aborto 
espontâneo que pode ocorrer por má qualida-
de do óvulo ou pela produção instável das 
hormonas necessárias para manter a gravi-
dez.  

Sabe que há uma relação entre 
excesso de peso e infertilidade?

Quer mesmo engravidar? Então emagreça. Às vezes, é quanto basta. A qualidade e quan-
tidade dos espermatozoides e dos ovócitos são sensíveis aos excessos. Nalguns casos, 5 a 
8 quilos de peso a mais fazem a diferença entre fertilidade e infertilidade 

O efeito do peso é tão vincado no processo de 
fertilidade que não é só o excesso que penali-
za a desejada gravidez, a magreza também 
contribui para a infertilidade, juntando-se 
ainda um maior risco de parto prematuro. Os 
homens não são imunes a estes efeitos e a 
obesidade ou excesso de peso acabam por 
comprometer a produção de testosterona e 
de espermatozoides. 

A tendência é para deixar andar e esperar. 
Esperar que um dia consiga emagrecer ou tão 
só perder a meia dúzia de quilos que pode 
fazer a diferença. Só que enquanto se espera e 
o tempo avança, a mulher também vai 
perdendo quantidade e qualidade de óvulos. 
Todas as mulheres nascem com uma reserva 
ovárica de óvulos que, por norma, está dispo-
nível para fecundação desde a primeira mens-
truação e até à menopausa, mas a quantidade 
e qualidade dos mesmos sofrem alterações 
acentuadas a partir dos 30 anos, sendo 
profundas a partir dos 35 anos, altura em que 
a queda da fertilidade é abrupta. Pelo contrá-
rio, o homem pode produzir espermatozoides 
ao longo de quase toda a vida, havendo uma 
redução da fertilidade masculina apenas 
depois dos 60 anos. 

Atenta a estas particularidades, a Coimbra 
Fertility Center criou a unidade de Fertilidade 
e Distúrbios do Comportamento Alimentar, 
«porque estes casais precisam de apoios 
diferenciados e em múltiplas vertentes», 
explica Ana Peixoto, ginecologista dedicada 
ao estudo e tratamento da infertilidade e com 
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a subespecialidade em Medicina da Reprodu-
ção.  

«Para estas pessoas decidir perder peso (ou 
aumentar, no caso das mulheres muito 
magras), porque querem engravidar, não é 
uma decisão que possam cumprir sozinhas, é 
necessário que sejam acompanhadas e que 
tenham planos personalizados e especí�icos 
para a sua situação em concreto», razão 
porque a nova unidade junta vários especia-
listas, como a ginecologia, infertilidade, endo-
crinologia, psicologia e cirurgia bariátrica, 
garantindo uma abordagem global ao proble-
ma que começa com excesso de peso e que 
pode terminar em obesidade, com todas as 
consequências que daí advêm.  
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Em 1995, adivinhava-se que a história de Foz 
Côa iria engrandecer. Os santos da casa não 
lhe deram muito crédito. A�inal, sempre ouvi-
ram falar das rochas com uns rabiscos de 
outros tempos (dizia-se) e admitiam que a 
barragem seria a melhor opção. Foi preciso 

O que é que Foz Côa tem?

Tem paisagens que pertencem ao Mundo e não apenas a Foz Côa ou a Portugal e, por 
isso mesmo com proteção internacional. O Alto Douro Vinhateiro e as Gravuras de Foz 
Côa têm essa chancela, estão no Vale do Côa, mas são Património Mundial. Recomenda-
mos uma visita 

levar a história para lá de Foz Côa e para lá das 
fronteiras nacionais. O assunto deixou de ser 
de Foz Côa e passou a ser do mundo. E que 
matéria era esta tão importante? Gravuras, 
mas não só, a História das histórias estava ali 
desenhada e à espera de ser reconhecida. 



61

Por cá, os políticos começaram a dizer que, 
a�inal, “as gravuras não sabem nadar” e com o 
foco da imprensa internacional tornou-se 
impossível não deslindar a história que ali se 
escreveu no xisto. Hoje, Foz Côa não mudou 
muito é certo, mas o seu nome está nos princi-
pais roteiros. Ergueu um museu e abriu 
trilhos para tornar acessíveis alguns dos 
tesouros picotados na pedra há… 25 mil anos.  

O acesso deixou de ser alucinante ou vertigi-
noso, mas foi assim que eu conheci as gravu-
ras de Foz Côa. De cajado na mão, encosta 
abaixo, seguindo o trilho do pastor (guia), que 
di�icilmente percebia que estes pés não esta-
vam habituados àquelas pegadas. Hoje, não 
acontece nada disso. O Parque Arqueológico 
do Vale do Côa proporciona as visitas: de dia; 
de noite; a pé/de jipe ou de canoa.  



Os olhos irão procurar sempre o mesmo. A 
paisagem, claro, porque a envolvência 
também conta e preenche bem o quadro que 
se irá reter e guardar. Mas, o objetivo último 
será esse mesmo, ver (ao vivo e a cores) as 
gravuras que o homo sapiens sapiens ali dese-
nhou e que ajudam a reescrever a História. Ao 
longo de 17 quilómetros e sempre à beira do 
Côa, ao ar livre portanto, há uma galeria de 
arte para apreciar. Seja do Paleolítico, do 
Neolítico, da Idade do Ferro ou da Época 
Moderna. Todos os que por ali passaram 
deixaram a sua marca, expressa em gravuras. 

Depois da polémica, Foz Côa acabou por �icar 
sinalizada no mapa por acolher o mais amplo 
sítio do mundo de arte rupestre ao ar livre. 
Sim, bem sabemos, também existe Altamira, é 
verdade, mas nesse caso, a história �icou 

escrita em grutas. Aqui, as histórias contam--
se ao ar livre e há centenas ou mesmo milha-
res de gravuras distribuídas em todo o vale. É 
um caso único. Foz Côa conseguiu preservar 
tudo isso, quase sem degradação. A natureza 
quis assim.     
      
Depois do azeite, das amêndoas e da cultura 
do vinho, Foz Côa ganhou outro ingrediente, 
os sítios que acolhem os painéis deste pedaço 
de história viva.   

Canada do Inferno, Penascosa e Ribeira dos 
Piscos são os três sítios abertos a visitas, em 
pleno Vale do Côa, mas há muitos mais. O grau 
de di�iculdade destas visitas varia entre o 
muito fácil, o fácil e o médio. Parte do percur-
so é feito em jipe e só alguns metros �inais são 
percorridos a pé e por terra batida.  
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As visitas estão condicionadas a um número 
máximo de visitantes por dia, por isso reco-
mendamos que programe a viagem antecipa-
damente e faça a sua reserva, contactando o 
parque Arqueológico do Vale do Côa. Porque 
Foz Côa tanto pode ser muito quente (Verão), 
como muito frio (Inverno), na época dos dias 
mais longos, é possível pensar numa expedi-
ção noturna ou numa jornada em caiaque.  

Para ali chegar, sugerimos que a viagem seja 
de carro, sob pena de ver limitada a visita à 
envolvência que deve reter. Esclarecemos os 
mais distraídos que apesar de pertencer ao 
distrito da Guarda, Foz Côa insere-se no Alto 
Douto Vinhateiro e por isso mesmo também é 
um pedaço daquela região que é Património 
Mundial, tão só pela paisagem. O Côa, a�luente 
do Rio Douro, é o personagem principal desta 
história que se quer contar e guardar para 
todo o sempre.   

Conceição Abreu   
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DAMOS POR NÓS HIPERMODERNOS, polivalentes, aparelhados de tecnologia como uma 
central ambulante, multifuncionais mas sempre mais dependentes, perfeccionistas mas 
sempre insatisfeitos, vivendo as coisas sem poder re�letir sobre elas, próximos da ativi-
dade extenuante e, no fundo, distantes da criação. Não temos tempo a perder. E, contu-
do, precisaríamos talvez de dizer a nós próprios, e uns aos outros, que esperar não é 
necessariamente uma perda de tempo. Muitas vezes é o contrário. É reconhecer o tempo 
necessário para ser; é tomar o tempo para si, como lugar de maturação, como história 
reencontrada; é perceber o tempo não apenas como enquadramento, mas como formu-
lação em si mesma signi�icativa. 

Quem não aceitar, por exemplo, a impossibilidade de satisfação imediata de um desejo 
di�icilmente saberá o que é um desejo (ou pelo menos, o que é um grande desejo). Quem 
não esperar pelas sementes que lançar jamais provará a alegria de vê-las acenderem-se 
sobre a terra, como milagre que nos resgata. 

José Tolentino Mendonça  

(O pequeno caminho das grandes perguntas) 

Esperar não é uma perda de tempo
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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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Um médico pode errar? 

Não errar dá muito trabalho. Prevenir o erro muito mais… Prevenir o erro em medicina é uma obra 
fascinante e assustadora. Fascinante porque nos projeta para o futuro, assustadora porque, muitas 
vezes, atiramos para os outros a intranquilidade que, para nós, ainda é dúvida.  

Analisar e gerir detalhe sobre detalhe, sintoma sobre sintoma, a nossa experiência e a dos outros, a 
regra e a exceção, a informação válida e a desnecessária… Gerir todas as variáveis e equações 
assemelha-nos a supernovas ou meteoritos que caem em qualquer buraco negro que não sabemos 
explicar/interpretar… 

A vida é sempre uma linha de montagem de incertezas, uma equação de múltiplas variáveis, um 
produto do binómio certo/errado. Foi de erro em erro que o homo sapiens construiu certezas em 
cima de argila e até se atreveu a criar ciência. Num tempo de incertezas, agitamos a Alma, investiga-
mos as dúvidas, moldamos princípios e evitamos cometer os mesmos erros.  

Sempre aprendi mais com os erros que cometi, enquanto médico e pessoa, do que com os sucessos. 
Um sucesso é um puzzle construído, desistimos quando o conseguimos completar. Um insucesso é a 
cabeça partida no jogo do quebra-cabeças. 

Se errarmos procurando prevenir ou mesmo tentando predizer a doença é, em minha opinião, 
sempre menos grave do que errarmos por incompetência, distração, negligência ou ignorância não 
assumida.  

Errar é humano. Não errar é, muitas vezes, sobre-humano. Não errar, às vezes, é um milagre…. É a 
grande sorte que se obtém com muito trabalho. 

António Travassos          
(Médico Oftalmologista) 
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