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António Gedeão já nos tinha avisado que as lágrimas são todas 
iguais e, hoje, temos a certeza que se passa o mesmo com o cére-
bro. Os neurocirurgiões con�irmam que são mesmo todos iguais 
e os psiquiatras esclarecem que são os biliões de células neuro-
nais e as suas incontáveis conexões que potenciam o que somos: 
seres únicos. 

Também nestas coisas do poder da mente, Darwin mantém-se 
atual, porque não é o mais forte ou o mais inteligente que sobre-
vive. Inevitavelmente, resiste quem se adapta à mudança e é 
aqui que o capital psicológico é um fator determinante.   

À teoria, acrescentamos um exemplo prático, a história de 
Linhares Furtado, o cirurgião. É a sua jornada e história de vida 
que vimos aqui celebrar 

Conceição Abreu 

O poder da mente
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As neurociências têm contribuído para modi-
�icar as perspetivas de como olhamos para o 
nosso comportamento ou para as emoções 
que experimentamos, isto é, tem vindo a clari-
�icar as funções e as capacidades do cérebro 
humano. E este é, sem dúvida, um caminho 
di�ícil, o de descodi�icar este órgão tão com-
plexo, formado por biliões de células neuro-
nais e de incontáveis conexões entre elas, que 
nos permitem potenciar e desenvolver capa-
cidades e competências em cada um de nós, 
nas mais diferentes áreas do conhecimento, 
das artes, da engenharia, da inovação e nas 
demais funções operativas.  

Quem nos governa?

São os biliões de células neuronais e as suas incontáveis conexões que nos permitem 
desenvolver e potenciar capacidades e competências. O processo começa com a carga 
genética que cada um recebe, mas nem tudo �ica escrito nos genes. Há experiências, 
vivências e aprendizagens que fazem com que os neurónios se interliguem de um modo 
único e exclusivo. O ser humano irá depender sempre das estruturas neuronais e da plas-
ticidade cerebral, mas na governação da vida pessoal e social adquire importância  fun-
damental a ligação entre a razão e a maquinaria dos afetos 

São estas mesmas estruturas neuronais que 
têm uma importância fundamental na gestão 
emocional, na sensibilidade, nas sensações 
decorrentes da interação social, nas várias 
manifestações da inteligência, sentido crítico 
e outras faculdades mentais. 

Quando a criança é gerada, há informações 
inoculadas no respetivo ADN que vão, numa 
fase posterior, levar à diferenciação celular 
dos neurónios, com uma migração destes 
para os diferentes territórios e estruturas 
cerebrais. Com a idade, o amadurecimento 
das estruturas cerebrais gera um processo 
complexo que decorre até à vida adulta, em 
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que a informação de tipo genético tem um 
papel moldador, bem como as experiências e 
vivências, dando ao cérebro a plasticidade 
própria de cada um de nós. Ao longo da vida e 
com as aprendizagens do dia-a-dia, os neuró-
nios vão-se organizando e interligando de 
modo único, explicando-se assim o que somos 
e o que fazemos ao longo da vida, bem como a 
ação terapêutica das técnicas psicológicas e 
as repercussões dos eventos traumáticos. 

Alguns dirão que são os genes a determinar as 
nossas características pessoais e que o nosso 
destino está inscrito nos genes, mas não são 
negligenciáveis as in�luências decorrentes da 
interação com o meio ambiente, daí resultan-
do uma expressão diferenciada da carga gené-
tica. Essa afetação da expressão diferenciada 
dos genes é um processo pouco conhecido e 
muitos cientistas procuram os seus funda-
mentos e a forma como os genes se regulam e 
trabalham. O conhecimento destas questões 
facilitará respostas quanto às causas das 
doenças e a sua terapêutica. 

Na doença mental ainda estamos numa fase 
sindromática e são raros os casos em que se 
pode apontar uma pato�isiologia, pelo que 
temos ainda um longo caminho até se saber, 
de forma homogénea, as causas das perturba-
ções, mesmo que se conheçam já os circuitos 
anatómicos, químicos e funcionais em jogo. 

As novas técnicas imagiológicas vão permitir 
detetar e descobrir como decorre todo este 
processo de neurodesenvolvimento, as altera-
ções que decorrem com as experiências e os 
circuitos que se refazem com as emoções 
vividas. 

As interações com o meio, com todos os 
fatores sociais a moldar não só a nossa forma 
de estar mas também a nossa biologia, leva- 
nos a pensar que a psicoterapia pode ajudar a 
atenuar os efeitos da agressão que o cérebro 
sofre em muitos eventos traumáticos. Mas 
essa terapêutica não será efetiva para todas as 
doenças, pelo que a utilização das terapias 
farmacológicas é a alternativa numa psiquia-
tria humanizada e destigmatizante. A não 
utilização da farmacoterapia é um recuo para 

conceções medievais, é não introduzir na 
saúde mental os métodos do resto da medici-
na, é pensar que as doenças são produto de 
fraquezas ou erros educacionais, é desprezar 
o conhecimento cientí�ico atual. Mais grave é 
não utilizar as armas ao nosso dispor para 
minorar o sofrimento humano. 

Temos que olhar o homem como um todo, 
pensar que a sua mente tem como base um 
cérebro e situá-lo no seu contexto social, 
económico, intelectual e emocional, olhar a 
pessoa e ajudá-la a sarar as maleitas que a 
possam atingir. 

A condição humana transcende as conexões 
dos neurónios, as falsas dicotomias tais como: 
cérebro/ mente ou farmacoterapia/ psicote-
rapia. Temos de acrescentar o chamado bom 
senso e juízo crítico, porque atuamos como 
seres livres, com pensamentos e comporta-
mentos (corretos ou errados), com o senti-
mento do eu e da nossa identidade que nos dá 
uma existência com ligações morais às outras 
pessoas.  
 
A psiquiatria não pode perder de vista o viver 
com humanidade, com partilha da realidade e 
das emoções e contra a crueldade dos tempos 
anónimos e impessoais, sabendo, contudo, 
das suas limitações e exigindo a transforma-
ção do mal-estar social numa vivência rica de 
valores e calor emocional. 

A verdade é que com o desenvolvimento e o 
progresso cientí�ico a avançar, as pessoas 
estão em conexão mas isoladas e de ouvidos 
tapados com os auscultadores do iphone, sem 
interação. A ciência e a tecnologia devem ser 
usadas para melhorar o nosso futuro, saben-
do que a condição humana tem regras natu-
rais de regulação da vida. É sempre bom 
lembrar que a seleção natural foi aperfeiçoan-
do os dispositivos biológicos, mas o ser 
humano vai depender sempre da ligação da 
razão à maquinaria dos afetos para governar 
a sua vida pessoal e social. 

Reis Marques  
(Médico Psiquiatra) 
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O sucesso é a capacidade de o indivíduo 
atingir os seus objetivos e de alcançar a reali-
zação pessoal, que inclui o reconhecimento e 
a admiração pelos outros. Para a maioria das 
pessoas, ter sucesso na vida implica conse-
guir determinadas conquistas, como ter um 
emprego, uma carreira, uma remuneração 
que permita viver confortavelmente, consti-
tuir uma família e ter amigos. 

Ter sucesso na vida é, genericamente, associa-
do a ter sucesso pro�issional, signi�icando 
para muitos o receber uma grande quantida-
de de dinheiro. Contudo, ter sucesso signi�ica 
muitas vezes obter reconhecimento, seja ele o 
destaque na política, na ciência ou no despor-
to, pelo que não implica necessariamente 
uma recompensa �inanceira, mas sim o reco-
nhecimento público. Também, os que se 
destacam por atos de bravura ou de caridade 
são considerados como tendo sucesso. 
Outros, consideram que têm sucesso por 
educar bem os �ilhos e os netos. 

O sucesso depende de vários fatores socio- 
económicos: os pais, a família, a escola, a 
educação, o país onde se nasceu…; e princi-
palmente de fatores individuais. Por várias 
razões, muitos pensam ser o aspeto �ísico a 
condicionar o sucesso. E se é verdade que 
uma imagem atraente, como ser-se alto e 
atlético, é vantajoso, nenhuma destas caracte-
rísticas é sinónimo de sucesso.   

A inteligência é a capacidade de raciocínio, 
planeamento e de resolução de problemas, e 
pessoas mais inteligentes têm mais facilidade 

em alcançar o sucesso. Porém, tal como refere 
Darwin, não é o mais forte nem o mais inteli-
gente que sobrevive, mas sim o que melhor se 
adapta à mudança. Inevitavelmente, um nível 
elevado de inteligência ajuda, mas para se 
alcançar o sucesso há determinantes psicoló-
gicos considerados como essenciais, e que 
não são medidos pelos testes de inteligência. 

1. Autodisciplina 
2. Coragem
3. Autocontrolo
4. Grati�icação diferida
5. Curiosidade
6. Autoe�icácia
7. Otimismo
8. Inteligência emocional
9. Conscienciosidade
 
A autodisciplina é a capacidade de o próprio 
se gerir a si e às suas emoções, para conseguir 
completar uma tarefa, mesmo que existam 
aspetos desagradáveis, não recompensadores 
ou monótonos, durante a sua execução. A 
maioria das pessoas faz planos para ir ao 
ginásio, mas poucos conseguem completar a 
tarefa a que se propuseram. Também isto se 
aplica a nível laboral, determinando quem 
completa um trabalho no tempo estipulado e 
com qualidade.   

A coragem é a capacidade de agir para atingir 
um objetivo, suportar a derrota, aprender 
com ela e voltar a tentar, até porque, na maio-
ria das vezes, o sucesso não é alcançado na 
primeira tentativa. Para além disso, o sucesso 
resulta de uma escolha entre fazer a “coisa 

certa” ou a “conveniente”, e é a coragem que 
permite escolher o di�ícil e continuar a 
enfrentar o desa�io. Para se ter sucesso 
corre-se o risco de fracassar. Pessoas corajo-
sas mostram ter a tenacidade para enfrentar o 
fracasso e a �lexibilidade cognitiva necessária 
para procurar persistentemente por soluções 
alternativas para o problema. 

O autocontrolo é a característica que permi-
te regular as emoções, os pensamentos  e os 
comportamentos, resistindo aos impulsos. 
Permite seguir os princípios de vida traçados, 
sem se ser seduzido por distrações. Pessoas 
com baixo autocontrolo tendem a ser impulsi-
vas e mostram pouca sensibilidade para com 
os outros.   

A grati�icação diferida é a capacidade de 
resistir à tentação de uma recompensa 
imediata, e preferir a recompensa a longo 
prazo. Habitualmente, são pessoas que prefe-
rem relações duradoras, em vez de esporádi-
cas, optam por projetos a longo prazo e não 
cedem a ganhos imediatos. 

A curiosidade é o desejo de adquirir conheci-
mento e, por isso, permite a aprendizagem 
contínua ao longo da vida. Aprender algo 
novo pode ser exaustivo e desanimador, mas 
pessoas que se mantém curiosas, dirigem a 
sua aprendizagem para algo divertido, emo-
cionante e recompensador, sendo o segredo 
para uma vida de sucesso. 

A autoe�icácia é a crença que o próprio tem 
nas suas capacidades inatas para atingir um 
objetivo, ou seja, é o julgamento pessoal que 
faz de como vai executar uma ação. A expecta-
tiva de autoe�icácia determina se o indivíduo 
vai ser capaz de enfrentar o desa�io, por 
quanto tempo e se vai manter o esforço até ao 
�im. Pessoas com baixa autoe�icácia tendem a 
cessar o esforço precocemente e a falhar. 

No otimismo, o fracasso é visto como uma 
oportunidade, como se fosse o “ainda não tive 
sucesso”. Permite analisar o que correu mal, 
recalibrar a próxima tentativa, e tentar outra 
vez. O otimista vê o fracasso como temporá-
rio, limitado ao caso especi�ico e com impacto 
reduzido. Por oposição, o pessimista gera um 
ciclo vicioso, de reação contra o fracasso, em 
que o evento negativo é visto como perma-
nente, pessoal e generalizado. Contudo, ser 
otimista por si só não é garantia de sucesso. A 
esperança, o entusiasmo e a autocon�iança 
são importantes, mas ter uma visão positiva 
sem ação, não leva ao sucesso.   

A inteligência emocional é a capacidade de 
compreender as emoções do próprio e dos 
outros, e de controlar as emoções do próprio 
de forma adequada. Nas interações sociais, 

Os segredos do sucesso

Não basta ter um porte atlético, ser inteligente, nascer na família certa e frequentar a 
escola ideal. O sucesso depende de vários fatores, mas o determinante acaba por ser o 
“capital psicológico” de cada um de nós. Há 9 caraterísticas psicológicas que, a par da 
inteligência, são determinantes para o sucesso 

perceber o que o outro está a sentir, ter humil-
dade para pedir ajuda, e ser generoso ajudan-
do o outro, são competências essências para 
se ter sucesso. 

A conscienciosidade é um traço de persona-
lidade que implica que a pessoa tenha o 
desejo de executar as tarefas com rigor e 
cuidado, levando a sério as obrigações para 
com os outros, sendo habitualmente designa-
da de perfeccionismo. Os perfeccionistas são 
pessoas vigilantes, e�icientes e organizadas. 
Têm, em regra, melhor desempenho académi-
co, melhor saúde, mantém relações duradou-
ras, e envolvem-se menos em criminalidade.
Genericamente, a sociedade preocupa-se em 
demasia com a inteligência. Contudo, a aposta 
certa deveria ser no desenvolvimento de 
características psicológicas do indivíduo que, 
a par da inteligência, se a�iguram como deter-
minantes para o sucesso. 

Como refere Barbara Fredrickson, psicóloga 
americana, o equilíbrio família-trabalho é 
essencial para o sucesso; e se o sobreenvolvi-
mento no trabalho leva a stress e a doença, 
também o sobreenvolvimento familiar é 
desnecessário, levando à constante atenção e 
estimulação intelectual dada às crianças que 
lhes pode provocar sofrimento. 

Para atingir o sucesso pessoal e pro�issional, o 
foco deve estar em potenciar os nossos recur-
sos psicológicos positivos, denominados de 
“capital psicológico”, e encontrar o equilíbrio 
entre a família e o trabalho. 

So�ia Morais    
(Médica, Psiquiatra) 
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certa deveria ser no desenvolvimento de 
características psicológicas do indivíduo que, 
a par da inteligência, se a�iguram como deter-
minantes para o sucesso. 

Como refere Barbara Fredrickson, psicóloga 
americana, o equilíbrio família-trabalho é 
essencial para o sucesso; e se o sobreenvolvi-
mento no trabalho leva a stress e a doença, 
também o sobreenvolvimento familiar é 
desnecessário, levando à constante atenção e 
estimulação intelectual dada às crianças que 
lhes pode provocar sofrimento. 

Para atingir o sucesso pessoal e pro�issional, o 
foco deve estar em potenciar os nossos recur-
sos psicológicos positivos, denominados de 
“capital psicológico”, e encontrar o equilíbrio 
entre a família e o trabalho. 

So�ia Morais    
(Médica, Psiquiatra) 
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O sucesso é a capacidade de o indivíduo 
atingir os seus objetivos e de alcançar a reali-
zação pessoal, que inclui o reconhecimento e 
a admiração pelos outros. Para a maioria das 
pessoas, ter sucesso na vida implica conse-
guir determinadas conquistas, como ter um 
emprego, uma carreira, uma remuneração 
que permita viver confortavelmente, consti-
tuir uma família e ter amigos. 

Ter sucesso na vida é, genericamente, associa-
do a ter sucesso pro�issional, signi�icando 
para muitos o receber uma grande quantida-
de de dinheiro. Contudo, ter sucesso signi�ica 
muitas vezes obter reconhecimento, seja ele o 
destaque na política, na ciência ou no despor-
to, pelo que não implica necessariamente 
uma recompensa �inanceira, mas sim o reco-
nhecimento público. Também, os que se 
destacam por atos de bravura ou de caridade 
são considerados como tendo sucesso. 
Outros, consideram que têm sucesso por 
educar bem os �ilhos e os netos. 

O sucesso depende de vários fatores socio- 
económicos: os pais, a família, a escola, a 
educação, o país onde se nasceu…; e princi-
palmente de fatores individuais. Por várias 
razões, muitos pensam ser o aspeto �ísico a 
condicionar o sucesso. E se é verdade que 
uma imagem atraente, como ser-se alto e 
atlético, é vantajoso, nenhuma destas caracte-
rísticas é sinónimo de sucesso.   

A inteligência é a capacidade de raciocínio, 
planeamento e de resolução de problemas, e 
pessoas mais inteligentes têm mais facilidade 

em alcançar o sucesso. Porém, tal como refere 
Darwin, não é o mais forte nem o mais inteli-
gente que sobrevive, mas sim o que melhor se 
adapta à mudança. Inevitavelmente, um nível 
elevado de inteligência ajuda, mas para se 
alcançar o sucesso há determinantes psicoló-
gicos considerados como essenciais, e que 
não são medidos pelos testes de inteligência. 

1. Autodisciplina 
2. Coragem
3. Autocontrolo
4. Grati�icação diferida
5. Curiosidade
6. Autoe�icácia
7. Otimismo
8. Inteligência emocional
9. Conscienciosidade
 
A autodisciplina é a capacidade de o próprio 
se gerir a si e às suas emoções, para conseguir 
completar uma tarefa, mesmo que existam 
aspetos desagradáveis, não recompensadores 
ou monótonos, durante a sua execução. A 
maioria das pessoas faz planos para ir ao 
ginásio, mas poucos conseguem completar a 
tarefa a que se propuseram. Também isto se 
aplica a nível laboral, determinando quem 
completa um trabalho no tempo estipulado e 
com qualidade.   

A coragem é a capacidade de agir para atingir 
um objetivo, suportar a derrota, aprender 
com ela e voltar a tentar, até porque, na maio-
ria das vezes, o sucesso não é alcançado na 
primeira tentativa. Para além disso, o sucesso 
resulta de uma escolha entre fazer a “coisa 

certa” ou a “conveniente”, e é a coragem que 
permite escolher o di�ícil e continuar a 
enfrentar o desa�io. Para se ter sucesso 
corre-se o risco de fracassar. Pessoas corajo-
sas mostram ter a tenacidade para enfrentar o 
fracasso e a �lexibilidade cognitiva necessária 
para procurar persistentemente por soluções 
alternativas para o problema. 

O autocontrolo é a característica que permi-
te regular as emoções, os pensamentos  e os 
comportamentos, resistindo aos impulsos. 
Permite seguir os princípios de vida traçados, 
sem se ser seduzido por distrações. Pessoas 
com baixo autocontrolo tendem a ser impulsi-
vas e mostram pouca sensibilidade para com 
os outros.   

A grati�icação diferida é a capacidade de 
resistir à tentação de uma recompensa 
imediata, e preferir a recompensa a longo 
prazo. Habitualmente, são pessoas que prefe-
rem relações duradoras, em vez de esporádi-
cas, optam por projetos a longo prazo e não 
cedem a ganhos imediatos. 

A curiosidade é o desejo de adquirir conheci-
mento e, por isso, permite a aprendizagem 
contínua ao longo da vida. Aprender algo 
novo pode ser exaustivo e desanimador, mas 
pessoas que se mantém curiosas, dirigem a 
sua aprendizagem para algo divertido, emo-
cionante e recompensador, sendo o segredo 
para uma vida de sucesso. 

A autoe�icácia é a crença que o próprio tem 
nas suas capacidades inatas para atingir um 
objetivo, ou seja, é o julgamento pessoal que 
faz de como vai executar uma ação. A expecta-
tiva de autoe�icácia determina se o indivíduo 
vai ser capaz de enfrentar o desa�io, por 
quanto tempo e se vai manter o esforço até ao 
�im. Pessoas com baixa autoe�icácia tendem a 
cessar o esforço precocemente e a falhar. 

No otimismo, o fracasso é visto como uma 
oportunidade, como se fosse o “ainda não tive 
sucesso”. Permite analisar o que correu mal, 
recalibrar a próxima tentativa, e tentar outra 
vez. O otimista vê o fracasso como temporá-
rio, limitado ao caso especi�ico e com impacto 
reduzido. Por oposição, o pessimista gera um 
ciclo vicioso, de reação contra o fracasso, em 
que o evento negativo é visto como perma-
nente, pessoal e generalizado. Contudo, ser 
otimista por si só não é garantia de sucesso. A 
esperança, o entusiasmo e a autocon�iança 
são importantes, mas ter uma visão positiva 
sem ação, não leva ao sucesso.   

A inteligência emocional é a capacidade de 
compreender as emoções do próprio e dos 
outros, e de controlar as emoções do próprio 
de forma adequada. Nas interações sociais, 

perceber o que o outro está a sentir, ter humil-
dade para pedir ajuda, e ser generoso ajudan-
do o outro, são competências essências para 
se ter sucesso. 

A conscienciosidade é um traço de persona-
lidade que implica que a pessoa tenha o 
desejo de executar as tarefas com rigor e 
cuidado, levando a sério as obrigações para 
com os outros, sendo habitualmente designa-
da de perfeccionismo. Os perfeccionistas são 
pessoas vigilantes, e�icientes e organizadas. 
Têm, em regra, melhor desempenho académi-
co, melhor saúde, mantém relações duradou-
ras, e envolvem-se menos em criminalidade.
Genericamente, a sociedade preocupa-se em 
demasia com a inteligência. Contudo, a aposta 
certa deveria ser no desenvolvimento de 
características psicológicas do indivíduo que, 
a par da inteligência, se a�iguram como deter-
minantes para o sucesso. 

Como refere Barbara Fredrickson, psicóloga 
americana, o equilíbrio família-trabalho é 
essencial para o sucesso; e se o sobreenvolvi-
mento no trabalho leva a stress e a doença, 
também o sobreenvolvimento familiar é 
desnecessário, levando à constante atenção e 
estimulação intelectual dada às crianças que 
lhes pode provocar sofrimento. 

Para atingir o sucesso pessoal e pro�issional, o 
foco deve estar em potenciar os nossos recur-
sos psicológicos positivos, denominados de 
“capital psicológico”, e encontrar o equilíbrio 
entre a família e o trabalho. 

So�ia Morais    
(Médica, Psiquiatra) 
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É ainda um mistério como símbolos químicos 
e elétrodos se transformam em memórias, 
consciência, pensamento, sentimentos e 
linguagem – nos humanos -  e não nas pedras, 
nas plantas, nas bactérias e nos vírus. Porque 
as plantas, as bactérias e os vírus também têm 
comportamentos, e mudam de lugar, adap- 
tam-se e comunicam entre si, mas não têm 
sistema nervoso, e provavelmente não 
pensam.      

Os cérebros são todos iguais?

Os neurocirurgiões con�irmam que os cérebros são mesmo todos iguais. Num bloco ope-
ratório são diferenciados apenas por aquilo que têm a mais, do que pelo que têm a 
menos. Não será por aumentar o volume do cérebro que as mentes ganham poder. A 
diferença continua a estar nos circuitos e na velocidade de processamento entre os neu-
rónios 

O cérebro constrói um �luxo de mensagens 
elétricas, informações químicas e enredos 
mais ou menos elaborados, entre milhões de 
células nervosas, estabelecendo a formação 
de padrões que põem a engrenagem em movi-
mento.  

Num bloco de neurocirurgia, um cérebro 
tingido de vermelho de uma artéria que 
sangrou é diferente do cérebro coberto pelo 
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pus acastanhado de um abcesso, mas o que 
não se vê, pode ser exatamente igual.  

Cérebros tão iguais, com circuitos tão diferen-
tes. Cérebros de presidentes e reis, brancos, 
racistas, déspotas sanguinários e tiranos, 
assassinos, poetas e sábios, carpinteiros, 
pedreiros e trabalhadores do campo. Cére-
bros todos iguais no bloco operatório. Tingi-
dos de vermelho, ou com tumores a�lorando à 
super�ície, tão iguais na essência e tão 
diferentes nas ideias que produzem. 

Se os pudermos �ixar numa imagem, todos os 
cérebros doentes, em circunstâncias idênti-
cas, são iguais. Não há ricos, nem pobres. Há 
cérebros sãos e cérebros doentes. O neuroci-
rurgião não abre um crânio para ver um cére-
bro saudável. Abre sobretudo para tornar um 
cérebro sadio, para devolver as funções perdi-
das, readquirindo o mundo anterior daquilo 
que não vemos, as ideias. Esse mundo invisí-
vel, que microscópio algum pode seguir no 
bloco operatório. Em cérebros tão iguais. Em 
contextos clínicos tão diferentes. Readquirir 
pensamentos, sensações, imaginação, senti-
mentos, respeito pelos outros, humildade e 
entender que todos morrem. 

O cérebro de Einstein, com menos de 1300 
gramas, tão igual ao de tantos cabeçudos com 
pesos superiores a 1500 gramas, na altura da 
retirada do crânio, veri�icou-se que não tinha 
ouro, nem platina e constava de dois hemisfé-
rios e corpo caloso, tronco cerebral e cerebelo. 
E era mole e viscoso, como os outros. E 

cinzento e branco nacarado. E com lobos e 
�issuras e enrugado como uma noz. E, se fosse 
medido com precisão, tinha os mesmos 600 
quilómetros de artérias que têm todos os 
outros. Então os neurocirurgiões con�irmam 
que os cérebros, sendo tão iguais no bloco 
operatório, são de�initivamente iguais fora do 
bloco, independentemente da classe social, do 
género, da idade, do dinheiro que se tem no 
banco, do número de �ilhos e dos gostos musi-
cais e outros.   

Em resumo, os cérebros, no bloco operatório, 
diferenciam-se mais por quilo que têm a mais 
– tumores, etc.. -, do que por aquilo que têm a 
menos – neurónios-. Então pergunto-me, 
como perguntam outros neurocirurgiões, 
porquê tanta desigualdade na forma como se 
vive. Pobres a viverem tão mal e ricos a vive-
rem tão bem! É estranho que cérebros tão 
iguais produzam condições de vida tão 
diferentes e, sobretudo, ideias tão diferentes. 
Seria de admitir que, entre coisas tão iguais, 
pelo menos o básico fosse democraticamente 
transmitido à descendência. Na verdade, o 
básico mantém-se, mais ou menos, dentro dos 
limites. O aspeto exterior, salvo as característi-
cas próprias das raças, é mais ou menos igual. 

O desenvolvimento da mente adquire-se com 
treino, trabalho intenso, método e dedicação, 
não com a aparência exterior, mas sobretudo 
com a beleza interior. E a velocidade de 
processamento, das ligações entre neurónios, 
constituem o elemento fundamental na dife- 

“Toda a vida é preciosa, 
todos os homens são iguais.” 

Einstein
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renciação das mentes. Não será por aumentar 
o volume do cérebro, mas pela velocidade da 
circulação da informação, que as mentes 
ganham poder, ou não. 

Os neurotransmissores, uns facilitadores, 
outros inibidores, conduzem a maior parte da 
atividade intelectual, consciente e inconscien-
te. A estimulação cognitiva personalizada, que 
favorece a plasticidade cerebral e melhora a 
velocidade do processamento celular, é o 
substrato da qualidade da mente. A reserva 
cerebral pode estar diminuída, como acontece 
nos mais velhos, que podem perder 10% das 
conexões neuronais, mas a reserva cognitiva 
pode adquirir valores estáveis com trabalho, 
interesse, motivação, aprendizagem e empe-
nhamento constante. Os cérebros privilegia-
dos, de músicos, pintores, poetas, cientistas, 
�ilósofos, ou gente comum, não perdem quali-
dade por serem velhos.   

De entre os que têm cérebro, com estimulação 
cognitiva personalizada, favorecendo a plasti-
cidade e melhorando a velocidade de proces-
samento entre as células, destaco uma perso-
nalidade que me inspirou pelo seu trabalho. 
Pelas suas ideias. Pela dedicação total à sua 
missão de vida. Pelo legado que deixou, como 
exemplo, aos que se dedicaram ao manusea-
mento do cérebro. Harvey Cushing, considera-
do, pelos seus pares, o pai da neurocirurgia foi 
contemporâneo de Freud, Einstein, Picasso, 
Van Gogh, Dostoiévski, Rachmaninoff e 
William Osler, entre outros.   

As hemorragias cerebrais incontroláveis, no 
princípio do século passado, davam mortali-
dades em neurocirurgia na ordem dos 90%. 
Inventor de material cirúrgico e técnicas que 
minimizaram os riscos operatórios, Cushing 
conseguiu, nos seus mais de 2 mil tumores 
cerebrais operados, reduzir a mortalidade 
para valores de 10%. Simultaneamente, para 
além da competência cirúrgica, desenvolveu 
qualidades literárias e artísticas complemen-
tares, tendo sido nomeado para o Prémio 
Nobel de Fisiologia e Medicina, mais de 30 
vezes. Escreveu a biogra�ia de William Osler, 
que o antecedeu em medicina geral no Hospi-

tal John Hopkins, médico que lhe transmitiu 
que a medicina se aprendia e propagava à 
cabeceira do doente. 

Apesar de existirem muitas espécies no plane-
ta, para o “Sistema Natura”, só há um tipo de 
animais – os que existem. No bloco operatório 
de Neurocirurgia, só há um tipo de cérebro – 
os que sofrem. Nas sociedades evoluídas, só 
sobressai um tipo de mentes – as que pensam. 

Raimundo Fernandes   
(Médico Neurocirurgião) 
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Em Portugal, o primeiro transplante de um órgão foi feito em Coimbra. Passaram 50 
anos. É essa a história que queremos escrever e que deve ser lida. A narrativa envolve 
um médico-cirurgião e o instinto de sobrevivência de todos quantos conseguiu eman-
cipar da morte. Desa�iaram-se as leis da fatalidade biológica. 

Esta história não é de hoje, começou a ser desenhada há 50 anos, quando Linhares 
Furtado iniciou um percurso impar na história da transplantação em Portugal, 
porque ao transplante de rim, haveria de se seguir o transplante de �ígado (adulto e 
crianças), de pâncreas e ainda o transplante intestinal… Uma história única e irrepetí-
vel que começou no mesmo dia em que o Homem pisou a Lua. 
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A temperatura estava elevada no fato espacial. A gravidade atenuada... O “planeta” azul estava distante e 
os pés humanos tinham acabado de tocar o solo lunar. 

Numa outra nave, num velho Hospital, o Alexandre transpirava, o gelo derretia e uma vida em sofrimen-
to agarrava-se à vida.   

O Alexandre não tinha inventado nada, só estava a cumprir a sua missão, tinha jurado Hipócrates, queria 
afrontar os velhos do Restelo, estava a preparar uma vida para uma nova viagem de circum-navegação, 
à volta da ciência e dos amigos.  

O Alexandre é um modelo de Médico, é um ser que acredita que os outros merecem ser restaurados 
pelos melhores. Vi-o cansado, soube que saltou portões, que se levantou da cama quando era necessário 
ou quando imaginava que o poderia ser. A insónia era transformada no projeto para a próxima cirurgia.  

O Alexandre é Professor, é o exemplo. O Alexandre Furtado furtou a competência, a sabedoria e a arte a 
outros, para as entregar a quem precisava, os doentes.   

O Alexandre é o Médico que emancipou da morte aqueles que salvou. Entre nós, é o companheiro, é o 
Colega, é o génio da cirurgia… É um grande Amigo. 

António Travassos           
(Médico Oftalmologista)

O génio da cirurgia
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A. Linhares Furtado 

Já percebemos que nem tudo está escrito nos genes, a diferenciação estará no capital psicológico que 
cada um de nós constrói com as experiências, vivências e aprendizagens. De entre cérebros todos 
iguais, o que difere serão os circuitos e a velocidade de processamento das ligações entre neurónios. 
Acrescente-se o equilíbrio entre Família/Trabalho. Na teoria é assim, na prática, para A. Linhares 
Furtado o dia mais feliz da sua vida terá sido o dia em que casou, porque «não me lembro do momen-
to em que nasci».  

No dia 22 de agosto de 1933 seria insuspeito que a criança que nascia em Fajã de Baixo, Ponta Delga-
da, haveria de levar o nome de Portugal ao mundo. As suas mãos haveriam de se tornar grandes 
demais e a cirurgia seria o molde perfeito.   

Foi a atribuição de uma bolsa de estudos que o desviou de um rumo previsto para os EUA. Coimbra 
foi a cidade que o acolheu e o número 18 da Rua das Flores, a casa que o albergou. Saiu de lá médico. 
Desde então quis ser grato, tão grato que se tornou pioneiro de todos os transplantes de órgão vitais 
abdominais, sendo o precursor do transplante do rim, �ígado, pâncreas e intestino, realizando 
também todas as colheitas dos enxertos que seriam necessários, seja em cadáver, seja em dador vivo.
             
“A verdade é que, uma vez que me pediram para reger cadeiras e me doutorar, eu senti especiais obri-
gações e uma delas era fazer avançar o campo em que eu estava a trabalhar.” Fez-se de tudo dentro de 
um Serviço de Urologia, foi uma «aberração» positiva”, porque todos os progressos que caberiam 
dentro de um serviço de Cirurgia Geral aconteceram dentro de um serviço de Urologia.  
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Um Cirurgião que se fez urologista 

Era o mais novo doutorado na área da Cirurgia e uma bolsa de estudos da Fundação Gulbenkian 
prometia levá-lo para um estágio em cirurgia cardiotorácica num centro de investigação em 
Londres. A Universidade e os HUC insistiram na opção Urologia e o destino da bolsa foi alterado.  
  
Linhares Furtado seguiu para o Instituto de Urologia de Londres, onde se dedicou particularmente às 
áreas da Nefrologia e Urologia. No regresso a Coimbra entregaram-lhe a missão de ensinar Urologia 
e a direção desse mesmo Serviço nos Hospitais da Universidade de Coimbra.   

A preparação para o transplante do primeiro rim começou logo nessa altura. Liam-se revistas cientí�i-
cas, faziam-se revisões bibliográ�icas e um grupo de pro�issionais reunia, pelo menos uma vez por 
semana, após o jantar e depois de um dia de trabalho que, nessa época, começava às 7h30 da manhã. 
Desde 1968 que este era o ritmo de urologistas, cirurgiões e anestesistas.  

A par das questões técnicas da cirurgia, foi preciso discutir a questão legal. A colheita de rim seria 
feita em dador vivo e o jurista da Ordem dos Médicos tinha emitido um parecer sobre a ilegalidade do 
ato. Assumia-se que o ato cirúrgico em si era uma agressão que se perdoava, porque o doente necessi-
tava disso. O mesmo não acontecia quando se programava colher um rim num dador vivo. A moldura 
penal seria de 8 anos de prisão. 

Os juristas empolgaram-se, houve debates, troca de ideias e de opiniões. Um juiz de Coimbra 
(Frederico Baptista) convenceu-se que o caminho da Medicina também passaria por aí, pela trans-
plantação, e assumiu a defesa da equipa cirúrgica, caso fosse necessário. 

Aos constrangimentos legais é necessário juntar as limitações �ísicas e de equipamento. Sobrava 
vontade e a certeza de que seriam capazes. 
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O grande desa�io foi agendado para o dia 20 de 
julho, por coincidência (ou não) o mesmo dia 
em que o Homem pisou a Lua. Era um domin-
go e a opção por este dia iria garantir maior 
tranquilidade no bloco operatório e no hospi-
tal. Dentro do teatro cirúrgico a temperatura 
roçou os 40 graus, o ar condicionado ainda 
não tinha chegado aos blocos operatórios e o 
calor extremo que se previa para um dia de 
verão foi dissimulado com cortinas e proteção 
extra nas janelas. 

Não havia vestuário descartável e foi preciso 
arranjar vestuário de pano mais completo 
para garantir a assepsia, porque máscaras, 
barretes ou sobre botas de pano era material 
escasso nos hospitais. Admitia-se que o ar da 
sala precisaria de ser puri�icado e socor- 
reram-se de lâmpadas ultravioletas para com-
baterem as bactérias. 

20 de julho de 1969
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Antes, um espaço de 20 m2 já tinha sido trans-
formado em quarto de isolamento para rece-
ber o doente, depois de submetido aos testes 
que garantiam assepsia do espaço. Os “amigos 
franceses” já tinham feito os testes imunológi-
cos que Portugal não tinha capacidade de 
fazer e o próprio Linhares Furtado tinha com-
prado o aparelho de diálise peritoneal, que 
iria permitir a recuperação do transplantado. 

Cinco horas depois, a equipa que ousou arris-
car posou para a posteridade, numa fotogra�ia 
única que o diretor dos HUC, Prof. Antunes 
Azevedo, quis registar. 

Em baixo: David Gomes e Mário Falcão; na 

segunda �ila e a recuperar da desidratação, 
Linhares Furtado, Campos Pinheiro e Marcial 
de Oliveira e, na terceira e última �ila, Vaz 
Patto, Aquiles Gonçalo, Ornelas Monteiro, 
Lopes Magro, Pessoa Lopes e Raquel Lopes. 
Foram estes os 11 magní�icos que levaram o 
nome de Coimbra a todas as páginas de 
jornais. 

Lisboa faria o seu primeiro transplante renal 
um ano depois. Seguiram-se 11 anos de inter-
regno. O 25 de abril trazia promessas de 
mudança e foi preciso esperar por legislação 
especí�ica, que permitisse a colheita de órgãos 
e tecidos em cadáver, sem arriscar pena de 
prisão. 
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Depois de dois anos em Moçambique a cum-
prir serviço militar, Linhares Furtado regres-
sou a Coimbra e ao seu Hospital e começou 
por refazer o “trabalho de casa”. Já com legis-
lação que permitia a colheita de órgãos em 
cadáveres, Linhares Furtado presidiu a 
primeira Comissão Nacional de Diálise e 
Transplantação que viria a criar os centros de 
histocompatibilidade do norte, centro e sul. 
Mas a colheita de órgãos em cadáveres acaba-
ria por gerar descon�iança e “escândalo”. O 
burburinho era grande, apesar de as primei-
ras colheitas em cadáver serem feitas com o 
coração já parado. O desconhecido solta o 
medo e a aplicação do conceito de morte cere-
bral chegaria muito mais tarde a Portugal. 

De�inida como irreversível, a morte cerebral 
representa a morte das células do sistema 
nervoso e da pessoa. Contudo, com oxigena-
ção e circulação sanguínea arti�icial, é possí-
vel que células de outros órgãos possam viver 
para além do momento da declaração da 
morte. É a aplicação deste avanço cientí�ico, 
associado ao suporte cardio-respiratório 
arti�icial, que vai permitir a colheita de órgãos 
ainda em condições de retomarem a suas 
funções, quando restituída a sua circulação 
sanguínea. A respiração e o batimento cardía-
co, por si só, deixaram de ser sinónimos de 
vida.       

Entre burburinhos

Os transplantes ganharam qualidade, porque 
a viabilidade ou não de um órgão ou enxerto 
para transplante depende muito desta “nor-
malidade” que se mantém arti�icialmente, por 
oposição aos órgãos que �icam numa situação 
de isquemia total, tão só porque a circulação 
sanguínea foi interrompida. 

A aceitação do desa�io da transplantação teria 
de esperar pelo relato das histórias com um 
�inal feliz, contadas na primeira pessoa, 
porque um transplante de rim – é isso mesmo 
que proporciona, uma oportunidade de 
prolongamento da vida e, principalmente, 
melhor qualidade de vida. Para o �ígado, a 
história é outra. O transplante é a única espe-
rança de sobreviver à morte. 
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“O transplante de rim foi, de longe, o mais 
fácil de fazer”. Linhares Furtado teria outro 
frente-a-frente mais exigente, com o �ígado. 
Mas este não era um órgão estranho para 
Linhares Furtado, foi o tema que escolheu 
para o trabalho �inal da licenciatura e, poste-
riormente, para a tese de doutoramento. Anos 
depois, voltaram a reencontrar-se.   

Linhares Furtado foi pressionado pelos HUC 
para iniciar um novo programa de transplan-
tação e ainda bem que o �izerem. O intenso 
treino experimental da equipa foi feito no 
laboratório de experimentação animal dos 
HUC e obtiveram êxito ao 4.º ensaio num 
porco.   

Os elementos essenciais do grupo médico- 
cirúrgico que se iriam dedicar ao transplante 
de �ígado foram enviados duas semanas para 
Pittusburg (“catedral” mundial da transplan-
tação hepática), como observadores. Linhares 
Furtado foi lá ter, mas foi sem experiência 
técnica em humanos que se sentiu pressiona-
do a avançar, quando uma doente com 30 
anos de idade entrou nos Hospitais da Univer-
sidade de Coimbra com falência aguda do 
�ígado.   

Uma nova viagem
Tomada a decisão de realizar esta intervenção 
cirúrgica, Linhares Furtado ainda teve tempo 
para dormir no chão do seu gabinete, embru-
lhado nuns cobertores e junto ao telefone �ixo, 
enquanto se aguardava por um órgão. O mo- 
mento chegou e seguiram-se 11 horas de 
cirurgia. A doente sobreviveu a uma morte 
certa. Além de ter recebido o primeiro trans-
plante de �ígado feito em Portugal, esta 
pessoa é também a mais longa sobrevivente 
de um transplante hepático no país, bene�i-
ciando de uma vida inteiramente normal, 
tanto que já se libertou da medicação anti 
rejeição. O �ígado doado assumiu-se como 
seu. 

Sem treino ou estágio especí�ico, Linhares 
Furtado viria a dedicar uma vida ao trans-
plante de órgãos. Tal como aprendeu a nadar 
sozinho e em cima de uma cadeira na sala, foi 
também sozinho que procurou as respostas 
para as exigências cirúrgicas.   

Ao rim, sucedeu-se o �ígado (em adulto e 
criança), mas também o pâncreas e o intesti-
no.  “Sentia felicidade por ajudar a natureza a 
salvar pessoas”, mas também a angústia de 
“ver muito sofrimento e até a morte. Ver 
falecer doentes leva-nos a pensar se não 
poderíamos ter feito mais e melhor. São dúvi-
das que �icam e que nos atormentam”. 
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Os órgãos são um bem escasso e por isso 
mesmo Linhares Furtado decidiu aproveitar 
melhor o que era doado. Quando, numa 
mesma sessão, transplantou três doentes, a 
partir de um único enxerto de cadáver foi isso 
mesmo que fez. Até então, ainda ninguém 
tinha aplicado esta solução que apenas exige 
um dador, mas que envolve três recetores. Na 
prática, Linhares Furtado dividiu um �ígado 
de cadáver, transplantou uma das partes num 
doente com insu�iciência hepática e a outra 
parte num doente com paramiloidose 
(doença dos pezinhos) e o �ígado retirado a 
este doente seria de seguida implantado num 
terceiro recetor.   

O transplante em dominó ou sequencial é isso 
que faz, multiplica a disponibilidade de enxer-
tos num mundo em que escasseiam. As carac-
terísticas do �ígado permitem isso mesmo, 
dividir um �ígado em dois ou tão só retirar 
uma parte de um dador vivo.  

O transplante de �ígado não começa e acaba 
na cirurgia, há um antes e um depois que o 
cirurgião tem, obrigatoriamente de acompa-
nhar. Não basta estudar a compatibilidade 

entre dador e recetor, ou avaliar os efeitos dos 
medicamentos de imunossupressão. É preci-
so conhecer o complexo sistema de canais, 
não raras vezes, reconstruir alguns, mas 
também as várias comunicações que faz com 
os outros órgãos e as inúmeras ligações 
arteriais, venosas e biliares. 

A par de toda a complexidade e, por compara-
ção com outros órgãos, o �ígado tem esta 
enorme vantagem, regenera. Para uma crian-
ça em falência hepática basta um bocadinho, 
do tamanho da palma de uma mão. “O �ígado é 
realmente um órgão fascinante e muitíssimo 
completo, responsável por processo químicos 
profundos e essenciais à vida. É a maior fábri-
ca química e metabólica do nosso organismo”.
O instinto de sobrevivência trouxe-nos até 
aqui: ao transplante de órgãos.   

Em Portugal, coube a Linhares Furtado abrir 
essa porta que, com o passar dos anos, fran-
queou de par em par. Primeiro com o trans-
plante de rim, depois com o pedido para 
começar a transplantar �ígado e, mais tarde, 
com a execução dos transplantes de pâncreas 
e de intestino.  

Quem divide multiplica
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“A transplantação, na espécie humana, concretizou-se em 
resposta ao inultrapassável instinto de sobrevivência e à infi-
nita inquietação intelectual do homem; e foi tal a rapidez 
com que se processou todo este progresso espantoso que 
quase se esqueceu, na vivência quotidiana, quanto ele se 
deveu à utilização de outras espécies, pela suprema domina-
dora, em seu exclusivo benefício.” 

A. Linhares Furtado 
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Reencontros ao luar

A lua não poderia estar mais perto. Foi assim há 50 anos e volta a ser assim no dia 20 de julho, quando 
a Orquestra Clássica do Centro subir ao palco construído no Pateo das Escolas da Universidade de 
Coimbra. Este será o momento para reencontros. Do cirurgião com a arte e da cidade de Coimbra com 
o cirurgião. Estão todos convidados, porque a entrada é de acesso livre e preparem-se para assistirem 
a um momento único. A emoção estará à �lor da pele quando a soprano Elisabete Matos começar a 
fazer ouvir a sua voz, acompanhada pela Orquestra Clássica do Centro, sob a batuta do maestro 
Martin André. 

Um espetáculo à medida do homenageado e que pretende, tão só, elevar a arte de quem soube elevar 
o nome da cirurgia portuguesa. Tal como ontem, Coimbra continuará a ser o palco. 

Martin André 

A batuta estará na mão de Martin André, que terá a responsabilidade de transmitir andamento, 
expressividade e ritmo a toda a atuação. Martin André é um dos raros maestros que dirigiu todas as 
principais companhias de ópera britânicas e, hoje, tem relações privilegiadas com a Orquestra Sinfó-
nica do Porto/Casa da Música.   

Elisabete Matos 

 Aluna do Conservatório de Braga foi em Espanha que arrebatou os primeiros aplausos. Plácido 
Domingo e José Carreras reconheceram-lhe o talento e desde então que a soprano bracarense tem 
atuado nas mais variadas salas internacionais, com o público de pé e rendido aos seus dotes vocais. 

Orquestra Clássica do Centro 

A Orquestra Clássica do Centro é reconhecida pela sua elevada qualidade artística e cultural, patente 
nas suas atividades, no vasto repertório musical que apresenta na execução dos seus músicos pro�is-
sionais e dos maestros que a dirigem, sendo neste momento Jan Wierzba o maestro titular. Além da 
sua formação clássica habitual realiza pontualmente concertos com uma densidade tímbrica e 
orquestral sinfónica além das formações de trios, quartetos e quintetos, entre outras. O Concerto 
Homenagem é organizado pela Orquestra Clássica do Centro. 
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Era uma vez uma bela princesa de um país 
distante… rodeada de alegria e adorada por 
todos, encantava com o seu temperamento e 
carácter, mas havia algo que ensombrava o 
seu coração… achava que não era tão bela 
como as outras princesas porque tinha um 
olho mais fechado que o outro! Isso deixava-a 
triste… muito embora todos desvalorizassem 
tal alteração, ela sentia que todos olhavam 
para ela de forma estranha! Nos últimos 
tempos até achava que isso a estava a deixar a 
ver pior…  

Certo dia resolveu ir falar com o feiticeiro da 
corte para perceber porque se sentia assim e 
se podia fazer algo… algo que lhe permitisse 
viver, brincar e ser feliz como as outras. Este 
podia ser o início de mais uma encantadora 
história, mas a narrativa faz parte da vida real 
e deste tempo, século XXI. 

A pálpebra caída ou ptose palpebral, situação 
em que existe uma posição anormalmente 
baixa da pálpebra superior, altera signi�icati-
vamente a estética e mímica facial e, conse-
quentemente, a autoimagem e a autoestima. 

Era uma vez uma princesa…
… que queria ser igual às outras

Não é uma encantadora história infantil, mas poderia ser. Neste caso, o feiticeiro da 
corte é um médico oftalmologista e a princesa que sonhava ser igual às outras pode ser 
uma criança ou um adulto. O músculo elevador continua a ser o vilão para ambos os 
casos e a ptose não é nenhum feitiço, mas sim uma disfunção que tem tratamento 

Além disso, pode alterar a qualidade visual e 
de visão de contraste e afetar o campo visual, 
mesmo em casos sem atingimento do eixo 
visual. A ptose é uma disfunção que pode 
afetar crianças ou adultos e pode ser tratada 
para melhorar a visão e a aparência. 

A mudança pode e deve começar por um 
estudo aprofundado das causas, porque 
podemos estar na presença de uma situação 
congénita ou adquirida, aponevrótica ou 
miogénica, unilateral ou bilateral, mais ligeira 

ou mais severa e com nuances como modi�ica-
ções da posição da pálpebra com movimentos 
da mastigação, por exemplo. Um estudo oftal-
mológico completo é fundamental, nomeada-
mente em termos de motilidade ocular, 
estudo da super�ície ocular e avaliação 
neuroftalmológica. 

É crucial começar por estudar as característi-
cas das pálpebras, pois é essa análise que vai 
ajudar a delinear um plano terapêutico mais 
preciso. É necessário avaliar o movimento da 
pálpebra, a função do músculo elevador, a 
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de�inição e altura da prega da pálpebra supe-
rior e o recrutamento ou não do músculo 
frontal…  

Ptose nas crianças 

As crianças nascidas com ptose palpebral têm 
aquilo que chamamos de ptose congénita, 
habitualmente causada por problemas no 
músculo que eleva a pálpebra (o músculo 
elevador da pálpebra superior). O sinal mais 
óbvio é a queda da pálpebra superior cobrin-
do ou não a pupila, mas outros sinais podem 
ser encontrados, como a ausência de simetria 
das pregas palpebrais, um torcicolo com 
elevação do queixo ou elevação acentuada das 
sobrancelhas para ver melhor.  

Ocasionalmente, uma criança que nasce com 
ptose congénita pode ter outros problemas 
oftalmológicos, como estrabismo, doenças 
musculares, tumores e outros e também um 
compromisso visual conhecido por olho 
preguiçoso, seja por atingimento do eixo 
visual, seja pelo aparecimento de visão 
distorcida por astigmatismo secundário. Um 
estrabismo também pode surgir. 

Ptose nos adultos 

Na maioria das vezes a ptose surge nos adul-
tos como resultado de um estiramento ou 
desinserção do tendão do músculo que eleva 
a pálpebra superior. Esta situação pode surgir 
pela idade ou pode ser secundária a um trau-
matismo.  Perceber a causa é importante para 
avaliamos qual o melhor tratamento, pelo que 
alguns testes poderão ser solicitados antes da 
cirurgia. 

O tratamento   

Estabelecer qual a melhor técnica para corri-
gir a ptose palpebral é fundamental, assim 
como a experiência do cirurgião. Obter o 
melhor resultado estético é importante num 
adulto, bem como o alívio das queixas de 
cansaço e peso palpebral ou de amputação do 
campo visual.   

Já na criança, recomenda-se a solução ciúrgi-
ca para melhorar a visão e ao mesmo tempo 
para ajudar no tratamento da dita ambliopia, 
condição que deve também ser tratada, seja 
com óculos, penso ocular ou gotas, tudo estra-
tégias que devem ser aplicadas para ajudar a 
fortalecer o olho mais fraco. 

Na maioria das ocasiões, o procedimento 
cirúrgico é realizado em ambulatório recor-
rendo a anestesia geral nas crianças e local 
com sedação nos adultos, ajustando a posição 
dos músculos que de�inem a posição da 
pálpebra superior e a intervenção é altamente 
e�icaz e segura. Ocasionalmente, técnicas 
mais ou menos complexas, recorrendo a 
enxertos ou materiais sintéticos, também 
podem ser utilizadas. 

Era uma vez uma princesa…   
… que �icou igual às outras. 

Rui Tavares     
(Médico Oftalmologista) 
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Não há razão para que exista confusão no 
diagnóstico, mas nem sempre �ica claro se há 
ou não motivos para preocupação. Os sinto-
mas de um descolamento de vítreo são, 
muitas vezes, confundidos com um descola-
mento de retina e as dúvidas devem ser escla-
recidas por um médico oftalmologista.
Num e noutro caso podem aparecer as 
chamadas “moscas volantes” ou sombras 
móveis no campo de visão. Contudo, numa 
situação de descolamento de retina é preciso 
acrescentar outros sintomas, como o apareci-
mento de �lashes, aquilo que os oftalmologis-

tas chamam de fotopsias, um aumento dos 
corpos �lutuantes visíveis no campo de visão 
e, ainda, não raras vezes, a perda de visão 
total ou parcial. 

O vítreo é um gel transparente, idêntico à 
clara de ovo, que preenche 80% do volume 
ocular e que existe para funcionar como uma 
espécie de amortecedor. Composto por água, 
por �ibras de colagénio e ácido hialurónico, 
damos conta dos distúrbios do vítreo quando  
este se desloca.  Esta é uma situação que pode 
resultar de situações tão díspares como uma 

Descolamento 
de vítreo ou de retina,     
       quais as diferenças?

Os sintomas são diferentes e as consequências também. Um descolamento de vítreo é, à 
partida, uma situação benigna e sem necessidade de intervenção. Um descolamento de 
retina instala a desordem e o risco de perda de visão é muito real 

Descolamento da retina inferior, antes e depois da intervenção cirúrgica
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in�lação ocular, traumatismo, alta miopia ou 
tão só por um processo natural de envelheci-
mento. Aliás, nas pessoas com mais de 65 
anos, mais de metade pode apresentar sinto-
mas de descolamento de vítreo, por altera-
ções no gel, como a liquidi�icação.  

Na grande maioria dos casos, esta é uma 
situação benigna e, depois de um período de 
adaptação às “moscas” �lutuantes, estas 
acabam por não incomodar a visão, seja 
porque já as esquecemos e desvalorizamos, 
seja porque, com a gravidade acabam por se 
depositar fora do campo central da visão.   

A avaliação de um descolamento de vítreo 
deve ser feita por um médico oftalmologista. 
É a ele que compete o diagnóstico e a sinaliza-
ção de necessidade de vigilância ou não. Isto 
porque, em alguns casos, o descolamento de 

vítreo pode causar estragos na retina, repu-
xando excessivamente aquele tecido. Qual-
quer pequeno rasgo na retina pode abrir 
caminho para que o vítreo se in�iltre, promo-
vendo a desordem e um provável descola-
mento da retina.   

Esta é uma das causas, mas não é a única 
porque qualquer tração, como a existência de 
uma membrana epirretiniana pode provovar 
um descolamento da retina. Também a 
acumulação de líquido, como consequência 
de um processo de in�lamação, pode provocar 
esse tipo de situação. 

A tração de forças ou a invasão de espaços 
deve ser eliminada quanto antes. Uma situa-
ção de descolamento de retina é considerada 
emergência cirúrgica e esta é a única forma de 
evitar uma cegueira irreversível. Note que 

Vítreo condensado junto à área macular
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num e noutro caso não existe dor, as altera-
ções na qualidade da visão são os únicos 
sintomas que se podem valorizar, sendo certo 
que toda e qualquer situação de perda de 
visão, total ou parcial, exige uma avaliação 

Como se cola? 

Se tivermos presente que é na retina que as células e �ibras nervosas transformam sinais luminosos 
em impulsos elétricos, facilmente entendemos que um descolamento desta estrutura é mesmo um 
caso sério na recuperação da visão. Constituída por nove camadas com espessuras milimétricas, a 
intervenção que se exige terá de repor e bem o que se descolou.   

O acesso ao interior do globo ocupar é feito através de três micro incisões. Uma irá permitir a entrada 
de uma solução balanceada, necessária para manter o olho estável durante todas as manobras cirúr-
gicas. O segundo acesso possibilita a introdução de uma �ibra ótica para iluminação, enquanto o 
terceiro  acesso permite a introdução de instrumentos, como o vitréctomo, que irá aspirar, ao mesmo 
que corta o gel vítreo, eliminando todas as trações com a retina. 

A introdução de óleo de silicone ou de um gás vão ajudar a colocar a retina na posição natural, da 
mesma forma que o laser também pode �ixar o que se descolou. No �inal da cirurgia, o posicionamento 
a que o doente é submetido é um condicionamento importante para ditar o sucesso da intervenção. 

por médico oftalmologista. A con�irmação da 
situação é obtida no exame clínico, seguido de 
exames de diagnóstico, que irão detalhar a 
proporção e gravidade do incidente. 

Imagem cirúrgica de descolamento da retina
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Podem aparecer no aparelho urinário e a sua 
formação tem, na maioria dos casos, origem 
nos rins, daí a expressão pedra nos rins. Mas, 
pode ter outras designações como cálculos 
renais ou litíase urinária. Tudo a mesma 
coisa. 

O início destas indesejáveis pedras pode ser 
genético, mas também pode estar relacionado 
com uma má hidratação e má alimentação, 
razão porque, não raras vezes e depois de um 

Como eliminar pedras nos rins? 

Cálculos, litíase urinária ou pedra nos rins. Escolha o nome que preferir, porque signi�i-
cam basicamente o mesmo. Hoje, já não se justi�ica guardar estas pedras… para um dia 
construir um castelo, como se escreve por aí. Os cálculos podem e devem ser eliminados, 
consoante o tamanho, a dureza e a sua localização. O laser pode ajudar 

episódio de cólica, seja recomendado algum 
cuidado extra na alimentação e na ingestão de 
líquidos. E, sim neste caso, a prevenção é 
muito importante porque, segundo as estatís-
ticas, depois de um primeiro episódio de 
cólica renal, a probabilidade de se repetir é de 
50%. E ninguém quer passar por isso de 
novo… 

Um episódio de cólica renal é quase sempre 
de�inido como um dos piores momentos da 
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vida, descrevendo a dor como lancinante, 
abrupta e aguda. Pode ser mesmo isso tudo, 
não é exagero. E a dor tanto pode ser lombar, 
como abdominal e pode estar acompanhada 
por náuseas, vómitos e sangue na urina. Uma 
cólica renal é, de�initivamente, uma situação 
de emergência, exigindo controlo da dor e só 
depois a identi�icação e caraterização do 
cálculo renal. 

As pedras nos rins não são todas iguais. 
Variam de tamanho, de dureza e composição. 
São estes fatores que vão ditar qual o trata-
mento mais adequado, sem perder de vista a 
localização da pedra, a história clínica do 
doente e também a própria anatomia do trato 
urinário.  

E os tratamentos também são variados e mais 
ou menos invasivos. O tratamento conserva-
dor, com medicação adequada e que irá 
promover a eliminação espontânea da pedra 
é uma abordagem inicial. Mas, o problema 
nem sempre �ica resolvido, assim, tão facil-
mente. A fragmentação das pedras dos rins, 
por laser é uma solução minimamente invasi-
va e tem sucesso em quase todos os tipos de 
cálculos, principalmente aqueles casos em 
que a pedra está localizada no ureter, causan-
do as famosas cólicas renais. A cirurgia não 
pode ser excluída e, casos há, em que esta será 
a melhor opção, seja por um acesso direto ao 
rim, seja pela introdução de um endoscópio 
�lexível. 

A indicação de qual o tratamento mais 
adequado deverá ser feita pelo médico espe-
cialista que, por norma deve ter formação em 

Urologia. E, se nalguns casos os cálculos 
renais podem até nem exigir tratamento, 
noutros não há como fugir à terapia aconse-
lhada, não só pela probabilidade de surgirem 
cólicas, mas também porque os cálculos 
podem causar infeções, obstrução e perda de 
função do rim afetado. 

As análises ao sangue e os exames de imagem 
médica, como ecogra�ia, RX e/ou tomogra�ia 
computorizada vão servir de suporte ao diag-
nóstico e ajudar à decisão de fazer ou não 
uma intervenção que dissolva as pedras que 
aparecem no caminho do aparelho urinário. 

Silvio Bollini    
(Médico Urologista) 
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Conhece a sua pele?

Protege-nos dos traumas �ísicos, dos vírus, das bactérias, do calor, do frio… mas só costu-
mamos olhar para a cor à super�ície. Para lá da epiderme, há mais duas camadas que 
completam o maior órgão do corpo humano, a pele 

Somos atraídos pela cor à super�ície ou tão só 
pela quantidade de rugas, que pode ajudar a 
avaliar a idade de uma pessoa. Nem sempre 
conhecemos muito bem este órgão, o maior 
do corpo humano e que chega a pesar entre 4 
a 9 quilos. A cor da pele pode variar entre o 
quase preto e o quase sem cor, mas que 
parece ser rosa, por re�lexo dos vasos sanguí-
neos. Mas a cor é apenas um detalhe, que 
varia de acordo com a quantidade e tipo de 
melanina, o pigmento que dá cor à pele, 
seguindo a linha genética de cada um de nós. 

De�inida como o maior órgão do corpo 
humano, com quase 2 metros quadrados e 4 a 
9 quilos de peso, a pele é também um órgão 
fundamental à sobrevivência, não só porque 
atua como uma capa protetora conta agentes, 
como vírus ou bactérias, mas também porque 
é responsável pela regulação térmica de todo 
o corpo e ainda pela função excretora de subs-
tâncias que o organismo humano precisa 
eliminar.   

A camada mais super�icial da pele, a epiderme 
– sempre mais �ina nas mãos do que nos pés – 
funciona como barreira de proteção para todo 
o organismo humano. É a epiderme que 
promove a sensação de tato, tão essencial à 
nossa segurança e bem-estar, razão porque 
em apenas um centímetro de pele podemos 
encontrar mais de 60 pequenos músculos, 
ligados a outros tantos pêlos, mas também 
dezenas de milhões de células, glândulas e 
ainda várias dezenas de recetores de calor e 
frio. Tudo, num único centímetro de pele. As 
células da epiderme estão em constante reno-
vação e também por isso, as células velhas e 
mortas são frequentemente renovadas, na 
maior parte das vezes impercetivelmente. 

O pigmento que dá cor à pele, a melanina, 
encontra-se na epiderme, tal como aquilo que 
se designa de anexos cutâneos, como as unhas 
e os pelos, estruturas de proteção, a que se 
juntam as glândulas que ajudam a regular a 
temperatura corporal e que também produ-
zem e/ou eliminam a oleosidade na pele. 

As chamadas �ibras de colagénio, tal como as 
�ibras elásticas, que conferem resistência e 
elasticidade à pele e que se alteram como o 
avançar da idade não estão à super�ície, mas 
sim na derme, a segunda camada da pele. É 
também aí que se localizam os vasos sanguí-
neos e as terminações nervosas para que a 
pele e o corpo humano possam comunicar 
entre si. 

Abaixo da epiderme e da derme, está a 
camada mais profunda, a hipoderme, que 
também funciona como um depósito de calo-
rias, graças à presença de células especí�icas 
de gordura que nos protegem sempre que o 
nosso corpo sofre um embate �ísico.   

Se é seca, gorda, mista ou sensível, porque 
uma pele normal em pessoa adulta é quase 
inexistente, são características a que alguns 
de nós tenta estar atento, pelo menos no 
momento da compra de produtos/cremes. 
Mas, há muito mais vida para lá do que é 
visível à �lor da pele. Estragar tudo isto, impli-
ca desorganizar a porta de entrada e de prote-
ção do organismo humano.   

Evelina Ruas    
(Médica Dermatologista) 
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Já percebemos que a fruta feia não vende e 
nem nos damos ao trabalho de a provar. Tal 
como nem sempre distinguimos o “consumir 
até…” do “consumir de preferência antes de…”, 
mas acabamos todos por cair na armadilha 
das promoções, sempre que anunciam leve 4 e 
pague 1, se está mais barato, porque não? 
Porque estamos a esbanjar. Ou seja, a aumen-
tar quantidade de desperdício alimentar que 
cada um de nós produz todos os dias.   

Desperdícios à mesa 
      em pratos limpos

Se começar a olhar para o que deita no caixote do lixo, depressa percebe as contas que 
outros �izeram e que denunciam que 40% do desperdício alimentar acontece nas nossas 
casas. Vamos continuar a olhar para a comida que colocamos no lixo? 

Custa a acreditar, mas 40% dos desperdício 
alimentar acontece nas nossas casas, na 
minha, na sua, na do vizinho… Não acredita? 
Comece a olhar para o que entra no caixote do 
lixo comum e vai perceber o que a FAO tem 
andado a dizer em vão: 1/3 de todos os 
alimentos produzidos anualmente e em todo 
o mundo é desperdiçado. Por cá, o desperdiço 
anual será de um milhão de toneladas de 
alimentos. Neste mesmo país, há 360 mil 
pessoas que passam fome.  



39

Claro que o desperdício alimentar não começa 
e acaba em casa. Antes, já houve desperdício 
na produção, no processamento, na distribui-
ção e na venda. Mas, se tivermos presente que 
40% desse mesmo desperdício também acon-
tece nas nossas casas, seja antes ou depois de 
cozinhar, facilmente concluímos que somos 
todos responsáveis. 

A situação irá tornar-se insustentável, pelas 
consequências, sejam sociais ou económicas e 
ambientais. O afastamento das pessoas à terra 
e à natureza faz com que exista uma conse-
quente perda da noção da origem dos produ-
tos e da escassez dos recursos naturais.  

A responsabilidade individual é inadiável e 
não nos �ica muito bem esperarmos que sejam 
os �ilhos e os netos a apontarem-nos o dedo 
também para este desperdício diário.   

Há 3 anos e em Portugal, 2016 foi o Ano 
Nacional do Combate ao Desperdício Alimen-
tar, deu conta? Certamente que não, porque 
estas mudanças não se dão por decreto, mas 
também porque todos nós assumimos que 
devem ser os outros a fazer qualquer coisa 
para mudar. O governo, o presidente, os 
empresários, os comerciantes… E nunca colo-
camos o problema no singular, em nós. Para o 
desperdício alimentar é isso que temos de 
fazer, porque somos nós que vamos às com-
pras, que cozinhamos ou, em última instância 
que colocamos a comida no prato e não adian-
ta ter mais olhos que barriga, porque o que 
sobrar vai mesmo para o lixo. 

Para o consumidor �inal, a cadeia de desperdí-
cio começa nas compras. E da próxima vez 
que comprar duas alfaces, pense se é mesmo 
necessário ou se uma delas não irá acabar no 
caixote do lixo, sem que tenha saído do saco. 
Mas não só. Faça a lista de compras e progra-
me as quantidades do que vai precisar. Não 
deve cair na tentação do leve 2 e pague 1. Para 
o comerciante há interesse em esgotar o 
stock, mas para si pode não ser necessária 
tanta quantidade.   

      

Em casa, é preciso organizar os produtos das 
compras por prioridades de validade e, nunca 
é demais lembrar que se arrumar a despensa 
e a cozinha vai encontrar produtos que já nem 
se lembrava e que devem ser consumidos, sob 
pena de irem para o lixo. 

As refeições devem ser adequadas a um 
consumo equilibrado e, mesmo que existam 
sobras, lembre-se que tem até 3 dias para as 
reutilizar, desde que bem acondicionadas 
claro. Aliás, a Associação Portuguesa de Nutri-
cionistas tem disponíveis inúmeras receitas 
para aproveitamento de restos. Por �im, mas 
não menos importante, lembre-se que quase 
todos os frigorí�icos têm uma secção que se 
chama congelador. É lá que também pode 
acondicionar alguns alimentos, evitando 
assim o desperdício que todos nós fazemos, 
mas que deve ser eliminado. 

Leopoldina Simões    
(Técnica superior de HST )  
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Corrigir os erros alimentares pode ser o 
su�iciente para perder o peso a mais. Mas, 
onde andamos a errar? Começamos a errar 
logo nas escolhas que fazemos à mesa. O 
nosso prato tem excesso de proteínas animais 
(carne), sal, gorduras e açúcar e poucos legu-
mes e fruta. A balança alimentar está desequi-
librada e longe do que é recomendado. Junte- 
se o sedentarismo, como o gosto pelo sofá, a 
falta de tempo para comer e depressa se 
percebe porque andamos a engordar.   

Com a proximidade do verão, muitas são as 
atrações pelas “dietas rápidas e e�icazes”. A 
tentação é grande, mas aqui não há milagres e 
as promessas são enganadoras. Porque 
depois de perder algum peso, depressa volta a 
engordar. Não acredita? Vamos explicar. 

Fazer dieta engorda, sabia?

Não há dietas “milagrosas”. O segredo de perder peso passa por comer com regras e sem 
pressa. Aliás, as dietas “da moda” têm um enorme contratempo. Além da grande possibi-
lidade de fracasso, existe uma enorme probabilidade de voltar a engordar após a restri-
ção alimentar 

Geneticamente, o ser humano está concebido 
para guardar reservas nutritivas e para 
acumular gordura. Foram essas característi-
cas que ajudaram a sobrevivência da espécie, 
porque a comida não estava disponível a toda 
a hora e o jejum era uma característica do 
dia-a-dia dos nossos antepassados. 

A existência de supermercados não veio 
alterar essa condição da espécie humana e se 
hoje podemos adquirir os alimentos que 
julgamos necessitar, tempos houve em que 
era preciso lutar para vencer a caçada que iria 
alimentar o grupo ou a família. 

O corpo humano continua a manter a necessi-
dade das reservas e vai guardando alguns dos 
nutrientes, até porque o nosso organismo 
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Regras básicas 

Equilíbrio e variedade são a chave para evitar o excesso de peso e/ou obesidade. O que escolhemos é 
importante e por isso a nossa alimentação deve incluir grupos variados, tal como a quantidade de 
comida deve ser adequada às necessidades calóricas de cada um, sem excessos.   

A água não pode faltar, tal como a sopa, a fruta e os legumes. É preciso perceber que a gordura não está 
só nas batatas fritas, tal como o açúcar não está só nos doces. Por princípio, descon�ie sempre de todos 
os produtos com palavras que terminam em “ose”, certamente que têm sempre açúcar. 

Ainda devemos estar atentos para a quantidade de comida que colocamos no prato, mas também no 
garfo, porque é aconselhado mastigar devagar e muitas vezes. Aliás, o tempo mínimo de duração de uma 
refeição não deve ser inferior aos 30 minutos. Sempre que comemos devagar, o cérebro recebe a infor-
mação em tempo útil de que o corpo já está satisfeito. Sempre que comemos muito depressa, o cérebro 
não tem tempo para perceber se já ingerimos ou não a quantidade certa. 

Por �im, mas não menos importante, é preciso não esquecer a regra básica do exercício �ísico, seja no 
ginásio, seja uma simples caminhada a pé. O sofá é inimigo da saúde, por várias razões mas, no que toca 
a excesso de peso e/ou obesidade, é um hábito que importa contrariar.   

Sempre que engordamos signi�ica que estamos a ingerir mais calorias do que aquelas que necessitamos. 
É este excesso que se acumula sob a forma de gordura e que muitos de nós vai “alimentando” ao longo 
de anos, até que nos tornamos obesos. E note, a obesidade é uma doença crónica, mesmo que a pessoa 
volte ao peso normal, a pessoa será sempre metabolicamente obesa. Também por isso as regras básicas 
são para cumprir sempre. 

está preparado para evitar a morte por falta 
de nutrição. Se assim não fosse porque esta-
mos todos mais obesos, apesar de o mercado 
estar inundado de “dietas fáceis e rápidas”? 
Porque é preciso reaprender a comer. Não 
basta ter um acesso facilitado aos melhores 
alimentos, é preciso saber escolher entre as 
opções e encontrar o equilíbrio. 

Sempre que impomos uma dieta com grande 
restrição alimentar, o corpo humano processa 
uma adaptação celular. O corpo humano 
adapta-se à redução de calorias que a “dieta” 
exige e desenvolve outros processos celulares 
adaptativos, que permitam “armazenar” de 
novo energia, tão só porque sente a restrição 
como uma ameaça à sobrevivência. Por outro 
lado, o nosso cérebro também reage, aumen-
tando os impulsos dos sinais de fome. 

Claro que a fome é uma questão �isiológica e a 
forma como cada um de nós responde a esta 
necessidade é que vai ditar o chamado peso 
ideal. Porque, além da quantidade, é preciso 
juntar a qualidade àquilo que comemos. O 
segredo está no equilíbrio, não nas dietas da 
“moda”. 

Patrícia Oliveira   
(Médica, endocrinologista) 



Matar o sonho 
é matarmo-nos. 

É mutilar 
a nossa alma. 

O sonho 
é o que temos 

de realmente nosso,
 de impenetravelmente 
e inexpugnavelmente 

nosso.

Fernando Pessoa
Livro do Desassossego
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Há evidência de que o sono no idoso 
(genericamente considerado) é diferente do 
sono do adulto jovem (genericamente consi-
derado). Está objetivamente demonstrado 
que, no idoso, há maior fragmentação por 
múltiplos acordares durante o sono (que se 
traduz por mais tempo acordado durante o 
período total de sono); menos sono profundo 
(sono de ondas lentas), aumento do sono 
ligeiro e redução, ainda que menos pronun-
ciada, de sono REM. Não admira, portanto, 
que mais de 50 % dos idosos tenham queixas 
relacionadas com o seu sono (2 ou 3 vezes 
mais que a população adulta não idosa). 

O sono na Idade Maior ou a 
Maioridade do sono

Sono ligeiro, múltiplos acordares e sono menos profundo são algumas das queixas das 
pessoas com mais idade, admitindo-se que o envelhecimento também provoca insónia. 
Nem sempre, nem nunca, há uma explicação para o diferente modo de dormir. Deixamos 
algumas regras básicas e explicamos porque, a partir de determinada altura ele começa 
a deitar-se com as “galinhas” e ela ainda não tem sono 

O distúrbio do sono mais frequente no idoso 
é, indubitavelmente, a insónia nas suas diver-
sas apresentações e combinações: di�iculdade 
em adormecer (insónia inicial), di�iculdade 
em reconciliar o sono se acordado a meio da 
noite (insónia intermédia), despertar precoce 
(insónia terminal) ou fragmentação do sono 
com sono não reparador. 

A prevalência destas manifestações chega a 
ser dupla da do adulto de meia-idade e é mais 
frequente nas mulheres que nos homens, 
sobretudo nas faixas etárias mais elevadas. 
São estas queixas de insónia que conduzem, 
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numa atitude que pode ser considerada de 
mecanicamente re�lexa, à prescrição de indu-
tores do sono, muitas vezes sem procurar 
saber o porquê das queixas, com as consequ-
ências nefastas associadas: habituação, 
dependência e/ou aumento de risco de 
quedas, entre outras. 

De facto, são múltiplas as explicações plausí-
veis para que o sono do idoso seja qualitativa-
mente pior do que o sono no adulto jovem. 
Desde logo a coexistência de patologias médi-
cas, como a patologia osteoarticular ou outra 
que provoque dor; mas também a doença 
cardíaca ou pulmonar, re�luxo, doença psiqui-
átrica, como a depressão ou alguma medica-
ção. Acrescente-se ainda para esta faixa etária 
um aumento da prevalência de distúrbios 
especí�icos do sono, como apneia do sono, 
pernas inquietas ou comportamentos anor-
mais durante o sono. 

Junte-se ainda as causas comportamentais ou 
sociais, como a reforma com a consequente 
modi�icação do estilo de vida, perda de fami-
liar próximo, uso indevido de álcool ou 
tabaco, disponibilidade para sestas; ou causas 
ambientais, muitas vezes associadas a altera-

ções provocadas pela mudança do sítio onde 
passaram a habitar (casa dos �ilhos, lares), 
com as consequentes mudanças do meio 
habitual em que estavam habituados a 
dormir. 

Mas, e é um grande MAS, na valoração das 
queixas de sono no idoso, existe frequente-
mente uma desvalorização das alterações 
�isiológicas do sono que ocorrem com a idade 
e que podem, erradamente, ser entendidas 
como doença. 

É que o padrão sono-vigília é regulado por 
dois mecanismos fundamentais: um, chama-
do de processo homeostático e que parte do 
pressuposto de que a carga de sono, que se 
pode expressar pela produção no córtex cere-
bral de ondas lentas, vai-se acumulando ao 
longo do dia até atingir um pico traduzível 
por sonolência (vontade de dormir). Iniciado 
o processo do sono, quando a sua necessidade 
se esgota acorda-se e reinicia-se todo o 
processo. Este modelo de regulação homeos-
tática explica porque quanto maior o tempo 
que se está acordado mais sonolência se tem; 
que se não se cumprir o esgotamento comple-
to do sono, acordando, o nível de sonolência 
com que se recomeça o processo é maior e, 
também, que interrompendo o processo 
deste “carregamento” da necessidade de 
dormir, por exemplo, com sestas (que no 
idoso têm um papel especial), pode-se preju-
dicar o início do sono à hora a que habitual-
mente nos dispomos a dormir. 

O outro processo resulta do facto de que nós, 
humanos, enquanto espécie, estamos destina-
dos a dormir de noite e a funcionar de dia; isto 
é, o padrão sono-vigília tem uma regulação 
circadiária (como um conjunto de outros 
processos como a regulação da temperatura 
corporal, a regulação hormonal, etc.), que está 
dependente de um relógio interno, uma série 
de células localizadas num local especí�ico do 
cérebro, o núcleo supraquiasmático. Esse 
relógio necessita de sincronização para o 
período das 24 horas, que é feita através de 
indicadores externos de tempo, dos quais o 
mais importante é a exposição à luz, pelo 
papel que desempenha na produção da mela-
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tonina pela glândula pineal e que se liberta na 
escuridão. Para que o sono decorra de um 
modo normal, �isiológico e que cumpra a sua 
função estes dois processos têm que estar 
sincronizados. 

Ora, existe evidência de que no idoso há uma 
redução (�isiológica) na produção de ondas 
lentas, que se traduz num decréscimo do 
processo homeostático da regulação do sono, 
isto é, o nível de sonolência acumulado é 
menor durante o dia e a produção de ondas 
lentas durante o sono também é menor. Estas 
alterações são concomitantes com a atro�ia 
cortical, nomeadamente a redução da subs-
tância cinzenta no córtex pré-frontal, que 
ocorre normalmente com o envelhecimento e 
que se correlaciona de um modo signi�icativo 
com a produção de ondas lentas. Como curio-
sidade, estas alterações são mais acentuadas 
nos homens que nas mulheres, ainda que em 
qualquer dos casos essa redução exista 
quando comparada com os adultos jovens. 

O outro mecanismo implicado nas alterações 
do sono no idoso diz respeito ao processo 
circadiário da regulação do padrão sono- 
vigília. Esse padrão para a generalidade das 
pessoas começa pelas 23h00, quando surge a 
necessidade de dormir (a melatonina come-
çou a segregar-se uma hora antes).   
      
Adormece-se, cumpre-se o número de horas 
de sono individualmente determinadas, 
acorda-se e o processo repete-se. No entanto, 
há dois extremos neste tipo de padrão de fase 
(constitucional e geneticamente determina-
do): os chamados “mochos”, ditos com atraso 
de fase ou vespertinos, que só sentem neces-
sidade de dormir tarde na noite; e os chama-
dos “cotovias”, ou com avanço de fase, os 
matutinos, que se “deitam com as galinhas”. 

No idoso está demonstrado que existe uma 
tendência clara para o avanço de fase. O idoso 
sente necessidade de dormir mais cedo do 
que estava habituado, mas como as necessi-
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dades de sono não se modi�icaram, acabam 
por acordar mais cedo e depois vão ao médico 
queixar-se de uma insónia terminal.  

Uma questão importante é saber se estas 
alterações são um comportamento induzido 
(também podem ser) ou se têm um substrato 
�isiológico, relacionado com o processo 
normal de envelhecimento. De facto, há diver-
sos fatores que, no idoso, contribuem para a 
desregulação do processo circadiário: a expo-
sição à luz tende a ser menor (períodos 
prolongados, às vezes totais, de con�inamento 
em ambiente de luz arti�icial, como ocorre na 
institucionalização). Por outro lado, mesmo 
que essa exposição exista, essa luz não chega 
ao núcleo supraquiasmático do mesmo modo 
pela presença, por exemplo, de cataratas. 
Associadamente também podem existir 
alterações neurológicas no trajeto entre a 
retina e o hipotálamo e também diminuição 
das células da própria glândula pineal que, 
tudo somado, determina redução de produ-
ção da melatonina. 

Mais uma vez, estas alterações são mais acen-
tuadas no homens que nas mulheres, o que 
pode ter alguma relevância num casal de 
idosos habituados, ao longo de anos, a 

deitar-se à mesmo hora e onde, a partir de 
certa altura, o homem quer começar a deitar- 
se mais cedo, o que pode levar a mulher a 
apresentar di�iculdade em adormecer. 

Existe portanto, para além de tudo o que, 
enquanto co-morbilidade, possa acontecer no 
idoso e que comprometa o sono, uma explica-
ção �isiológica para um diferente modo de 
dormir nestas idades e que, de todo, não é 
doença. 

Apesar disso, as queixas existem pelo que, 
além da necessidade de saber o que as motiva, 
importa ter presente em certo número de 
regras básicas, simples, mas que resultam do 
conhecimento sobre o sono no idoso. 

1. Não passar mais tempo na cama do que o 
necessário;     
2. Manter um padrão sono/vigília constante; 
3. Não permanecer na cama se não conseguir 
dormir; levantar-se e dedicar-se a qualquer 
coisa monótona até que a vontade de dormir 
reapareça;     
4. Restringir as sestas a não mais que 20-30 
minutos no início da tarde;   
5. Fazer exercício regularmente;  
6. Passar mais tempo fora de portas;  
7. Aumentar a exposição à luz;   
8. Evitar o café, tabaco ou álcool sobretudo 
após o almoço. 

José Moutinho    
(Médico Pneumologista, com Competência em 
Medicina do Sono) 
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Como vão essas forças?

Admitimos que o termo sarcopenia não lhe diz nada, mas se acrescentarmos que é uma 
entidade associada ao envelhecimento já faz sentido �icar atento. O aumento progressi-
vo da longevidade está a alterar radicalmente a realidade dos internamentos em orto-
pedia, porque quem escorrega cai… 



Em muitas localidades, quando duas pessoas 
se encontram, é habitual perguntarem uma à 
outra, “como vão essas forças”? Pergunta 
sábia e do conhecimento popular ancestral, 
que porventura traduz já o conhecimento de 
uma entidade relacionada com o envelheci-
mento, denominada a sarcopenia. 

Este termo signi�ica uma situação caracteriza-
da pela perda progressiva e generalizada de 
massa muscular esquelética e da sua função 
(perda de força e/ou deterioração do desem-
penho �ísico), associada ao envelhecimento 
que conduz a uma perda de capacidade �ísica, 
muitas vezes também relacionada com a oste-
oporose.  

Talvez seja esta a fatura associada ao aumento 
da longevidade. Vamos perdendo a força mus-
cular, com progressivo acentuar da di�iculda-
de na marcha e aumento do número de 
quedas! Estas, associadas à osteoporose 
passaram a ser uma patologia muito frequen-
te nos idosos, nomeadamente a fratura da 
extremidade proximal do fémur.   

Com o aumento progressivo da longevidade 
aumenta este tipo de fraturas, modi�icando, 
de forma radical, a realidade da maioria dos 
internamentos hospitalares de ortopedia. 
Não só pelo aumento do número de casos, 
mas porque não estamos perante uma fratura 
- se calhar o mais simples de tratar - mas sim 
perante um conjunto de patologias associa-
das (co-morbilidades) que atrasam quer o 
tratamento quer a recuperação dos doentes. 
Para tratar estes casos tem vindo a ser desen-
volvida a Ortogeriatria, área que agrupa 
médicos internistas, ortopedistas e reumato-
logistas unidos no propósito de promover o 
melhor tratamento a estes doentes. 

Mas talvez valha a pena prevenir as quedas e 
assim evitar problemas causados por uma 
fratura. Prevenir quedas implica tomar 
pequenas medidas simples, como a utilização 
de varões nas casas de banho, colocação de 
um pequeno banco de apoio na banheira, 

utilizar um tapete antiderrapante ou evitar 
que caia água para o chão durante o banho.
Em casa deve existir boa iluminação, reforça-
da à noite por pequenas luzes de presença, 
não devem existir obstáculos nos principais 
trajetos, bem como se devem evitar tapetes 
que não estejam bem �ixos ao chão. 

A utilização de um calçado adequado, vigilân-
cia e cuidado com a higiene e estado dos pés, 
bem como a utilização de auxiliares de 
marcha constituem medidas importantes 
para evitar as quedas. 

Por último, uma palavra para os cuidados de 
saúde como a alimentação, a realização de 
avaliações periódicas da qualidade da visão, 
vigilância da glicémia e controlo da diabetes, 
bem como da medicação, são fundamentais 
para evitar uma queda e o risco de uma fratu-
ra, que pode revelar-se fatal! 

Fernando Fonseca   
(Médico, Ortopedista) 
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As doenças autoimunes 
         explicadas

O sistema imunitário �ica “desorientado” e, em vez de nos proteger, ataca as células do 
próprio corpo. O princípio é este, mas para se chegar a esta conclusão é preciso percor-
rer um caminho mais ou menos longo até ao diagnóstico. Os sintomas são quase sempre 
enganadores e por isso esta alteração do sistema imunitário é di�ícil de reconhecer. 
Explicamos o que são as doenças autoimunes, o que as provoca, como se faz o diagnósti-
co e os tratamentos que existem para controlar este tipo de resposta imunológica exces-
siva 

O que são? 

As doenças autoimunes (DAI) são situações 
patológicas, que resultam de uma continuada 
resposta imunológica do organismo a antigé-
nios com a produção de autoanticorpos. São 
consequência de alterações do sistema imuni-
tário, que �ica “desorientado” e ataca células 
do nosso corpo em vez de o proteger. Assim, a 
resposta adaptativa especí�ica induzida por 
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antigénios próprios ou estranhos ao organis-
mo está alterada. 

São um grupo de mais de 100 doenças que 
podem afetar quaisquer órgãos ou sistema do 
nosso organismo. Inclui doenças que atingem 
simultaneamente ou sequencialmente esses 
órgãos ou sistemas e outras que envolvem 
especi�icamente alguns deles. Têm manifesta-
ções clínicas muito variadas, dependendo dos 
tecidos atingidos e gravidade das lesões. 
Sintomas e sinais relativos ao sistema nervo-
so, aos aparelhos digestivo e respiratório, à 
pele, olhos, articulações, glândulas endócri-
nas e sangue podem ser manifestação inicial 
de doença ou ocorrer ao longo do tempo. 

Podem surgir em qualquer idade, sendo mais 
frequentes no adulto jovem, atingindo mais o 
sexo feminino. As doenças autoimunes não 
são contagiosas. São doenças crónicas, que 
tanto podem ser controladas facilmente como 
podem causar lesões graves de órgão e amea-
çar a vida. 

O que provoca estas doenças? 

Cienti�icamente ainda não está bem clari�ica-
da a razão da ocorrência das DAI. Normal-
mente o sistema imunitário protege o nosso 
corpo produzindo anticorpos, que são proteí-
nas especiais que reconhecem e destroem 
microrganismos externos. As doenças autoi-
munes ocorrem quando se produzem autoan-
ticorpos de forma descontrolada, que são 
anticorpos dirigidos contra antigénios do 
próprio organismo. Consoante a doença, 
títulos elevados de diversos autoanticorpos 
podem ser identi�icados, mas os autoanticor-
pos podem ser o resultado e não a causa do 
processo doença.   

A deteção de autoanticorpos, por si só, não faz 
o diagnóstico de doença e estes podem estar 
presentes muitos anos antes de haver sinto-
mas ou  sinais clínicos. Contudo a presença de 
certo tipo de autoanticorpos é de grande 
valor no diagnóstico e no prognóstico de algu-
mas doenças. A sua presença, combinada com 
a história familiar e informação genética pode 

ser altamente preditiva do desenvolvimento 
de determinada DAI no futuro. 

Nalgumas doenças está identi�icada uma base 
genética ou uma predisposição familiar para 
desenvolver uma DAI. Cerca de 20% da popu-
lação tem algum fator hereditário que aumen-
ta a hipótese de ter uma doença autoimune. 
No entanto, o facto de alguém na família ter 
uma DAI, não signi�ica que se vá desenvolver 
doença, somente existe um risco acrescido de 
poder acontecer, tal como quando se tem uma 
DAI a probabilidade de vir a desenvolver uma 
outra está aumentada. 

Sabe-se que há alguns fatores que podem ter 
importância  no desencadear de uma DAI, 
como as bactérias, vírus, toxinas, hormonas, o 
stress, bem como o uso de alguns fármacos 
que podem desencadear uma resposta autoi-
mune. A predisposição genética não é uma 
causa só por si, mas é importante que as famí-
lias com DAI re�iram este facto ao médico 
sempre que um outro membro da família tem 
um problema de saúde de di�ícil esclareci-
mento.  

No seu conjunto, as DAI atingem três vezes 
mais o sexo feminino do  que o masculino, 
podendo em alguns casos esta proporção ser 
mais elevada, como é o caso do Lúpus em que 
as mulheres são afetadas nove vezes mais. 

Que tipos existem?     

Os processos autoimunes podem afetar o 
organismo de diversas maneiras, de forma 
aguda ou mais ou menos lenta. Podem origi-
nar a destruição de células ou tecidos ou 
interferir na função de um órgão. Os órgãos e 
tecidos frequentemente afetados incluem as 
glândulas endócrinas tais como a tiroide, 
pâncreas e suprarrenais, o sistema nervoso, o 
�ígado, os diversos componentes sanguíneos e 
o tecido conjuntivo, atingindo a pele, múscu-
los e articulações. 

As DAI são frequentemente classi�icadas 
como especí�icas de órgão e como não especí-
�icas de órgão, ou sistémicas. Nas DAI especí-
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�icas de órgão, o processo autoimune é dirigi-
do contra um único órgão. São exemplos a 
tiroidite de Hashimoto (glândula tiroide), a 
anemia perniciosa (estômago), a doença de 
Addison (glândulas suprarrenais) e a diabe-
tes tipo 1 (pâncreas). Nas DAI sistémicas, a 
autoimunidade provoca lesões em vários 
órgãos ou tecidos. São exemplos destas doen-
ças sistémicas o Lúpus Eritematoso Sistémico 
(LES), a Artrite Reumatoide (AR) e o Síndro-
ma de Sjögren (SS). 

Quando pensar numa doença autoimu-
ne?  
As DAI podem afetar qualquer órgão ou 
tecido do organismo, podendo provocar 
sintomas variados e serem confundidas com 
muitas outras doenças. 

A primeira manifestação pode ser muito 
variada: dores nas articulações que podem 
�icar edemaciadas, manchas na face que 
aumentam com o sol, aftas recorrentes 
di�íceis de tratar, abortos espontâneos e de 
repetição, pericardite ou pleurite, uma psico-
se, anemia, diminuição das plaquetas, olhos e 
boca seca, mãos que �icam brancas com o frio, 
diminuição da força ou sensibilidade nas 
extremidades, insu�iciência renal, mãos 

suadas e com tremor, uma febre prolongada 
que não cede a antipiréticos ou antibióticos, 
etc.. Estes sintomas e sinais podem 
apresentar-se duma forma lenta, o que leva o 
doente à consulta ou de uma forma aguda, 
que necessita de abordagem numa urgência. 

Quando se está perante um quadro em que 
vários órgãos parecem estar doentes ao 
mesmo tempo, deve-se suspeitar que uma 
DAI pode estar em causa. 

Como se faz o diagnóstico?   

As DAI são das doenças mais di�íceis de reco-
nhecer e de diagnosticar. Os sintomas são 
diferentes de uma doença para outra e 
também diversos dentro da mesma doença, 
podendo variar  de pessoa para pessoa e 
consoante a idade. Como são doenças que 
afetam vários órgãos, podem ter sintomas 
enganadores, o que di�iculta o diagnóstico.
É fundamental a história clínica com observa-
ção cuidada do doente. Atendendo às queixas 
atuais e antecedentes pessoais, há que esco-
lher criteriosamente os exames complemen-
tares a realizar e iniciar o tratamento o mais 
rápido possível. 
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O diagnóstico faz-se pela conjugação de sinto-
mas, sinais clínicos, demonstração de altera-
ções analíticas e outros exames complemen-
tares de diagnóstico. Por vezes não é possível 
estabelecer o diagnóstico de certeza na abor-
dagem inicial, podendo no entanto ser neces-
sário iniciar algum tipo de terapêutica de 
imediato. 

Que tratamentos? 

É necessário aliviar os sintomas e controlar a 
progressão da doença e, se possível, alcançar 
a sua remissão. Deve ser estabelecido um 
plano terapêutico e de vigilância de acordo 
com o doente, adaptado a cada situação. 

Corrigir as de�iciências hormonais geradas no 
organismo por certas DAI, como é o caso das 
tiroidites que originam hipotiroidismo ou a 
diabetes tipo 1, é indispensável.   

É frequentemente necessário reduzir a in�la-
mação, o que poderá ser feito com anti--
in�lamatórios. Nas DAI sistémicas há que 
controlar a resposta imunológica excessiva, 
recorrendo a imunomodeladores e, muito 
frequentemente, corticosteroides. Algumas 
doenças podem ter de ser tratadas com 
fármacos que atuam sobre o sistema imune – 
os imunossupressores. As imunoglobulinas 
endovenosas (IVIG) são utilizadas também no 
tratamento de várias DAI para reduzir a circu-
lação de imunocomplexos, que são proteínas 
produzidas nestas doenças e que podem lesar 
alguns órgãos vitais como o rim ou o cérebro. 

Alguns fármacos, chamados modi�icadores da 
doença, são utilizados em primeira linha na 
Artrite Reumatoide, pois alteram a evolução 
da doença além de aliviarem os sintomas, 
sendo o metotrexato o mais utilizado. Atual-
mente há uma nova classe de fármacos, 
chamados biológicos, que são baseados em 
componentes extraídos de células vivas e têm 
como alvo as células do sistema imunitário 
envolvidas em certas DAI. Os medicamentos 
biológicos são produzidos por biotecnologia 
em laboratórios especializados e têm demon- 
strado efeitos muito bené�icos em alguns 
doentes.     

A quem recorrer? 

A avaliação e seguimento destes doentes 
devem ser feitos por médicos experientes na 
área da autoimunidade. Qualquer uma das 
especialidades dos órgãos afetados pode ser 
chamada a fazê-lo.   

As DAI sistémicas são preferencialmente 
abordadas por Internistas e Reumatologistas. 
Importa que estejam à vontade na pondera-
ção das diversas opões terapêuticas e conhe-
çam bem os fármacos e seus eventuais efeitos 
indesejáveis, como seja uma maior suscetibi-
lidade a infeções que podem ser mais graves, 
a possibilidade de provocarem alterações 
hematológicas e hepáticas, a potencial inter-
ferência na fertilidade, bem como o desenca-
dear de hipertensão arterial, cataratas, altera-
ções do sono e osteoporose, etc. 

A articulação com o Médico de Família é 
fundamental para melhor seguimento. 

O doente deve ter informação o mais comple-
ta possível  da sua doença,  dos sinais de 
alerta de descompensação,  da medicação que 
faz e seus potenciais efeitos secundários. 
Controlar a doença e conservar boa capacida-
de geral do organismo é o objetivo. 

Uma boa alimentação, sono regrado, redução 
do stress, en�im, a adoção uma vida saudável 
é importante contributo para a adequada 
compensação da doença e preservação da 
qualidade de vida. 

Deolinda Portelinha   
(Médica, com especialidade em Medicina  
Interna) 

 



Recomeça…
Se puderes,
Sem angústia e sem pressa.
E os passos que deres,
Nesse caminho duro
Do futuro,
Dá-os em liberdade.
Enquanto não alcances
Não descanses.
De nenhum fruto queiras só 
metade.
E, nunca saciado,
Vai colhendo
Ilusões sucessivas no pomar
E vendo
Acordado,
O logro da aventura.
És homem, não te esqueças!
Só é tua a loucura
Onde, com lucidez, te reconheças.

Miguel Torga, Diário XIII



Rastreio de Cancro da Mama
A melhor forma de combater o cancro da mama 
é a prevenção através de mamografias e 
exames regulares. 

Marque a sua consulta através do 239 802 700 
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O sangue é uma substância �luida, cuja princi-
pal função é o transporte de oxigénio e 
nutrientes para os tecidos. É constituído por 
células, água e proteínas e nesse leito circu-

lam hormonas, glicose, lípidos, aminoácidos, 
vitaminas e minerais. Quando separado por 
força centrífuga dispõe-se em “camadas”; 
glóbulos vermelhos, a camada inferior que 

O sangue 
    tem uma história para contar

Glóbulos brancos e vermelhos, plaquetas e plasma, é assim o sangue tal como hoje o 
conhecemos. A sua função vital acabou por cunhar a existência humana em vários aspe-
tos culturais e de espiritualidade. Há uma história do sangue que se pode contar e é isso 
mesmo que agora começamos a explicar 
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ocupa cerca de 45% do volume total, glóbulos 
brancos e plaquetas, a camada intermédia 
que ocupa cerca de 1% e o plasma, a camada 
superior que ocupa cerca de 55%. 

Os glóbulos vermelhos ou eritrócitos são as 
células mais numerosas e a sua função princi-
pal é a de transporte de oxigénio. Os glóbulos 
brancos ou leucócitos são a primeira defesa 
contra microrganismos como bactérias, vírus 
e fungos. As plaquetas são as células mais 
pequenas do sangue e participam na forma-
ção de coágulos e na reparação da parede dos 
vasos sanguíneos. Por �im, as proteínas 
encontradas no plasma são altamente especí-
�icas com funções especializadas: a albumina 
mantém o volume do plasma dentro dos 
vasos sanguíneos e é fundamental para o 
transporte, por exemplo, de fármacos; as 
imunoglobulinas são anti-corpos e permitem 
a manutenção de um sistema imunológico 
saudável e as proteínas de coagulação que 
possibilitam ao sangue coagular em resposta 
a danos nos vasos ou a hemorragia (junta- 
mente com as plaquetas). 

Desde sempre que o sangue é uma das mais 
misteriosas e intrigantes substâncias conhe-
cidas pelo homem e sempre captou a atenção 
dos cientistas ao longo dos tempos. O sangue 
não é apenas vital para a vida, mas também 
complexo e francamente assustador quando é 
fonte de patologia. O seu importante papel 
cunhou o desenvolvimento de muitos aspetos 
culturais, de espiritualidade e de religião ao 
longo da existência humana. 

Antes da Era Moderna 

Sabia que… No ano 2500 AC, os egípcios 
retiravam sangue para tentar curar doenças 
(as chamadas sangrias) e os doentes eram 
representados em pinturas, onde surgiam em 
túmulos a sangrar a partir do pé ou da 
garganta. 

No ano 500 AC, os gregos, mais propriamente 
Alcmaeon de Croton – um pensador grego que 
praticava dissecção de animais – descreveu 

pela primeira vez a diferença entre artérias e 
veias. 

No ano 450 AC, Empedocles – �ilósofo pré- 
socrático – acreditava que o órgão dos senti-
dos era o coração, teorizando também que os 
elementos: terra, fogo, ar são o que compre-
endem toda a matéria. 

No ano 400 AC e no seguimento das ideias de 
Empedocles, Hipócrates sugere que o corpo é 
feito de sangue, muco, bílis preta e bílis ama-
rela.  

No ano 350 AC, Aristóteles acreditava que o 
coração era o órgão central do corpo e, execu-
tando dissecções animais, postulou que o 
coração era constituído por três câmaras. 

No ano 300 AC, Herophilus de Calcedon foi a 
primeira pessoa a dissecar partes humanas 
publicamente e acreditava que as artérias 
eram as responsáveis por transportar sangue, 
concluindo ainda que as veias não são tão 
grossas como as artérias. 

E que… Hipócrates de Kos, também conhecido 
como Hipócrates II, foi um médico grego, que 
viveu no período Grego Clássico e, hoje, ainda 
é considerado o pai da Medicina. Admirado 
como médico e professor, foi também reco-
nhecido como fundador da escola de medici-
na Hippocratic, escola intelectual que revolu-
cionou este campo na Grécia antiga, estabe- 
lecendo-a como uma disciplina autónoma, 
que valorizava os padrões éticos na prática 
médica. No entanto, pensa-se que das 60 
escritas médicas que carregam o seu nome, a 
maioria não será da sua autoria, tal como o 
próprio Juramento de Hipócrates que, sus- 
peita-se, não terá sido escrito por ele. 

(Continua na próxima revista) 

Teresa Sevivas    
(Medicina Transfusional) 
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Esqueça tudo o que já viu e ouviu sobre paisa-
gens naturais. Reúna todos os sentidos e 
solte-os assim que aterrar nas Flores 
(Açores). Não precisa esfregar os olhos se 
logo à chegada lhe aparecer uma galinha 
indecisa por onde seguir, entre as opções 
passadeira, alcatrão ou rotunda do aeroporto. 
É comum. Os animais andam livremente e as 
pessoas também.   

COM UM PÉ NA AMÉRICA 
       E OUTRO NA EUROPA

À primeira vista parece uma contradição, mas foi o isolamento que salvou as Flores e se 
hoje ainda existe um lugar onde mora a natureza, ele �ica ali, naquele pedaço de terra 
mais ocidental 

A ilha das Flores mil

Coelhos selvagens (hoje menos), galinhas 
poedeiras e, claro, vacas – porque este ainda é 
território de vacas felizes – podem aparecer a 
qualquer momento, porque nem eles distin-
guem muito bem o “campo da cidade”. É 
normal, porque não há cidades em toda a ilha 
das Flores, há povoações. E sim, é ali, no �im 
da Europa e à porta das Américas que o 
tempo ganha outra dimensão. Não é só o fuso 
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horário ou a placa continental que muda, nós 
também mudamos. O tempo passa a ser 
relativo, porque o que nos envolve tem uma 
dimensão incomum e por mais voltas que eu 
possa dar às palavras, vai ser di�ícil ilustrar 
com linguagem escrita o que cada um de vós 
pode levar das Flores. Vou tentar. 

Fomos em trabalho, é certo, mas não nos 
deixaram sair da ilha sem �icarmos a perceber 
as Flores que a ilha tem… e acabámos por 
ganhar uma visita guiada. Ficámos vinculados 

Isolada, mas não perdida 

O barco nem sempre chega e o avião nem sempre aterra. Esta incerteza também está presen-
te no dia-a-dia de quem vive nas Flores, mas não chega a desassossegar, muito pelo contrá-
rio, amadurece a paciência e ensina a saber esperar. Sempre foi assim, desde o início. E, 
neste caso, o primeiro contacto com a Ilha das Flores terá acontecido no século XV, por 
engano e depois de uma viagem de regresso da Terra Nova. 

Durante séculos as visitas à ilha foram raras e o isolamento sempre fez parte do quotidiano 
de quem ali morava. Os corsários britânicos e os piratas da época seriam os únicos que 
atracavam por aquelas paragens. Mais recentemente foram os baleeiros americanos, que 
acabaram por contagiar todos os açorianos com os desafios da caça à baleia.   

Em 1966, o isolamento de séculos parecia ter sido quebrado. A Estação de Telemedidas das 
Flores, mais conhecida por Base Francesa, haveria de mudar o ritmo da ilha. Um aeroporto, 
um hospital, uma central elétrica e uma barragem seriam contrapartidas. Durante quase 30 
anos, as Flores “falaram” francês.          
   

Facilitavam-se as ligações, não existiam problemas de abastecimento e havia emprego. Em 
trocam os franceses dedicavam-se a estudar as trajetórias e a detetar mísseis balísticos de 
médio alcance.  
Hoje, ainda sobra o “bairro dos franceses”, mais nada. O hospital foi transformado em centro 
de saúde e, em caso de emergência médica, a evacuação é feita por avião, da SATA e, em 
situação de mau tempo, por helicóptero. 

ao nosso guia e limitados pelo tempo que 
tínhamos disponível. No início, não me pare-
ceu muito fácil conduzir nas Flores. Não pelo 
excesso de trânsito ou má acessibilidade das 
estradas, muito pelo contrário, mas sim 
porque todos conhecem todos e é quase 
impossível manter as duas mãos no volante e 
os dois olhos na estrada. Uma das mãos deve 
estar sempre disponível para acenar a quem 
passa, porque entre os 17 km de comprimen-
to e os12 km de largura, todos se conhecem…  

Sempre que aparece um forasteiro, ele é logo 
identi�icado como turista e, na dúvida, o “bom 
dia” passa a ser “good morning”. Normalmen-
te são estrangeiros sim e estes sabem quase 
sempre ao que vêm e porque vêm. Os portu-
gueses, nem sempre e não raras vezes não 
resistem em perguntar onde �ica o centro 
comercial mais próximo? Pois bem, não há.  

Nas Flores, a mais ocidental de todas as ilhas, 
contamos com a presença do sol, do vento, da 
chuva, dos mantos verdes, dos jardins sem 
jardineiro, das ribeiras, rochas, falésias, 
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lagoas, cascatas e, claro mar, muito mar… 
Sorte a das Flores, porque foi o seu isolamen-
to que a salvou. Se hoje, no século XXI ainda 
existe um lugar onde mora a Natureza, esse 
lugar �ica nas Flores – que me perdoem as 
outras ilhas. 

A ilha das Flores (juntamente com a Graciosa 
e Corvo) pertence à Rede Mundial de Reser-
vas da Bioesfera da Unesco. Não se pense que 
esse facto é tão só um acaso. As Flores mere-
cem, porque é mesmo um sítio com relevância 
ambiental.   

Claro que não faltam �lores que, tanto podem 
estar num vaso, à porta de uma casa, como no 
Morro Alto, a 914 metros de altitude. Aliás, o 
interior da ilha surpreende por isso mesmo, 
ao vento, chuva e nevoeiro, logo pode suceder 
uma paisagem divinal que nunca imaginaría-
mos inserir num eventual cardápio portu-
guês. É esse ambiente que convida a respirar 
fundo, parar e �icar assim mesmo, quieto e 
imóvel. O único desassossego poderá ser o 
barulho da passarada, principalmente  ao �im 
do dia, quando se junta um bando de cagar-
ros.   
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Jardins sem jardineiros 

Desde cedo, os pássaros migratórios 
encarregaram-se de espalhar as sementes 
que iriam dar o nome à ilha, as flores. A água 
fez o resto. As escarpas deram vida aos 
riachos e as cascatas tornaram-se uma 
imagem de marca da ilha das Flores. Poço 
Grande e Poço do Bacalhau, são nomes que 
podem enganar, porque não é mesmo de um 
poço que se trata, mas sim de cascatas de 
água. Na primeira, o acesso exige uma cami-
nhada de 15 minutos em piso de cascalho, 
na segunda o acesso está logo ali, paredes 
meias com a povoação de Fajã Grande. 

Aos poços, junte-se as inúmeras lagoas que 
vêm lembrar a origem vulcânica da ilha. 
Neste caso, o difícil é decorar o nome de 
todas elas, Lagoa da Caldeira Funda, Lagoa 
da Caldeira Rasa, Lagoa Comprida, Lagoa 
Escura, Lagoa Seca, Lagoa Branca e Lagoa da 
Lomba. Para que não restem dúvidas sobre as 
origens geológicas, quando se avista a Rocha 
dos Bordões percebemos que a ilha resultou 
de vários acidentes e ainda bem que isso 
aconteceu, porque se assim não fosse como 
poderíamos ter estas Flores? 

O vento e a chuva também podem levar a 
pensar que, a�inal, esta não é de todo uma boa 
altura para �icar a conhecer a ilha. Mas, por 
vezes, basta descer meia dúzia de quilóme-
tros ou dar tempo ao movimento do relógio, 
para que tudo se dissipe e redescobrir que 
a�inal, qualquer dia é um bom dia para conhe-
cer as Flores e se a sua opção for caminhar, 
opte sempre por um dos 42 caminhos certi�i-
cados, é mais fácil não se perder. 

Conceição Abreu  
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Um parque arqueológico e três museus 

Quem mora nas Flores já percebeu as 
responsabilidades que têm na preserva-
ção, mas também das histórias que podem 
ser contadas, se assim não fosse, dificil-
mente se percebia porque a quarta ilha 
mais pequena dos Açores tem três museus 
e um parque arqueológico.  

O Museu Municipal de Santa Cruz das 
Flores, o Museu da Fábrica da Baleia do 
Boqueirão e o Museu das Flores são os 
três espaços museológicos que contam os 
usos e costumes da gente açoriana.   
      
A estes, acrescente-se o parque arqueoló-
gico subaquático do Slavonia, o nosso 
“Titanic” que repousa a 15 metros de 
profundidade desde 1909. O nevoeiro 
cerrado e a forte corrente marítima, leva-
ram o paquete de 160 metros de compri-
mento e dez mil toneladas ao fundo do 
mar. É também ali, ao largo das Flores que 
agora se começa a promover o turismo 
subaquático e o Slavonia é o pretexto. 
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Vida, minha vida
Olha o que é que eu fiz
Deixei a fatia
Mais doce da vida
Na mesa dos homens
De vida vazia
Mas, vida, ali
Quem sabe, eu fui feliz
Vida, minha vida
Olha o que é que eu fiz
Verti minha vida
Nos cantos, na pia
Na casa dos homens
De vida vadia 
Mas, vida, ali
Quem sabe, eu fui feliz
Luz, quero luz,
Sei que além das cortinas
São palcos azuis
E infinitas cortinas
Com palcos atrás
Arranca, vida
Estufa, veia

E pulsa, pulsa, pulsa
Pulsa, pulsa mais
Mais, quero mais
Nem que todos os barcos
Recolham ao cais
Que os faróis da costeira
Me lancem sinais
Arranca, vida
Estufa, vela
Me leva, leva longe
Longe, leva mais
Vida, minha vida
Olha o que é que eu fiz
Toquei na ferida
Nos nervos, nos fios
Nos olhos dos homens
De olhos sombrios
Mas, vida, ali
Eu sei que fui feliz

Xico Buarque
(Prémio Camões 2019)

Vida
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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? 
(Entregue-nos o seu pedido)
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Não é de hoje. Há 20 anos que andamos a “ver diferente e a fazer diferente”. Choca. Não há hábitos 
de fazer diferente. O normal é que façamos todos o mesmo. Fazer diferente é exigente, arriscado, 
impõe rigor e resulta em resultados diferentes. 

Quando entram no meu consultório e a�irmam que já perderam toda a esperança e que só eu os 
posso salvar, atiram-me com um peso enorme e uma responsabilidade do tamanho de uma vida. E 
quando saem desse mesmo consultório com visão, arrisco-me a receber o rótulo que nenhum 
médico quer. Porque ciência e milagre não podem, nem devem, comungar da mesma visão. O que 
eu faço é ciência e recorro a todos os instrumentos atuais para obter os melhores resultados. 

 Vinte anos depois, mantemos o lema: “Vemos diferente e fazemos diferente” e a a�irmação conti-
nua a chocar os mais incautos, os que não se detiveram a analisar os resultados.   

O segredo da nossa longa vida é apenas esse: “Vemos diferente, fazemos diferente”. Os resultados 
garantem-me que o caminho que escolhi no dia 4 de julho de 1999 é o correto. 

António Travassos          
(Médico Oftalmologista e Presidente do Conselho de Administração) 

Vemos diferente, 
       fazemos diferente
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