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Manual de sobrevivência ao Inverno
- e outras curiosidades mais
O tempo convida a hibernar, mas nós gostamos de contrariar. Elaborámos uma espécie de manual
de sobrevivência ao Inverno. Sugerimos que saia de casa, que apanhe sol (q.b) e nada de dizer que o
tempo vai mudar, porque já lhe doem os ossos. Pedro Marques explica-lhe que essa ideia é um mito
ou uma mera coincidência. É em casa que acontece a maioria dos acidentes e ninguém quer que
recorde este Inverno por ter sofrido uma fratura do fémur ou porque agudizaram as suas dores de
costas, seja porque esteve tempo demais sentado ou porque pode ser alérgico à sua coluna, como
alega Miguel Cordeiro. Mas, porque somos muito curiosos, ainda pedimos à psiquiatra Joana Serra
uma explicação sobre os efeitos dos comprimidos para dormir e descobrimos que são o verdadeiro
presente envenenado. Para melhor percebermos a nossa espécie, Raimundo Fernandes escreveu
sobre os vícios e os riscos do cérebro humano. O álcool e o chocolate são dois bons exemplos para
a época natalícia e festiva que se aproxima. Fica a faltar a explicação de outros, como o açúcar e o
tabaco, por exemplo. Ainda tivemos tempo para perguntar a Silvio Bollini se há algum motivo para os
homens portugueses não recorrerem ao anticoncecional mais seguro. Não há! Descobrimos que
temos uma ortopedista no CCC que domina uma nova técnica para devolver mobilidade ao ombro,
procurámos saber quais os efeitos do frio na nossa pele e ainda porque aquele sopro que apanhamos no olho, antes de uma consulta de Oftalmologia, é tão importante para avaliar a tensão ocular.
Depois, foi preciso ouvir o pediatra Luís Januário para lembrarmos que os nossos bebés são exatamente iguais aos bebés de há 20 mil anos. O hardware é o mesmo, mas pais e avós gostam de complicar. Gabriela Figo ainda nos explica que o pé chato na infância é perfeitamente normal e por isso não
é preciso inventar o uso de botas ortopédicas e o imunoalergologista, Celso Pereira, chama a atenção
para os sucessivos episódios infeciosos das crianças em idade pré-escolar. O nosso parceiro para a
infertilidade alerta para os estilos de vida que estão a comprometer a fertilidade dos homens, fazendo com que a qualidade dos espermatozoides esteja em declínio, continuamos a contar a história
do Sangue e terminamos com uma proposta de visita em Coimbra, com 3+1 pretextos. Concluímos
esta edição com um testemunho do médico António Travassos sobre vida, cirurgia, ciência e arte…
Prometemos voltar em 2020.
Conceição Abreu
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Como se adaptar ao frio do Inverno

Mãos frias, coração quente?
A resposta às baixas temperaturas não é igual para todos. Há uma fatia da população
que tem maior di�iculdade na regulação da temperatura corporal, tão só, porque o
metabolismo é mais lento. O Inverno não deve ser signi�icado de hibernação, até porque
todos somos dependentes da produção de vitamina D, adquirida por ação da luz solar…
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Com o Inverno vêm as temperaturas mais
baixas, maior nebulosidade, chuva mais
frequente, aumento de humidade, dias mais
curtos e menor insolação solar. As condições
climáticas favorecem os vírus e as bactérias,
que mais facilmente sobrevivem e nos
infetam. É o tempo das infeções respiratórias,
que atingem amplamente as populações com
as nefastas consequências conhecidas, entre
as quais as mortes por pneumonia. Os idosos
e as pessoas que sofrem de patologia pulmonar crónica estão em maior risco neste período do ano.

Durante esta estação também o risco de hipotermia é elevado, sobretudo em indivíduos
idosos e de condição económica e social mais
baixa, particularmente os sem-abrigo.

A pele e os tecidos subjacentes são mantidos
numa temperatura constante (aproximadamente 37 graus) pela circulação sanguínea e
outros mecanismos. O sangue obtém o seu
calor principalmente da energia que as células libertam, quando processam os alimentos
(metabolizam), havendo a necessidade de um
fornecimento estável de alimentos e de oxigé-

nio. Para um bom funcionamento de todas as
células e dos tecidos do organismo, é necessário que o corpo mantenha uma temperatura
normal e constante. Numa pessoa com uma
temperatura corporal baixa, a maioria dos
órgãos, em especial o coração e o cérebro,
tornam-se lentos e, em casos extremos,
deixam de funcionar.

Acrescente-se ainda o menor número de
horas do dia, associado à tendência das
pessoas permanecerem mais tempo dentro
de casa, acabando por conduzir a uma menor
produção de vitamina D, um importante
aliado do sistema imunitário. Isto porque a
quantidade adquirida pela alimentação é
largamente insu�iciente para as necessidades
do nosso organismo, sendo as nossas necessidades supridas sobretudo pela sua produção
a partir do 7-dehidrocolesterol, por ação da
luz solar.
Os indivíduos em maior risco de contrair
doença pulmonar aguda ou de exacerbar
doença pulmonar crónica são os idosos. Este
grupo populacional tem particular risco
porque, habitualmente e simultaneamente, é
portador de doenças crónicas, frequentemente associadas a menor imunidade, com mais
di�iculdade em responder às variações de
temperatura, além de que este grupo etário
vive isolado. Os indivíduos que sofrem de
patologias respiratórias crónicas, salientando
a asma e a doença pulmonar obstrutiva crónica, sofrem deterioração mais rápida da condição dos seus pulmões quando se sucedem
infeções pulmonares e é durante este período
do ano em que estas são mais frequentes.
Os idosos entram mais facilmente em hipotermia por maior di�iculdade na regulação da
temperatura corporal, com de�iciente adaptação às temperaturas baixas, porque o seu
metabolismo é mais lento. Devemos pensar
em hipotermia quando o indivíduo apresentar problemas de consciência e letargia, com
movimentos lenti�icados e descoordenados,
associados a temperatura corporal abaixo de
35ºC, calafrios, pele fria, pulsação fraca e

respiração lenta. As pessoas com menos capacidade de mobilidade, como aqueles com
sequelas de AVC, estão ainda em maior risco.
Também a diabetes e o hipotiroidismo
aumentam o risco de hipotermia por serem
doenças crónicas que diminuem a resposta a
temperaturas baixas. Outros fatores podem
condicionar pior resposta às temperaturas
baixas como o consumo de álcool.
A vitamina D também parece reduzir - serão
necessários mais estudos para o con�irmar - a
incidência de exacerbações da asma e melhorar a função respiratória em indivíduos com
doença pulmonar. Esta vitamina produzirá
esses bene�ícios pelos seus efeitos imunitários e pela estimulação da produção de proteínas antimicrobianas como a catelicidina e a
defensina β-4.

Com o menor número de horas de insolação
solar durante o inverno produzimos menos
vitamina D o que podemos compensar
parcialmente ingerindo alimentos ricos nessa
vitamina, como atum, salmão, ovos e azeite.
Contudo é necessária, caso não haja contraindicação, a exposição à luz solar e, se existir
indicação médica, fazer uma suplementação.
Para diminuir o risco de infeção respiratória,
de problemas pulmonares e de hipotermia
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podemos adotar várias atitudes:
- Vacinação antigripal, aos indivíduos com
mais de 65 anos de idade e aos incluídos em
grupos de risco (anualmente).
- Vacinação antipneumocócica (de cinco em
cinco anos).
- Evitar, se possível, contacto com pessoas
engripadas, lavar as mãos após contacto com
materiais possivelmente contaminados, uso
de máscara de proteção quando indicado.
- Calafetar portas e janelas, manter o ambiente quente no domicílio (18 a 21ºC), arejar o
ambiente.
- Exposição solar.
- Usar várias camadas de roupa, manter a
roupa seca.
- Cobrir a cabeça, uso de proteção dos dedos
das mãos e dos pés.
- Alimentação variada e saudável, incluindo
nutrientes ricos em vitaminas.
- Manter-se hidratado, ingerir bebidas aquecidas.
- Evitar bebidas alcoólicas.
- Evitar consumo de tabaco.
- Exercício regular (em períodos de frio mais

intenso não o realizar no exterior e evitar
exposição a vento intenso).
- Os idosos que vivam isolados devem manter
contacto diário com os seus familiares e/ou
amigos e/ou vizinhos e/ou cuidadores.

Estas medidas e outras estão incluídas nas
orientações da Direção Geral de Saúde para os
períodos de frio, visam diminuir o risco, mas
não excluem a vigilância regular das doenças
crónicas e da saúde em geral pelo médico
assistente, que dará as orientações adequadas a cada caso.
Paulo Queiroz
(Médico de Medicina Geral e Familiar)
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“O tempo vai mudar,
já me doem os ossos…”
Mito ou realidade?

É uma frase comum, principalmente com a chegada do inverno. Mas, se
assim fosse, como seria viver na Suécia? Explicamos a lógica da reação ao
frio e a in�luência que pode ter nos músculos e articulações, para percebermos se a frase encaixa num mito ou na realidade

Os músculos e as articulações doem com as
alterações meteorológicas, em concreto, com
o frio? Partindo desta ideia, muito comum e
partilhada no inverno, diversas investigações
tentaram procurar uma explicação que
validasse esta queixa. Mas, surpresa das
surpresas… De entre as diversas publicações
cientí�icas, nenhuma sustenta a existência de
uma relação linear entre as alterações meteorológicas e a ocorrência de dores nas articulações e músculos.
Existem diversos fatores laterais que acabam
por impedir que se estabeleçam conclusões.
Se compararmos um indivíduo a viver na
Suécia, exposto a temperaturas extremas com
um indivíduo que vive em Portugal, quem terá
mais frio no inverno? Quem terá a casa mais
adaptada para o frio? Quem terá melhor
climatização no local de trabalho? Quem
sentirá mais as oscilações de temperatura?
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Mesmo na posse das respostas a todas estas
questões, torna-se di�ícil estabelecer uma
eventual correlação, porque é preciso acrescentar outros fatores externos, como as
depressões ou a toma habitual de medicamentos, que podem ter in�luência na “sensação de dor”.

Se esta é a resposta da ciência e das evidências, como se explica a lógica do frio e a
relação causa/efeito com a dor nas articulações? Há várias explicações e, se pararmos
para pensar um pouco, são todas coerentes.
Quando �icamos expostos ao frio ocorre uma
resposta do nosso corpo que busca, a todo
custo, manter o calor, mantendo o equilíbrio
térmico. Uma das formas de o corpo nos
manter quentes é com a contração muscular,
realizada de maneira involuntária pelo nosso
sistema nervoso central. Essas contrações
servem para aquecer o nosso corpo mas, às
vezes, podem acabar por sobrecarregar algumas articulações. Imagine as dores resultantes da contração necessária para manter um
peso de um quilo, sustentado de forma constante por um indivíduo na mão. Um quilo não
pesa nada, mas se segurarmos um quilo
durante 2 horas, �icando imóvel e sem movimentos, o resultado não será o esperado e
esse mesmo quilo passa a “pesar” muito
mais…
Outra explicação reside ainda na alteração da
viscosidade do líquido sinovial (líquido
“lubri�icante” das nossas articulações) imposto pela temperatura, uma vez que sempre que
diminui a temperatura, aumenta a viscosidade. Este facto pode implicar um aumento da
rigidez articular.

imóvel, à espera que o bom tempo decida
voltar ou que os tremores e as reações ao frio
acabem. O melhor mesmo é evitar este tipo de
dor, recorrendo, por exemplo a agasalhos, de
preferência leves para manter a temperatura
corporal e aquecer o ambiente, sobretudo se
tem uma atividade sedentária, que não implica grandes movimentos.

Mas, o mais importante de tudo e a terapia de
eleição passa, necessariamente, pelo exercício �ísico, neste caso aeróbico. Esta é a nossa
melhor sugestão para aumentar a temperatura corporal, até porque, simultaneamente,
promove a vasodilatação, diminui o ácido
láctico e aumenta as endor�inas (hormonas
que diminuem a sensação de dor). Ou seja,
andar, correr, nadar ou dançar são o melhor
que podemos fazer para evitar as dores dos
músculos ou articulações, independentemente da idade de cada um ou das previsões
meteorológicas.
Pedro Marques
(Médico Ortopedista)

Por �im, devemos ainda sinalizar uma reação
�isiológica, perfeitamente normal, que é a
contração da musculatura dos vasos sanguíneos (vasoconstrição), que acontece pela
necessidade de diminuir a perda de calor pela
pele. Esta reação inócua acaba por levar a um
aumento da produção de ácido láctico, causador de cãibras e simultaneamente estimulador de aferências nervosas da dor.

Da próxima vez que lhe doerem os ossos,
pense bem se deve ou não vaticinar uma
previsão de mudança climática, porque o
tempo pode não mudar… Mas, se tal acontecer, pode ser tão só uma coincidência.
Contudo, as dores musculares e de articulações são mesmo reais e não precisa �icar
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Comprimidos “para dormir”
ou um presente envenenado?
Quatro semanas é o período máximo recomendado para a toma de uma qualquer benzodiazepina, prescrita para o tratamento da insónia. Na prática, não é isso que acontece. O abuso e a automedicação acabam por durar anos e os portugueses deixaram-se
seduzir por esse presente envenenado. O uso irresponsável de medicação para “dormir”
criou um problema de saúde pública e um novo tipo de perturbação mental

Tratar a insónia pode ser o objetivo inicial e
os medicamentos ansiolíticos usados para
conseguir dormir acabam por não resolver o
problema. A utilização disseminada de medicamentos da classe das benzodiazepinas já é
um problema de saúde pública bem conhecido e preocupante, veri�icando-se consumos
problemáticos crescentes. Os mais prescritos
são as benzodiazepinas ansiolíticas, como o
alprazolam, lorazepam, diazepam e bromazepam; as benzodiazepinas hipnóticas como o
estazolam, �lurazepam e triazolam; e outros
hipnóticos não benzodizepínicos como o
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zolpidem. Este uso inadequado de medicamentos para dormir coloca Portugal como um
dos países europeus da OCDE com maior
consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos.

É consensual que, no tratamento da insónia, o
uso de medicação deste tipo deve ser num
curto prazo de tempo e, segundo as normas
da Direção Geral de Saúde, se existir indicação
para a toma de uma benzodiazepina, esta não
deve ser utilizada mais de 4 semanas, incluindo o período de descontinuação, pelo subja-

cente risco de habituação e dependência. Na
prática, o que se veri�ica de facto é que as
pessoas acabam por se automedicar durante
anos e o abuso de medicação para dormir já é
considerada uma perturbação mental, segundo a mais recente classi�icação diagnóstica
das perturbações mentais (DSM-5).

A nível químico, as benzodiazepinas são substâncias que estão associadas a potencial de
abuso e dependência, ou seja, a pessoa não
consegue reduzir o consumo e o efeito de
tolerância, obriga à toma de doses cada vez
mais elevadas para obter o mesmo efeito.
O risco para a saúde associado às benzodiazepinas está bem documentado, podendo haver
efeitos secundários de aumento da sedação
diurna, diminuição da atenção, diminuição do
tempo de reação e da velocidade do desempenho, descoordenação motora, risco de
quedas, aumento da probabilidade de acidentes de viação e de trabalho. As perturbações

cognitivas podem surgir com aumento do
estado de confusão mental e alteração da
memória anterógrada. Quando as benzodiazepinas são tomadas durante muito tempo,
alguns estudos demonstraram, inclusivamente, o risco aumentado de síndromes demenciais e aumento do risco de mortalidade.

Os fármacos benzodiazepínicos com propriedades ansiolíticas ou hipnóticas não devem
ser utilizados simultaneamente com bebidas
alcoólicas e outros depressores do Sistema
Nervoso Central (SNC), devido ao risco de
interação perigosa. Atuando nos recetores do
GABA, diminuem o ritmo de atividade do SNC,
podendo causar perturbação das funções
psíquicas e diminuição da atividade dos sistemas respiratório e cardiovascular levando,
em casos extremos, ao coma e à morte. Há
casos descritos com as drogas Z (exemplo, o
zolpidem) de alterações comportamentais
durante o sono ou parassónias, episódios de
sonambulismo e perturbação alimentar
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relacionada com o sono (episódios involuntários de comer e/ou beber durante o sono).

Se o objetivo inicial era tratar a insónia, na
verdade, os medicamentos ansiolíticos
usados para dormir, não resolvem esse
problema e podem, inclusivamente, agravar a
perturbação do sono. A nível do sono, apesar
de a pessoa ter a noção subjetiva de ter
dormido mais, após a toma desses medicamentos, na realidade, veri�ica- se uma alteração na arquitetura do sono com diminuição
do sono profundo e do sono REM. O sono
super�icial �ica aumentado, assim como a
atividade rápida durante o sono. Ou seja, o
sono que se dorme é um sono com menor
qualidade.
Há muitos doentes com um distúrbio respiratório do sono, como a síndrome de apneia do
sono, que estão indevidamente medicados
com benzodiazepinas, estando estes psicofármacos contraindicados nestes doentes, não só
pelo risco de agravamento da perturbação do
sono, mas também por um possível aumento
do número e duração das apneias.

É importante referir que quando uma pessoa
toma este tipo de medicamentos por um período de tempo prolongado e já desenvolveu
dependência, não deve suspender abruptamente o seu consumo, podendo levar a uma
síndrome de abstinência ou “ressaca”. Esta
síndrome é um conjunto de sintomas que
incluiu, entre outros, tremores, suores, palpitações, náuseas e vómitos, desorientação,
alucinações, agitação psicomotora e até
convulsões. Por isso, a descontinuação de um
fármaco benzodiazepínico deve ser feita de
forma gradual, com redução lenta e progressiva da dose, ao longo de algumas semanas ou,
eventualmente meses, sempre sob vigilância
médica, para minimizar a emergência dos
sintomas de abstinência e aumentar o índice
de êxito da suspensão.
Se estiver a fazer medicação com ansiolíticos,
hipnóticos ou sedativos para dormir, deverá
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recorrer a uma consulta especializado, devendo ser avaliada outra alternativa farmacológica, e�icaz, segura e que não esteja associada a
dependência ou a alteração na arquitetura
normal do sono.

A mudança nos hábitos e nos estilos de vida
com uma correta higiene do sono pode resolver o problema da insónia, sem riscos para a
saúde.
Joana Serra
(Médica, Psiquiatra com competência em
Medicina do Sono)
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Fraturas com risco
Têm um bom prognóstico e, simultaneamente, uma elevada taxa de mortalidade. Confuso? A técnica evoluiu e assegura sucesso na intervenção, quase certo, mas há uma condição: a solução para uma fratura do fémur não deve ser adiada para lá das 48 horas, sob
pena de começarem a surgir complicações...

A idade, a etnia branca, a baixa acuidade
visual, as roupas e os sapatos pouco adequados, as irregularidades no piso, a toma de
benzodiazepinas ou de medicação diversa são
alguns dos fatores de risco para um trauma.
Num jovem, o impacto será baixo, numa
pessoa com mais de 50 anos esse mesmo
impacto ganha contornos de problema de
saúde pública. A fatura do fémur pode mudar
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uma vida e afetar seriamente a qualidade de
vida.
O diagnóstico de fratura do fémur é con�irmado por exame radiológico e a indicação é
quase sempre cirúrgica. Contudo, a intervenção deve ser feita preferencialmente nas
primeiras 48 horas, após o diagnóstico. Não é
isso que acontece na maioria dos casos. Mas é

este tempo de espera que pode ditar a morbilidade ou mesmo a mortalidade subsequente.

As complicações serão várias e não devem ser
menosprezadas. A possibilidade de não
consolidação da fratura é apenas uma das
complicações que pode acontecer... Junte-se
ainda os riscos de tromboembolias e de pneumonia de estase, tão só porque o doente �ica
imóvel e não consegue levantar-se, enquanto
aguarda pela intervenção cirúrgica para reparar a fratura, já para não falar em toda a
degradação muscular imposta pela imobilização no leito.
Estas são algumas das razões que explicam as
evidências cientí�icas que revelam um
aumento de mortalidade e de morbilidade,
associado à espera. A situação ganha contornos de problema de saúde pública se atendermos aos números. Em Portugal, ocorrem
cerca de 10 mil fraturas do fémur proximal
por ano. No futuro, as previsões apontam
para um aumento generalizado em todo o
mundo e, se em 2000 a incidência mundial foi
de 1,6 milhões de fraturas em doentes osteoporóticos e com mais de 50 anos, é previsível
que este número aumente para 2,6 milhões
em 2025 e 4,5 milhões em 2050. Porquê?
Porque a esperança média de vida aumentou
e os fatores de risco mantêm-se.
Mais preocupante é que apesar de toda a
evolução das técnicas cirúrgicas e da Medicina em geral, apenas metade dos doentes que
sofreram fratura do fémur recuperam as
funções que tinham anteriormente. O risco de
morte após esta fratura está presente nos
primeiros 12 meses após o incidente e a
probabilidade de a pessoa sofrer uma segunda fratura de fémur contra-lateral ronda os
10%.

Hoje, as técnicas cirúrgicas e os materiais
disponíveis permitem, em geral, uma rápida
recuperação dessas mesmas funcionalidades.
A única condição continua a ser o tempo de
espera e a cirurgia deve ser realizada, preferencialmente, nas primeiras 48 horas após o
diagnóstico.
Pedro Marques
(Médico Ortopedista)

Diminuir a duração do internamento, promover um início rápido da mobilização e da locomoção são os ingredientes chave para contornar as complicações associadas a uma “simples” queda.
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Sou alérgico à minha coluna?!?!
As dores são frequentes e o nosso poder para as evitar e tratar ainda é limitado. A questão é complexa e às inúmeras teorias que podem explicar porque sofremos de dor de
costas, junta-se mais uma, a da autoimunidade…

Sofremos de dor de costas porque nos esforçamos de mais, por um lado, e também
porque nos esforçamos pouco, decorrente da
vida sedentária atual. Sofremos porque é
genético e sofremos porque adquirimos
lesões ambientais ao longo da vida; sofremos
porque está frio e porque está calor. Sofremos
porque a alimentação não é saudável (seja
qual for a de�inição de alimentação saudável,
que está sempre a mudar); sofremos porque
andámos de mais no dia anterior e sofremos
porque dormimos de mais na véspera. Sofremos porque carregamos malas pesadas e
sofremos porque não vamos com frequência
ao ginásio fazer musculação com pesos pesados?! Sofremos porque temos a coluna torta…
Mas a dor mantém-se mesmo depois de a
endireitarem.
Pode-se dizer uma coisa e o seu contrário, a
probabilidade de acertar no que alguém aconselha relativamente a este tema será sempre
alta. Há explicações populares e mesmo
pro�issionais para todos os gostos. Na realidade, não sabemos bem todos os mecanismos
subjacentes às dores de costas, que podem ter
múltiplas origens anatómicas e �isiopatológicas.
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Estima-se que cerca 36% dos portugueses,
sobretudo mulheres, sofram de dor lombar,
cuja prevalência vai aumentando com a idade.
Ao longo da vida, cerca de 70% das pessoas
têm pelo menos um episódio de dor de costas.
A causa da dor é, na maioria das vezes, desconhecida, mas há alguns fatores de risco

conhecidos, como posturas incorretas (como
estar muito tempo sentado), obesidade,
depressão ou a idade.

Existem várias teorias para justi�icar a elevada incidência de dor lombar. Uma das mais
recentes e aceite é a da in�lamação / autoimunidade, fenómenos que ocorrem nas alergias.
A sua compreensão ajuda-nos a perceber
porque é tão frequente a dor e os limites do
nosso poder para a evitar e tratar. A cartilagem, que constitui o disco intervertebral
(onde surgem as hérnias discais) e reveste
internamente as facetas articulares (onde
surgem as “artroses” ou “bicos de papagaio”),
tem uma série de características peculiares,
entre as quais a de não ser vascularizada, logo
nutrida por difusão. Assim, os glóbulos brancos que circulam nos vasos, como normalmente não entram na cartilagem íntegra (não
lesionada), não a “conhecem” e como tal não
identi�icam uma cartilagem normal.
Quando surge uma lesão (�issura) na periferia
da cartilagem ou, pior ainda, se o seu núcleo
sai através da �issura, constituindo uma
hérnia discal, uma protrusão, procidência,
extrusão, etc., os glóbulos brancos, que
circundam os tecidos à volta, poderão contactar pela primeira vez com o interior da cartilagem. Como os glóbulos nunca “tinham visto”
esta cartilagem antes, vão assumir que se
trata de algo estranho, como um vírus, uma
bactéria ou mesmo uma neoplasia e, como tal,
vão desencadear uma resposta. É esta reação
que vai eliminar aquilo que interpretam como
uma ameaça, nomeadamente uma complexa
resposta in�lamatória, libertando uma série
de moléculas que vão destruir ainda mais a
cartilagem e irritar os nervos à volta, provocando dor inútil (a dor útil é aquela que nos
alerta para uma ameaça - que neste caso não
existe).
Há imensos fatores que podem afetar o sistema imunitário, como o nosso estado de
humor (stress, ansiedade, cansaço), a nossa
alimentação (alguns componentes dos alimentos podem estimular o sistema imunitá-

rio, como o glúten), o contacto com alguns
vírus, mesmo que benignos, um “escaldão” do
Sol, mudanças de temperatura e outros. Daí
que as dores de costas possam sofrer oscilações, existindo dias ou semanas piores ou
melhores, em função de uma série de fatores
que regulam o sistema imunitário e que, na
maioria dos casos, nos passam despercebidos.

Percebemos assim que mais do que esforços,
más posições ou outras, são alterações do
sistema imunitário (semelhantes aos das
alergias) que justi�icam a maioria das dores
de costas.
É claro que estas alterações não são su�icientes para haver dor: normalmente há também
alguma lesão estrutural, mesmo que não se
identi�iquem com os exames imagiológicos
atualmente disponíveis como a ressonância
magnética ou a tomogra�ia computorizada,
nomeadamente as micro lesões da cartilagem
que a expõem ao sistema imunitário e desencadeiam a resposta in�lamatória e consequente dor.

Estas lesões podem ser condicionadas por
diversos fatores mas, resumidamente, são
re�lexos dos extremos da nossa vida atual. De
um lado, o sedentarismo: uma das piores
posições para a coluna é a posição de sentado,
porque nesta posição pressionamos a cartilagem dos discos e facetas durante muito
tempo, o que di�iculta a difusão de nutrientes
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criando-se fragilidades com consequente
rutura da periferia da cartilagem. No outro
extremo estão os esforços excessivos, os
acidentes e os traumatismos, que podem
provocar estas ruturas / fraturas da cartilagem.

Com o avançar da idade, estas lesões vão-se
acumulando, não só pela pressão sobre os
discos ao longo dos anos e repetição de
acidentes, mas também porque, uma vez
iniciada a resposta in�lamatória, esta vai
degradando progressivamente a cartilagem,
tentando eliminar este “corpo estranho”.

É por isso comum as alterações serem multisegmentares, isto é, haver hérnias em vários
discos ou facetas alteradas em diversos níveis,
porque o que desencadeia todo este processo
são forças que afetam toda uma região e não
apenas um ponto, o que apresenta desa�ios à
terapêutica, como a obrigatoriedade de tratar
toda a região afetada e não apenas uma
hérnia ou uma faceta.

Naturalmente que há outras teorias para
justi�icar a elevada prevalência de dor lombar,
como aspetos mais mecânicos, relacionadas
com a “recente” posição ereta do ser humano
que, ainda assim, não é incompatível com a
teoria in�lamatória (o homem ereto pressiona
mais e, consequentemente, afeta mais a cartilagem da coluna do que um quadrúpede). A
simples explicação de que uma hérnia comprime um nervo não justi�ica, contudo, muitas
situações que vemos todos os dias, nem a
elevada frequência desta doença.
Compreendemos agora como a compreensão
dos fatores de risco para a dor de costas e a
forma de a prevenirmos não é linear e nem
sempre está nas nossas mãos, dada a complexidade do equilíbrio necessário para a evitar.
Isto tem profundas implicações terapêuticas,
mas isso poderá ser tema para outro artigo.
Miguel Cordeiro
(Médico, Neurorradiologista)
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Não temos acordo
com a ADSE

A tensão ocular explicada
Avalia o equilíbrio entre a produção e a eliminação do humor aquoso e um simples
”sopro” pode revelar se existe ou não a e�icácia necessária. A tensão ocular é um indicador da saúde visual e, tal como na tensão arterial, as alterações são silenciosas e sem
sintomas. Mas, ao contrário do que muitos pensam, hipertensão ocular nem sempre é
sinónimo de glaucoma…

Já ouviu falar em tensão ocular em consultas
de Oftalmologia? Não necessita de começar a
expor o braço e também não precisa �icar
nervoso/a... Consiste na avaliação do tónus
ocular e re�lete o equilíbrio entre a produção
do humor aquoso pelos processos ciliares
(localizados por detrás da íris) e a sua eliminação pelo canal de Schlemm (localizado no
ângulo formado entre a córnea e a raiz da
íris). Se a produção e a eliminação do humor
aquoso forem “e�icazes”, os valores oscilam
normalmente entre os 10-22 mmHg.
Habitualmente, a medição é feita por aplanação ou por sopro. Há que ter em consideração
a espessura desta estrutura (ronda os 500550 micrómetros), uma vez que, se for mais
espessa, e consequente mais “rígida”, os valores serão mais elevados, sem que o tónus
esteja realmente aumentado. O inverso ocorrerá se for mais �ina. Deste modo é necessário
fazer reajustamentos ao valor medido:
subtrair ou acrescentar 2 a 3 mmHg se a
córnea for mais espessa ou mais �ina, respetivamente.
Se os valores da tensão medidos em consulta
ultrapassarem os parâmetros “normais”, estamos na presença de uma hipertensão pontual.
Deste modo, a tensão deve voltar a ser medida
noutras ocasiões (em diferentes horas do dia
e em diferentes dias), a �im de perceber se os
valores são tendencialmente elevados.
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Se a tensão ocular for subindo de forma progressiva ao longo dos anos, tal como acontece
com a tensão arterial, não existem sintomas,
nem sinais de alarme. Contudo, a hipertensão
mantida ou grandes �lutuações tensionais
podem afetar o nervo ótico, a estrutura que é
responsável pela condução dos impulsos
nervosos ao cérebro.
A perda patológica de �ibras nervosas
(conhecida como glaucoma) pode conduzir
ao aparecimento de uma escavação “anormal”
no nervo ótico e esta alteração pode ser detetada numa observação rotineira do fundo do
olho. Consoante a gravidade da perda das
�ibras nervosas, ocorre amputação do campo
visual e da visão central, até à perda total de
visão. Se houver deteção de hipertensão e/ou
escavação patológica do disco, a doença glaucomatosa deve ser rastreada com aparelhos

Se não for possível controlar medicamente a
hipertensão e se a doença continuar a progredir, o doente pode necessitar de ser submetido a uma cirurgia para aumentar a eliminação
do humor aquoso. No entanto, ainda não é
possível restituir a visão perdida no glaucoma, mas tão só tentar que a patologia não
evolua e provoque mais danos.

que analisam a contagem de �ibras nervosas e
com a realização de campos visuais.

A utilização de fármacos anti-hipertensores
(que diminuem a produção e/ou aumentam a
eliminação do humor aquoso) podem atrasar
a progressão da doença e serão tanto mais
e�icazes quanto mais precocemente a mesma
for detetada.

Apesar de a grande maioria dos glaucomas
serem associados a hipertensão ocular,
infelizmente existem também glaucomas de
tensão normal e de baixa tensão. Assim,
outros fatores estarão associados à progressão, como raciais ou genéticos. Por isso,
hipertensão ocular não é sinónimo de glaucoma, nem o glaucoma cursa sempre com hipertensão... Quando falamos de glaucoma
referimo-nos à doença que conduz à perda
patológica de �ibras nervosas e, consequentemente, com risco de perda visual.
Ainda não se conhecem medidas pro�iláticas
para evitar a doença, como o estilo de vida ou
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medidas dietéticas mas, a título preventivo,
deve ser feita a medição da tensão ocular e
avaliação da escavação do disco como partes
integrantes das consultas de Oftalmologia. Os
doentes que necessitam de fármacos que
podem condicionar a elevação das tensões
oculares, como os corticoides em uso crónico,
também devem ser avaliados regularmente.

Esta situação é conhecida por “crise de ângulo
fechado” e pode ser prevenida se o ângulo for
identi�icado como estreito atempadamente.
Nesses doentes de risco deve ser proposto
iridotomia com laser, ou seja uma abertura de
pequeno ori�ício na iris com laser, feito em
ambulatório, de forma a criar uma via alternativa de escoamento do humor aquoso.
Alguns fármacos antidepressivos e ansiolíticos, com efeito sobre a contractibilidade da
iris, devem ser evitados nestes doentes.
A hipertensão ocular pode ocorrer noutras
situações, como em caso de doenças in�lamatórias oculares, como as uveítes, geralmente
associadas a processos reumatológicos, em
que as células in�lamatórias oculares se
in�iltram na malha trabecular do canal de
Schlemm, “entupindo-o”. O controlo das doenças sistémicas de base pode reduzir a ocorrência das uveítes e diminuir a necessidade
dos fármacos anti-in�lamatórios e anti hipertensores oculares.

E se a subida da tensão ocular for súbita e
signi�icativa? Ocorrem habitualmente sintomas de alarme, como dor intensa peri-orbitária, cefaleias, vómitos, náuseas e perda
súbita de visão. Esse quadro pode surgir em
doentes com ângulo estreito da câmara anterior (ângulo formado entre a córnea e a raiz
da íris, onde se localiza o canal de Schlemm),
e que pode ser rastreado na biomicroscopia
(observação da parte anterior do olho ao
microscópio).
Esse quadro doloroso e súbito ocorre por
encerramento desse ângulo, com falência
temporária do canal de Schlemm em drenar o
humor aquoso, que �ica retido na parte anterior do olho, descompensando a córnea tornando-a turva - o es�íncter da iris (o que
condiciona o correto funcionamento de abertura e encerramento da pupila) e nervo ótico.
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E se houver hipotensão ocular? Se o doente
tiver sido submetido a cirurgia ocular recente
pode signi�icar que as incisões não estão
estanques, com risco de hipotonia, descolamento da coroide (camada de tecido vascular
que reveste parede posterior do globo), perda
de visão e de infeções.

Se o doente sofreu um traumatismo recente, é
habitualmente sinal de extrema gravidade
por traumatismo do corpo ciliar (que contem
os processos ciliares, responsáveis pela
produção do humor aquoso) e risco de hipotonia permanente. Se nenhuma situação
destas tiver ocorrido é provável que a hipotensão seja �isiológica e, deste modo, não
cursa habitualmente com nenhuma das complicações descritas anteriormente.
Da próxima vez que for a uma consulta de
Oftalmologia, informe-se sobre a sua tensão
ocular e sobre a sua situação clínica.
Ana So�ia Travassos
(Médica Oftalmologista)
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CLÍNICA GERAL
O Centro Cirúrgico de Coimbra
assegura atendimento permanente ou
programado em clínica geral, todos os
dias, fins-de-semana e feriados.
Em caso de emergência utilize o número 239 802 700
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Como o frio afeta a nossa pele

Está aberta a época
da hidratação
Podemos escondê-la, mas de pouco adianta. Mais tarde ou mais cedo, as consequências
da desidratação serão evidentes. Acelerar o processo de envelhecimento natural é um
efeito que ninguém vai querer guardar nas memórias deste Inverno

São vários os contratempos. A humidade do
ar, as baixas temperaturas, o vento, as variações térmicas ou os longos banhos com água
bem quente. Tudo ingredientes adversos a
uma pele hidratada. E, ao invés de macia e
elástica, a pele �ica seca, áspera, �lácida e
enrugada. Pele desidrata é isto. Junte-se ainda
o mau hábito de, durante o Inverno, as pessoas beberem poucos líquidos e depressa percebemos porque “envelhecemos” com o frio.

O Inverno tem este contratempo. E se os
fatores externos, por si só, já secam a pele,
cada um de nós ainda acrescenta outros
gestos e/ou hábitos que só vão acelerar o
processo de desidratação. O banho prolongado e com água bem quente sabe bem, mas tem
uma enorme desvantagem para a pele,
porque acaba por remover a oleosidade natu-
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ral e, consequentemente, diminuir o manto
lipídico da pele, essencial para reter a humidade, além de provocar as chamadas aranhas
vasculares, como resultado da vasodilatação.
E, se o Inverno é caraterizado pelo frio e
vento, a alternância entre os ambientes muito
frios (do exterior) e os ambientes muito
quentes (das nossas casas) acaba também por
secar mais a pele.
Sem recorrer a cuidados de proteção e de
hidratação, o inverno acaba por ser a época
propícia para acelerar o processo de envelhecimento natural. Hidratação, com creme
adequado ao tipo de pele é uma recomendação para levar a sério e para proteger a pele
de todas as agressões, nada como começar
por descobrir qual o seu tipo de pele. Isto
porque, se a pele for seca, os produtos a usar

devem conter elevados níveis de água,
enquanto na pele oleosa os hidrantes não
devem conter óleo. Por outro lado, na presença de uma pele normal, a loção hidratante
deve ter um equilíbrio entre água e óleo.

O frio exige essas medidas adicionais tão só
porque é nesta época em que a pele perde
células mais facilmente. A necessidade de
uma regeneração celular exige essas medidas
adicionais de hidratação, com produtos que
contenham nutrientes, vitamina C e colagénio. Claro que a ingestão de líquidos não deve
ser menosprezada, nem se deve pensar que
basta hidratar a pele. A água e/ou o chá têm
uma importância vital nesta altura do ano,
apesar de a sensação de sede ser menor, é a
ingestão de líquidos que vai ajudar a necessária regeneração celular. Mas também o que
comemos. A fruta e os legumes também
ajudam a ter uma pele com aspeto saudável.
Quando falamos da necessidade de hidratar a
pele, não estamos a referir apenas o rosto,

A pele branca está na moda
O sol não se mostra nos 365 dias do
ano, bem sabemos e também por isso
descuidamos a necessidade de proteção solar no Inverno. Não é bem assim, principalmente se o destino for
neve… Se for esse o caso conte com
uma radiação bem elevada, justificada
pela reflexão dos raios UV na neve,
pelo que a proteção solar é mesmo
obrigatória.
Fora do ambiente de montanha e
mesmo durante o Inverno a radiação
violeta continua a afetar-nos, pelo que
a proteção deve ser adequada ao tempo de exposição e também da hora
que escolhemos para os banhos de sol.
Claro que não devemos pensar em
bronzeado, até porque a pele branca
voltou a estar na moda. E muito menos
em solários… Se dúvidas ainda existissem, saiba que a frequência de solários tem um risco inquestionável, pela
exposição à radiação.

As evidências científicas têm provado os
danos para a saúde, demonstrando que a
radiação ultra violeta dos solários atua
como iniciador e promotor carcinogéneo, estimulando o desenvolvimento de
cancro da pele.
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mas sim todo o corpo e, sem esquecer os
lábios, pela exposição a que estão sujeitos,
mas também as mãos, pés e cotovelos, tudo
áreas em que a necessidade de hidratação até
deve ser redobrada.

No oposto, e a contribuir para um envelhecimento da pele acelerado, é bom lembrar que o
álcool e o tabaco produzem uma vasodilatação central, com vasoconstrição periférica, o
que se traduz num menor aporte sanguíneo
nestas áreas. Isto é, a pele perde a sua nutrição natural e, em simultâneo, aumenta a
produção de substâncias que promovem a
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degradação da pele. A descamação e o envelhecimento prematuro são consequências
diretas destes dois hábitos.
Para lá da desidratação, esta também é uma
época em que, por consequência ou não da
secura da pele, propícia ao aparecimento de
algumas doenças da pele, tipicamente de
Inverno. A dermatite seborreica é um exemplo e, neste caso, a manifestação mais intensa
da doença passa por uma produção intensa
de oleosidade, como resposta a uma desregulação sebácea. A situação ocorre principalmente na face e couro cabeludo e pode provocar descamação da pele e prurido.

Lembrar ainda que o Inverno também é uma
época propícia para desencadear projetos
futuros, como a realização de tratamentos
dermatológicos em que se deve evitar a exposição solar, tais como depilação, peelings e
outros.
Evelina Ruas
(Médica Dermatologista)
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LASIK
A cirurgia Lasik corrige a sua miopia,
hipermetropia ou astigmatismo.
Marque uma consulta de avaliação.
Marque a sua consulta através do 239 802 703

Vícios e riscos
do cérebro humano
O cérebro humano é uma fábrica de produtos químicos que aceita, transforma e controla tudo. Quase tudo… E até chega a transformar lícitos em ilícitos. Trazemos os exemplos
do álcool e do chocolate
Dois amigos, ainda jovens, conversavam
animadamente numa sala de espera de um
serviço de sangue no Centro do país. Manhã
invernosa, em pleno janeiro dos anos 60, com
um frio de rachar na rua, mas confortável
naquela sala meia despida e sem grande
movimento. Florentino, com um ar descontraído, corpulento e de mãos sapudas, abria-se
num sorriso fácil enquanto falava. Foi retirado da escola bem cedo, não chegando a fazer a
3ª classe. Sendo o mais velho de uma família
de sete, com quatro cachopas e três rapazes,
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foi chamado em tenra idade ao trabalho do
campo, atrás de um arado puxado por uma
mula que pachorrentamente abria o coração
da terra de sementeira.
Para dar força comia, quando havia, sopas de
cavalo cansado. Por volta dos 15 anos �icou
maltês, porque, segundo dizia, o salário do
velho não dava para tanta boca. A independência no trabalho e no ganho era uma
imensa responsabilidade, acrescida da
vigilância que tinha que fazer aos namoros

das irmãs, todas elas iletradas como se usava
na altura. Este adulto jovem, agora com 25
anos, envelhecido na côdea da terra ribatejana, tirou um dia de trabalho para dar sangue,
em prol de um conterrâneo, vítima de acidente com uma máquina.
O seu amigo Ramiro, que tinha partilhado
com ele os dois primeiros anos na escola
primária, era outro assalariado trabalhador
do campo, com um percurso de vida semelhante, numa família menos numerosa.

- Senhor Florentino Lameiras... Era a voz de
chamada para entrar noutro compartimento
de estilo hospitalar, onde se encontrava uma
médica de bata branca que, depois do cumprimento, lhe pediu para se sentar junto à secretária. Não era ainda para lhe tirar sangue.
- Diga-me que doenças já teve. Os remédios
que está a tomar. Se já foi operado. E a razão
por que quer dar sangue.

mesma história. Acrescentou que não guiava
porque não tinha carta, nem tinha dinheiro
para carros, e que se deslocava de bicicleta
para o trabalho. A nossa médica �icou a
pensar que se o resto da região é deste quilate, deve tratar-se de uma terra de grandes
bebedores.
E o que são os grandes bebedores?
Bom, na Alemanha, durante a festa da cerveja,
qualquer alemão médio bebe 10 litros de
cerveja num �im-de semana. E, apenas com
amendoins e tremoços, também se emborcam
muitos litros de cerveja por cá, a partir de
sexta-feira e pela noite dentro. Quando não
acompanhados de shots de álcool com alta
graduação, até à exaustão e, por vezes, ao
coma!.. Sem regras, e, por vezes sem decoro.
Cada vez mais em jovens, com cérebros
imaturos. Rapazes e raparigas. Sem distinção.
Até cair…

Respondeu sem grandes pressas, enquanto a
médica escrevinhava numa folha.

- Então e tabaco e bebidas?...
- Senhora Doutora, tabaco nunca fumei e
penso que não ia gostar, agora vinho bebo
como toda a gente da minha terra. De preferência às refeições, mas às vezes ao �im de
semana a jogar à malha, ou às cartas, sempre
vão uns copos sem acompanhamento…
- De que quantidades é que estamos a falar?
- Bom não é uma coisa certa, mas talvez aí uns
dois litros…
- (Surpresa)… Por semana?
- (Riso aberto)… Senhora doutora o trabalho é
pesado e só um litro está incluído no contrato.
Por dia. Estamos acostumados, mas realmente bebe-se bem...
A jovem clínica, que nunca tinha emborcado
um copo, não acrescentou mais linhas aos
antecedentes pessoais e mandou deitar o
jovem na marquesa para dar início à colheita.
Quando entrou o Ramiro, as perguntas
dirigiram-se de imediato ao essencial, e, sem
qualquer hesitação, o segundo jovem repete a

Já se conhece a existência do álcool por destilação de cereais no Crescente Fértil, desde há
12000 anos. Álcool que reforça o efeito inibidor de um transmissor cerebral GABA (ácido
gama aminobutirico) e atua como depressor
do sistema nervoso. A dose, a graduação e a
velocidade de ingestão fazem a diferença.
Utilizado como analgésico – bem documentado nos �ilmes do far-west – pode, em doses
baixas, apenas diminuir os controles inibitórios, provocar uma fase de excitação conhecida como o “grão na asa “, alterar a marcha e a
linguagem por viciação dos neurónios que se
projetam no cerebelo e, em níveis altos,
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provocar grande depressão da frequência
respiratória e cardíaca e falência funcional
total.

Como contornar o decréscimo do declínio
cognitivo?
A regra básica no pressuposto de evitar o
risco máximo de insanidade mental ou
mesmo da própria vida é a aquisição do
conhecimento, a preparação e a cautela. Os
riscos maiores ocorrem sempre que não
existe o conhecimento adequado, a preparação para os eventos e a prudência necessária
para não mastigar cicuta, pensando que são
ovas de esturjão. Todos os alimentos químicos da natureza são potencialmente mortais.
Depende do casamento que fazem com outros
elementos, do estado de excitação em que
cada um se encontra e do nível de concentração num determinado espaço, entre outros.
O hidrogénio, elemento dominante na constituição do Sol e responsável pelas explosões
constantes na maior estrela que é a nossa
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fonte de luz e calor, casado com o oxigénio,
também forma água, da qual dependemos
totalmente. O oxigénio, indispensável à vida
humana e sem o qual o nosso cérebro morre
em apenas 3 ou 4 minutos, quando mal
casado, forma radicais livres que matam
literalmente todas as células. Aliás, o simples
excesso de concentração de oxigénio na terra
há 2500 milhões de anos, após a extraordinária libertação de O2 das cianobactérias,
conduziu ao chamado holocausto de oxigénio,
alteração da camada de ozono, arrefecimento
anormal entre 2350 e 2200 milhões de anos,
glaciação com expansão do gelo dos polos
para o equador. E a vida na terra esteve por
um �io, para os únicos seres vivos existentes à
data, eucariotas unicelulares. Muitos milhões
de anos antes da existência do maior predador do planeta. Com o melhor dos sorrisos até
o oxigénio pode ser mortal, tal como a melhor
droga pode ser SEMPRE mortal.
Casamentos com risco?
Riscos acrescidos acontecem quando se casa

o álcool com companhias perigosas, que se
passeiam livremente por todo o mundo, e
recebem louvores de papas e presidentes. No
século XVII, um distinto médico inglês,
Thomas Sydenham, teve a ideia de juntar
ópio, açafrão, canela, cravinho e vinho das
Canárias, e encerrar o composto numa bonita
garrafa de vidro, cognominando-o Láudano
de Sydenham. Ora o distinto Sydenham,
médico, cognominado Hipócrates inglês
devido à medicina humanizada, que faria
inveja aos clínicos de hoje, aconselhava o
Láudano para a dor em geral, e em especial na
gota. Contudo, também foi administrado a
mulheres grávidas e crianças agitadas...
Outro inglês, Thomas Quincey, escritor do
século XIX, experimentou o Láudano para
uma dor de dentes, �icou viciado para o resto
da vida e escreveu um livro sobre a sua
dependência. O ópio fez a diferença. Escritores como Eça e García Márquez, conscientes
dos efeitos do Láudano, imortalizaram a
mistura em sórdidas conjeturas de mortes
por envenenamento em os “Maias” e “ Cem
anos de solidão”.

nhas da mente, declarou, que curou a dependência da mor�ina, com uma dependência
totalmente compulsiva de cocaína, a mesma
que casou com o vinho do Mariani.

Canabinoide no chocolate?
Helena, minha amiga, gostava de chocolates.
Sobretudo pretos, com um índice de cacau
entre 76 e 81%, superior ao seu índice de
massa corporal. Era uma simpatia. Irradiava
frescura, boa disposição e tinha aquele sorriso sempre presente... Um dia, numa tarde de
Outono, entrou numa chocolataria, comprou
uma caixa de bombons com cerca de um
quilo, alguns com licor lá dentro, sentou-se a
uma mesa e, sem pressas, deixou a caixa
vazia... Vingou-se dos conselheiros de dietas
para emagrecer... Abriu o seu melhor sorriso e
disse:
- Por hoje está feito...
O chocolate, o meu favorito, contém uma
pequena quantidade de um canabinoide,
anandamida, também produzido pelo cére-

Outro caso paradigmático de casamento não
aconselhado aconteceu no século XIX, com o
célebre “ Vin Mariani”, que resultou da mistura de vinho de Bordéus com extratos de
planta de coca, bebida cujos rótulos continham testemunhos de um Papa, um presidente dos EUA e de Edison. Claro, que com todos
estes apoios foi um sucesso comercial, que
conduziu - alguns anos depois - a uma pequena alteração do composto, resultando num
outro sucesso ainda maior, chamado… Todos
sabem como… O composto psicoativo do Vin
Mariani, cocaetileno é mais lipossolúvel que a
cocaína, entrando mais depressa no cérebro...
Com efeito combinado euforizante, e
altamente viciante.
O neurotransmissor cerebral do prazer �ica a
rir-se, entre as sinapses neuronais, quando vê
de braço dado a cocaína ou a mor�ina, com o
vinho do almoço ou, o shot da noite... Até
Sigmund Freud, que discerniu sobre as entra-
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bro, alguns compostos do tipo estrogénio,
uma molécula parecida com a anfetamina –
feniletilamina (FEA) – e ainda pequenas
quantidades de um aminoácido chamado
tiramina. Vejamos como nalguns casos, a
ingestão de chocolate pode provocar prazer e
noutros casos fúria.

A FEA é metabolizada rapidamente por uma
enzima (MAO) – monoaminoxidase – de
forma que, quando consumimos uma tablete
de chocolate preto, 50% da FEA – parecida a
uma anfetamina – desaparece em poucos
minutos. Portanto, chega em pouca ou nenhuma quantidade ao cérebro. Por outro lado, o
aminoácido tiramina, também ele metabolizado pela MAO, indutor da libertação de adrenalina, pode ocasionar hipertensão arterial,
cefaleias, náuseas e aceleração do ritmo
cardíaco. Pessoas vulneráveis podem ter
mudanças bruscas de humor, depois de comerem chocolate com alto teor de cacau, sobretudo na presença de inibidores da MAO, por
exemplo o fumo do tabaco e antidepressivos.
Nestes casos, os efeitos psicoativos da anfetamina e da tiramina sobrepõem-se ao efeito
calmante da anandamida. Este canabinóide,
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com milhares de recetores cerebrais à sua
disposição inibe a libertação de glutamato e
acetilcolina no córtex cerebral e hipocampo,
comprometendo a formação de novas memórias.

A mesma substância, com doses diferentes e
na presença de outras soluções pode conduzir
a manifestações comportamentais antagónicas. Aplica-se aqui também a Lei do Valor
Inicial: - cada pessoa tem um nível de excitação inicial, determinado por fatores genéticos, pela �isiologia, situação de doença,
fatores ambientais ou historial de drogas.
Comer chocolate é bom, dá habituação mas é
grati�icante. Contudo, pode acontecer, sobretudo nos homens, grave excitação e irritabilidade, talvez relacionado com os estrogénios
nele contidos.
Mas... Chocolate preto é mesmo bom... Em
doses moderadas.
Raimundo Fernandes
(Médico Neurocirurgião)
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MEDICINA DO SONO
Noites mal dormidas causam vários problemas de
saúde. O cansaço constante e a falta de energia
depois de uma noite de sono não são normais!
Marque a sua consulta através do 239 802 700

O anticoncecional seguro
que os homens ainda preferem ignorar

Verdades e mentiras
sobre a vasectomia
É dos métodos anticoncecionais mais seguros e o procedimento cirúrgico mais realizado
nos Estados Unidos da América. Por cá, os homens preferem ignorar esta solução. Os
falsos mitos e o medo de um risco de impotência sobrepõem-se às evidências cientí�icas
cirurgia simples e que ajuda a ter um planeamento familiar sem surpresas.

A vasectomia é um método anticoncecional
masculino descrito pela primeira vez na
década de 50 do século passado e consiste na
laqueação dos diferentes canais, responsáveis
pelo transporte dos espermatozoides dos
testículos (local da produção), para as vesiculas seminais (local de armazenamento), onde
são eliminados pela uretra durante a ejaculação. Ou seja, a intervenção apenas altera o
caminho, promovendo um desvio de “trânsito”, nada mais.
Este é um procedimento cirúrgico muito
comum nos Estados Unidos da América,
sendo mesmo o mais frequente e, por oposição, uma opção que os povos latinos não
chegam a considerar, apesar de esta ser uma

36

A intervenção é realizada em ambulatório e
com anestesia local, consistindo em duas
pequenas incisões escrotais, com laqueação e
cauterização dos dois canais diferentes, o que
demora cerca de 30 minutos. O método é
seguro, tem uma baixa taxa de complicações e
uma rápida recuperação, permitindo o retorno precoce às atividades diárias. Ou seja,
apresenta um grande contraste com a laqueação tubar feminina, que necessita de internamento e anestesia geral.

A vasectomia é um método com uma baixa
taxa de insucesso (<0,05%), sendo por isso
um dos métodos anticoncecionais mais seguros. Contudo, o efeito de esterilização que se
pretende não é imediato e deve ser con�irmado pela realização de espermograma, a realizar após cerca de 20-30 ejaculações, eliminando os espermatozoides que estão a jusante da laqueação. Até à con�irmação por espermograma as relações sexuais devem por isso
ser protegidas.
Nos primeiros dias após a intervenção pode
ocorrer dor, edema, equimoses locais e ainda
algum desconforto testicular por algum
tempo. Uma complicação rara é a dor escrotal

prolongada por granuloma ou congestão
testicular.

Esta é a verdade e a evidência cientí�ica, contudo, o sexo masculino e, principalmente, com
origem em países latinos, envolvem este
método anticoncecional com mitos, falsas
ideias ou preconceitos. A verdade é que a
cirurgia não é de alto risco, nem complicada,
tal como a intervenção não é sinónimo de
castração. Não afeta a masculinidade, não
interfere no processo de ejaculação e o
homem não �ica impotente, nem perde o
libido ou desejo, nem tão pouco o pénis diminui de tamanho. Sabemos que estes são
alguns dos receios e por isso a necessidade de
desmisti�icar a opção vasectomia.

Quais as contraindicações?
Este método anticoncecional não é recomendado a um homem jovem; com ausência de
�ilhos ou com ausência de relacionamento
afetivo atual e/ou estável.

Existe risco de disfunção eréctil/impotência ou diminuição da líbido (desejo
sexual)?
Não, o bloqueio dos diferentes canais impede
apenas a passagem dos espermatozoides, não
interferindo na produção hormonal, não
tendo nenhuma relação com alteração da
libido ou do desempenho sexual, mas tão só
com a reprodução.
A vasectomia engorda?
Não existe nenhuma alteração hormonal, nem
evidência cientí�ica.

A vasectomia pode causar cancro?
Apesar de alguns estudos tentarem relacionar
a vasectomia ao cancro (próstata e testículo),
esses fatos nunca foram con�irmados, e sim
descartados, por muitas outras centenas de
estudos de várias instituições com crédito
cientí�ico.
A vasectomia leva a diminuição do pénis e
dos testículos?
É completamente falso.

Os espermatozoides não eliminados são
expulsos naturalmente?
Isto é verdade, porque os espermatozoides
vão perdendo viabilidade, morrem e são
absorvidos de forma natural, sem riscos para
a saúde masculina.
Quem pode optar por uma vasectomia?
Qualquer homem que não pretenda ter �ilhos
pode realizar o procedimento, contudo deve
ser muito bem ponderado pelo casal, uma vez
que o procedimento é tendencialmente
de�initivo. A reversão da vasectomia - com ou
sem recurso a técnicas de reprodução médica
assistida - embora possíveis, não oferece
sucesso garantido.

A vasectomia protege contra DSTs
(doenças sexualmente transmissíveis)?
A vasectomia não confere nenhuma proteção
contra as DSTs, pelo que a prevenção recomenda a utilização de preservativo.
Silvio Bollini
(Médico Urologista)
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Nova estratégia para a rotura da coifa dos rotadores

À boleia de um balão
biodegradável
Restituir a mobilidade e amplitude de movimentos é o objetivo mister de uma qualquer
cirurgia de ortopedia. As próteses tentam cumprir esse propósito e, mais recentemente,
são os materiais reabsorvíveis e de alta resistência que começam a desempenhar essa
missão. O balão biodegradável é a mais recente inovação para devolver a mobilidade ao
ombro
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De entre todas as articulações, o ombro é a
que possui maior capacidade e amplitude de
movimentos e, também por isso, é a articulação mais instável e sujeita a lesões. A rotura
maciça da coifa do rotadores é tão só um
exemplo. Há outros. Sempre que apanha uma

bola no ar, quando penteia o cabelo ou acena
para alguém é esta coifa dos rotadores que lhe
permite esta atuação diversi�icada. Em caso
de rotura, o movimento �icará sempre limitado. Esta é uma história que começa a ser
contada nas capacidades que o ombro

humano desenvolveu e tem como enredo uma
parceria perfeita entre músculos, ossos,
tendões, cápsula, labrum, ligamentos e
nervos.
A coifa dos rotadores é um dos ingredientes e
associa os quatro tendões dos principais músculos que são responsáveis pela mobilização
do ombro e é de importância extrema para o
desempenho desta capacidade. Uma rotura
maciça inviabiliza a natural amplitude de
movimentos do ombro, além de provocar dor,
seja em movimento, seja quando está imóvel.

necessidade de colocação de uma prótese �ica
assim retardada e/ou suspensa.
Contudo e para além das roturas por trauma,
as lesões na coifa dos rotadores também
podem surgir, tão só, pelo envelhecimento e,
neste caso, envolvendo já um processo de
artrose. Nestes casos, a solução passa pela
implantação de uma prótese, preferencialmente, recorrendo ao método menos invasivo, isto é, a artroscopia.

A recuperação funcional irá exigir uma cirurgia, mas a intervenção poderá seguir diferentes soluções e materiais. Perante uma situação de rotura maciça da coifa dos rotadores, o
objetivo da intervenção é sempre o mesmo,
ou seja, reinserir as estruturas lesadas, reparando a rotura. Os caminhos e as condições
para atingir esse objetivo podem ser diversos.

Hoje, a qualidade dos exames de radiologia/imagiologia permite detetar a extensão
da lesão, mas também o estado de atro�ia do
músculo e a retração do tendão, revelando-se
um poderoso instrumento de apoio à decisão
do ortopedista, que terá de ajuizar qual a
melhor solução.
E, se até aqui, existiam apenas duas soluções e
que passavam pela colocação de uma prótese
invertida, seja pelo método tradicional, seja
por artroscopia, hoje, o recurso a materiais
reabsorvíveis e de alta resistência permitem o
recurso a novas técnicas já utilizadas em
Coimbra.
A introdução de um balão biodegradável, que
irá atuar como uma almofada é a técnica
menos agressiva que podemos propor para
situações de rotura maciça da coifa dos rotadores, desde que não existam sinais de artrose. A alternativa inovadora assegura uma
intervenção muito menos agressiva, um alívio
de dor imediato, uma rápida reabilitação e
uma melhor qualidade de vida, pelo aumento
da mobilidade do ombro e uma recuperação
acelerada das atividades do dia-a-dia. A

As evidências cientí�icas têm vindo a demonstrar que, nestes casos, a �isioterapia não é a
solução. Em situação de rotura da coifa dos
rotadores a opção deve passar pela intervenção cirúrgica, pela necessidade evidente em
reinserir as estruturas lesadas, proporcionando o reequilíbrio mecânico deste entidade
multifacetada. A �isioterapia será o passo
seguinte à intervenção cirúrgica.
Ana Inês
(Médica Ortopedista)
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A vida nem é propriamente um sonho,
é mais uma insónia interminável
num quarto cheio de melgas

João Tordo, O Bom Inverno

L.F. UPS 07/02.00
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Cirurgia da catarata
A cirurgia é o único tratamento possível para
quem desenvolveu catarata. Se a sua visão
está a ficar turva consulte-nos!
Marque a sua consulta através do 239 802 701/2
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De onde vêm os nossos bebés?

Desenho de: Maria Leonor

A embalagem é a mesma, tal como o ADN…Os bebés de hoje são semelhantes aos bebés
das sociedades dos caçadores recolectores que nos precederam. Pais e educadores de
hoje têm negligenciado este hardware que todos trazemos de um passado não muito
recente
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Os pais ouvem dizer que os bebés nascem sem
livros de instruções e acreditam que alguém
há-de ser especialista nesta matéria tão “confusa”. Admitem que os pediatras são as pessoas certas para dissipar todas as dúvidas e este
médico especialista corre o risco de se transformar rapidamente num livro de instruções,
que não existe, ou num guia de conselhos, sem
evidência cientí�ica.

Há perguntas a que um Pediatra não deve
responder e tudo começa e acaba porque nos
esquecemos de onde vêm os bebés de hoje. E
não, não é de Paris, nem são as cegonhas que
os trazem. Os bebés de hoje não são muito
diferentes dos bebés que nasciam há 20 mil
anos. O hardware é semelhante.

Esquecemos que em mais de 95% de toda a

história da evolução da espécie humana, o
homem foi sempre caçador-recolector. Ainda
não saímos desse registo e as qualidades
herdadas vêm todas da “alteração primata”.
Ou seja, a história do Homem é esta, e a tecnologia ainda não conseguiu alterar essa marca
ou pacote genético que cada um de nós carrega.
Assim explicado é fácil perceber que um bebé
do século XXI continua a precisar de contacto

�ísico (da mãe, principalmente) e que o medo
da distância é perfeitamente normal.
O caçador-recolector vivia em pequenos
grupos e as crianças aprendiam com outras
crianças, sem serem separados por faixas
etárias. Existia ar livre, brincadeira (muita
brincadeira em contacto com a natureza e
aprendendo a lidar com o perigo) e outro
tanto imaginário e, tudo o que imaginavam ou
precisavam teria de ser construído (e não

Chupeta digital sim ou não?
Decididamente não. A chupeta em si, que deve ter o modelo que o bebé mais gostar,
faz bem e adapta-se ao estádio de desenvolvimento da criança marcado por grande
atividade oral. Mas, quando falamos em chupeta digital não é dessa chupeta tradicional que falamos. Mas sim do telemóvel, do tablet, do smartphone….
Neste caso, a respoosta é não. Porquê? Porque a criança de hoje continua a precisar
de tudo quanto vivenciava o bebé que tinha os pais caçadores coletores. Precisa de
apreciar e gostar da comida, de partilhar o prazer da refeição, precisa de contato
físico, precisa de brincar com autonomia e sem objetivos programados… A criança
não precisa de se distrair ou de se entreter. A criança não precisa de ser precoce ou de
um ginásio cognitivo construído por adultos. A criança apenas precisa da sua infância
especial e única. Só isso, e isso é muito.
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comprado). Aliás, há teorias que admitem que
este modo de vida foi importante para fomentar a resiliência da espécie, a mesma que hoje
começa a faltar. Por isso, se no próximo Natal,
oferecer um brinquedo bastante so�isticado
ao seu �ilho/a e ele o trocar por tachos e panelas, perceba que esse é o quotidiano que ele
aprecia e não tanto aquilo que os pais pensam
que ele irá gostar…
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A alimentação é também outra das grandes
preocupações dos pais de hoje. Porquê?
Porque deixou de ser intuitiva, seria bom
lembrar que nas sociedades de caçadoresrecolectores os bebés mamavam até aos 3 ou
4 anos, até porque esta era uma fórmula de
espaçar os nascimentos (a mulher não engravidava durante o aleitamento). Depois, eram
introduzidos os vegetais, as bagas, as raízes e
os frutos, previamente mastigados pela mãe –
porque naquele tempo não existiam picadoras. A carne seria introduzida posteriormente
e em pequenas quantidades. Ou seja, nestas
sociedades, os bebés teriam que dar funcionalidade prática à mastigação. Não existiam
papas, nem outros suplementos, tal como não
existiam distrações ou outros entreténs para

comer, hoje quase imprescindíveis para que a
criança coma tudo o que lhe põem no prato….
Tal como também não existiam colheres…
Esses bebés comiam com a mão e as avós não
tinham medo que se engasgassem.

Não menos importante era ainda o transporte
das crianças. Andariam ao colo, claro e
sempre próximas da mãe, que mantinha as
suas funções de recolectora. A criança andaria
ao peito e virada para o mundo ou às costas e,
da mesma forma, com visão para tudo o que a
rodeava. Hoje, as crianças/bebés passeiam
deitadas em carrinhos e, quase sempre bem
protegidas e tapadas, di�icultando o contacto
com esse mesmo mundo exterior.

À noite, a criança nas sociedades dos caçadores-recolectores dormia junto aos pais. Era
assim que se sentia protegida… No século XXI,
os pais dizem aos pediatras que os �ilhos
dormem no quarto da criança, mas os pediatras não acreditam muito nesta separação ou
emancipação dos bebés.
Texto elaborado a partir da conversa no
Exploratório em novembro de 2019, com Luís
Januário (médico pediatra)
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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

Pé chato
é ou não um problema?
A melhor forma de combater o cancro da mama é a
Esqueçam
as botas
porque
uma criança
com pé chato não será, obrigatoriaprevenção
através
de ortopédicas
mamografias
e exames
regulares. mente, um adulto com pé plano. Na infância, esta é uma situação perfeitamente normal.
Num adulto, já não será assim e os problemas começam quando se registam alterações
progressivas das articulações

Marque a sua consulta através do 239 802 700

O chamado pé chato é uma situação relativamente vulgar na infância e, na maioria dos
casos, reverte para um pé normal - o que
chamamos de pé plano dinâmico. Porque esta
é uma situação facilmente visível - o pé assenta completamente no chão, não sendo visível
a arcada interna - acaba por ser um motivo de
preocupação dos pais, principalmente
quando associado a alterações da marcha
(queda frequente, desgaste de calçado,
padrão de marcha com rotação dos pés).
Importa desde logo saber se estamos perante
pés �lexíveis e que tenderão a evoluir sem
problemas ou se podemos estar perante um
pé que se tornará rígido e doloroso, tendo
presente que o desenvolvimento normal do
arco interno não ocorre antes dos 7-10 anos.
Os pés planos, cujo calcanhar elevado do solo
se comportam como pés normais, evoluem
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para pés normais espontaneamente.

Sempre que o pé plano se enquadra num fase
normal de crescimento, recomenda-se apenas
um calçado adequado, com um contraforte
rígido, que não é o mesmo que botas ortopédicas. Para a maioria das crianças, o calçado
deve ser primeiro que tudo confortável, �lexível e antiderrapante. Ou, tão só e sempre que
possível, incentivar a que ande descalça.
Por de�inição, um pé plano caracteriza-se por
diminuição ou ausência de arcada plantar
interna do pé, com afundamento da abóbada
plantar e deformidade em valgo do retropé e
a deformidade, com alteração do padrão de
marcha e dor é motivo para uma consulta.
Uma observação direta e em podoscópio
demonstra o tipo de deformidade, ou seja, se
existe um aumento do apoio externo do pé

(pé normal), se há um contacto do bordo
interno no solo ou se, por outro lado, a abobada plantar desapareceu e, ainda, se estamos
perante um pé em balancim.
As causas para um pé plano são diversas e
podem estar em alterações ósseas e, neste
caso, a situação é redutível nas primeiras
etapas, contudo, esta deformidade tende a
�ixar-se na idade adulta, acrescida de artrose
e dor. Alterações musculo-ligamentares e
neuromusculares também podem ser causa
de pé chato.

Pé chato

articulações do retropé. Mais uma vez, se o pé
plano for causa de dor, a solução apresentada
poderá ser cirúrgica.

“A forma do pé é variável de indivíduo
para indivíduo e é ilusório ou perigoso
querer mudá-la”
Gauthier

Pé normal

Numa criança, a decisão de intervir num pé,
corrigindo a deformação, só deve ser colocada se existir dor ou se o pé plano for progressivo e rígido.

Convém ter presente que algumas alterações
do joelho ou da anca também acabam por
provocar alterações no posicionamento do pé,
situação mais comum nos adultos, Aliás, na
quinta ou sexta década de vida podem aparecer problemas do pé plano em adultos que,
até esse momento, não tinham qualquer
queixa dolorosa e, quando isso acontece,
registam-se alterações progressivas das

Independentemente da idade, devemos ter
sempre presente que temos os pés que temos
e devemos preservá-los o melhor possível.
Claro que a moda é importante, mas dentro da
moda deve ser procurado o calçado adequado
(forma, contraforte). Sugerimos ainda que
não deve utilizar calçado demasiado raso
para orientar o peso em cada passada para a
frente, evitando sobrecarga da zona lombar
baixa e, por �im, mas não menos importante,
evite “chinelar”! O esforço despendido
aumenta consideravelmente e agrava a
tensão muscular no calcanhar.
Gabriela Figo
(Médica Ortopedista)
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Na idade pré-escolar

Persistência das infeções
respiratórias compromete defesas
Considerados vulgares, normais e benignos os sucessivos episódios infeciosos nas crianças e em idade pré-escolar acabam por ter óbvias implicações e um risco futuro de
doença de base subdiagnosticada. A persistência dos episódios acaba por comprometer
a e�icácia da defesa e é nestes casos que as vacinas de ensino permitem reeducar o sistema imunitário. O objetivo passa pelo controlo da doença de base, como as doenças das
vias aéreas

As infeções respiratórias no lactente e na
criança, na idade pré-escolar, constituem uma
das condições mais frequentes, com necessidade de cuidados médicos ou recurso a serviço de urgência, nos países mais desenvolvidos.
Existem muitas circunstâncias que favorecem
esse risco infecioso, tanto na via aérea alta
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como nas vias mais inferiores, brônquios. Em
primeiro lugar, as vegetações adenoides
importantes numa primeira barreira de
defesa do sistema imunitário, podem ser elas
próprias local de infeção e determinarem
uma obstrução e in�lamação de todas as
estruturas adjacentes: a fossa nasal, os seios
da face, com diminuta dimensão nestas
idades (alguns deles ainda em desenvolvi-

mento), ou alterações no arejamento da
cavidade timpânica do ouvido. Também nesta
faixa etária, a dimensão dos brônquios é
muito reduzida e ocorre com frequência
colapso e broncospasmo, face a um estímulo
infecioso banal.
Acresce que nas atuais condições sociais da
nossa população, a frequência de creche e
jardim-de-infância é cada vez mais precoce, já
que a socialização da criança é desejável para
um desenvolvimento harmonioso. Porém, a
sobrelotação e/ou a de�iciente ventilação das
instalações permitem, particularmente em
períodos sazonais de Outono e Inverno, uma
maior dispersão de agentes patogénicos
víricos ou bacterianos no ar ambiente, com
óbvias implicações.
As doenças alérgicas, com destaque para a
asma e a rinite, estão claramente em prevalências crescentes nesta faixa etária.
Tratando-se de doenças caracterizadas por
in�lamação crónica, esta in�lamação é propiciadora de maior risco infecioso que, quando
ocorre, tem naturalmente uma maior gravidade clínica que será ampliada se estas crianças
não estiverem sob tratamento apropriado.
Lamentavelmente, no lactente e na criança
em idade pré-escolar o subdiagnóstico é

extremamente frequente, pelo que se desvalorizam muitas situações que deveriam merecer um precoce enquadramento e tratamento,
apesar das di�iculdades clínicas especí�icas
nestas idades.
No entanto, bronquiolites e sibilâncias de
repetição, arrastadas e muitas vezes sem
febre, a tosse que persiste muito para além do
episódio infecioso ou que agrava após exercício �ísico, com choro ou mesmo o riso, a
obstrução nasal e a respiração oral que
persistem, as secreções nasais que se prolongam por semanas ou meses, entre outras, são
situações que não poderão ser consideradas
normais nem consignadas a uma inevitabilidade própria dessa idade.
Daí que não é razoável que, recorrentemente
na prática clínica, sejam reportadas algumas
destas queixas:

-“O Rodrigo passa o tempo constipado!”
-“A Rita, nos últimos 3 meses, já tomou 3
antibióticos e continua a tossir”
-“O Bernardo constipou-se há um mês, até fez
um antibiótico, mas desde aí a tosse à noite
não o deixa dormir”
-“A Maria, desde que entrou para a creche, não
respira pelo nariz e tem sempre secreções
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espessas”
-“O Afonso, desde Outubro, não esteve uma
semana seguida no infantário, faz febre com
frequência”
-“A Íris, desde os 6 meses até agora (3 anos de
idade), tem uma média de uma bronquiolite
por mês, só no verão passa melhor”
-“O Martim, sempre que se constipa, desenvolve logo uma crise de pieira e falta de ar e
preciso sempre de o levar à urgência. O Inverno é sempre um drama”
Como anteriormente se mencionou existe um
natural risco acrescido de infeções em crianças nestes grupos etários, maior quando
presente uma in�lamação alérgica. Mas o
próprio processo infecioso repetido ou
frequente pode ele próprio facilitar uma
sensibilização alérgica. Também a �lora
normal de micro-organismos presentes na
mucosa, conhecido por microbioma, pode vir
a ser modi�icado no mau sentido e ter como
consequência a formação de bio�ilmes à
super�ície da mucosa respiratória. Estes
bio�ilmes são, de forma simplista, umas
películas �iníssimas contendo no interior
gérmenes infeciosos que escapam e resistem
à maioria dos tratamentos comuns, encurtando os períodos entre infeções, com óbvias
consequências clínicas e, em muitos casos,
determinam futuras resistências aos tratamentos.

Entre 4 a 8 episódios infeciosos agudos
comuns no período sazonal de outono e
inverno, em crianças na idade pré-escolar, são
considerados como recorrentes ou frequentes, sendo vulgarmente interpretados como
“normais” face à relativa benignidade do
quadro. Porém, estes episódios têm óbvias
implicações na qualidade de vida da criança e
da família, no absentismo, no desenvolvimento, no estado de saúde e no risco futuro de
uma doença subjacente, subdiagnosticada, ou
mesmo não diagnosticada e por isso mesmo
sem um plano de tratamento bem de�inido.
Naturalmente, face a infeções de maior gravidade e com maiores implicações no estado de
saúde, existe uma obrigatoriedade de excluir
uma eventual imunode�iciência primária,
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situação que apesar de muito rara exige uma
intervenção bastante precoce, complexa e
multidisciplinar.

Nesta faixa etária, em crianças com infeções
frequentes e que associam sintomas que
persistem para além do período agudo, o
diagnóstico de doença alérgica deverá ser
sempre considerado, particularmente porque
em caso de asma e rinite um plano de tratamento tem de ser iniciado e mantido para
garantir uma otimização e controlo da in�lamação crónica que condiciona os sintomas
nasais e brônquicos. Desta forma, poderão ser
minimizadas as consequências do estímulo
infecioso à super�ície das mucosas, não só na
gravidade como na duração.
Embora nestas crianças a maioria das
infeções sejam de origem vírica, muitas delas
vêm a ser colonizadas por bactérias que complicam o processo. Daí que, para além das
medidas gerais de controlo ambiental, a atitude social de minimizar risco de contágio, a
alimentação diversi�icada e saudável, entre
outras, existem estratégias terapêuticas
muito e�icazes e seguras que reduzem signi�icativamente o risco de infeção.
O sistema imunitário é fundamental na defesa
contra as agressões, nomeadamente a agentes infetantes estranhos. Para isso, para a
e�iciência desse sistema tem de ocorrer uma
plena integridade nos diferentes parâmetros
imunológicos. Daí que dé�ices genéticos
determinam formas de enorme gravidade
clínica, em contexto de imunode�iciências,
felizmente muito raras.

No entanto, quando as infeções se repetem
nas mesmas localizações, os tratamentos
instituídos são pouco e�icazes ou com duração reduzida, as patologias de base não estão
controladas, o microbioma das mucosas é
alterado, ocorre colonização crónica com
gérmenes patogénicos, a persistência da
infeção resulta na formação de bio�ilmes, o
contágio com outras crianças persiste de
forma continuada, entre outras, estamos na
presença de condições que vêm a comprometer a e�iciência do próprio sistema imunitário

aos agentes infeciosos, sem qualquer imunode�iciência subjacente.

Dependendo do tipo, da gravidade, da idade,
da localização da infeção, ou da doença de
base subjacente, os imunomoduladores,
designados por vacinas de ensino do sistema
imune (trained immunity-based vaccines),
permitem uma personalização e individualização da preparação de um extrato de tratamento que irá melhorar as diferentes vertentes imunitárias, não só as mais primárias e
inatas de defesa, como também as mais elaboradas, designadas de memória, para permitir
uma otimização das suas funções. É verdadeiramente educar o sistema imunitário, num
momento em que, estando mais “fragilizado”,
não está a cumprir com a sua função de defesa
plena.

No que diz respeito à segurança, não existem
efeitos adversos relevantes ao longo de vários
decénios de utilização e as atuais formulações
biotecnológicas cumprem os mais elevados
requisitos e standards de qualidade.

Este tratamento, paralelo ao controlo das
doenças de base, por exemplo asma e/ou
rinite, é muito e�icaz com manifesta redução
na frequência, duração e gravidade das
infeções, na redução do consumo de antibióticos, na estabilização da doença de base (sob
tratamento), no absentismo escolar e pro�issional dos pais e/ou cuidadores, na melhoria
da qualidade de vida da criança e no seu
estado de saúde e desenvolvimento.
Celso Pereira
(Médico Imunoalergologista)

Estes extratos aquosos são administrados por
via sublingual, praticamente ausentes de
sabor ou cheiro, muito bem tolerados pelo
que são elegíveis para tratamento, sem grandes restrições quanto à idade.
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Estilos de vida comprometem
fertilidade masculina
Já é possível a�irmar que os problemas masculinos estão presentes em aproximadamente 50%
dos casais estéreis. As evidências têm vindo a demonstrar um declínio na qualidade dos espermatozoides e a explicação parece estar nos estilos de vida. A obesidade, o tabaco, o álcool e a
idade alteram a fertilidade “deles”

A incapacidade de um casal, sexualmente
ativo, sem a utilização de métodos contraceptivos, obter uma gravidez dentro de doze
meses, é o que se designa por infertilidade. É
um fenómeno universal que atinge aproximadamente 9% da população em idade reprodutiva, independente dos fatores socioeconómicos ou culturais. Aplicando esse dado à população global, veri�ica-se que aproximadamente 700 milhões de pessoas podem ter problemas relacionados com a fertilidade.
As técnicas de procriação medicamente assistida têm vindo a ser aprimoradas ao longo
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dos anos e criam a possibilidade de ajudar a
maioria dos casais inférteis a realizarem o
sonho de terem �ilhos biológicos, porém
menos de 50% dos tratamentos resultam em
gravidez. O fator principal para determinar o
sucesso de um tratamento de reprodução
assistida é a qualidade dos gâmetas e dos
embriões.

A análise espermática, também conhecida
como espermograma, feita como rotina em
praticamente todos os laboratórios de
procriação medicamente assistida, analisa
alguns parâmetros importantes e essenciais

na avaliação da fertilidade de um indivíduo do
sexo masculino, que ajudam a elucidar muitos
casos de infertilidade conjugal. Essa análise
pode ser muito útil, tanto na clínica como em
pesquisas feitas no esperma humano, para a
investigação da fertilidade masculina, assim
como a monitorização da espermatogénese
durante a regulação da fertilidade masculina.
O fator masculino tem grande importância e
impacto na fertilidade conjugal, sendo a causa
de 30% dos casais inférteis, ao mesmo tempo
que, em outros 20% dos casais, existem
ambos os fatores masculino e feminino;
consequentemente, pode-se dizer que problemas masculinos estão presentes em aproximadamente 50% dos casais inférteis. Evidências apontam para um declínio acentuado na
qualidade espermática nos últimos 35 anos,
fazendo aumentar o interesse em estudar os
fatores ambientais e estilos de vida com
potencial de prejudicar a fertilidade masculina.

O efeito de alguns estilos de vida, principalmente obesidade, consumo de álcool e tabagismo, são deletérios para o esperma. Alguns
estudos sugerem que homens com índice de
massa corporal (relação entre peso e altura)
elevado podem apresentar disfunção eréctil,
decréscimo da produção de androgénios e
redução da qualidade espermática, assim
como diminuição da integridade do DNA
espermático. A obesidade causa um aumento
nos níveis de agentes oxidantes, e estes, por
sua vez, estão associados a danos em biomoléculas celulares.
Segundo alguns estudos cientí�icos, a Europa
ainda é o Continente com mais fumadores em
todo o mundo, tornando o tabagismo um alvo
importante de estudo neste contexto. O
homem fumador apresenta uma redução da
qualidade espermática (menor concentração
de espermatozoides e uma percentagem de
morfologias espermáticas anormais elevada),
acompanhada pela diminuição do volume
ejaculado. Anomalias ultraestruturais, maioritariamente alterações no �lagelo e microtúbulos do axonema, assim como alterações nos

processos de capacitação e reação acrossômica, já foram relatadas em fumadores crónicos.
As toxinas presentes no cigarro podem ainda
alterar a atividade mitocondrial e a estrutura
da cromatina espermática, afetando negativamente a fertilização, tanto in vivo quanto in
vitro.
O consumo de álcool, tanto agudo quanto
crónico, pode alterar os níveis de testosterona
secretada, o padrão da espermatogénese e o
volume das células de Leydig, assim como
tornar de�initivas as modi�icações epigenéticas (mudanças genéticas herdáveis que não
alteram sequência de DNA) provocadas nos
pais. O álcool tem um efeito negativo na
integridade do DNA do espermatozoide.

O aumento da esperança média de vida ao
longo do último século faz surgir questões
relativas à redução da fertilidade com o
avanço da idade. A in�luência da idade na
qualidade do espermatozoide é uma questão
que continua a ser discutida e estudada. A
idade paterna avançada está diretamente
associada à diminuição das formas morfologicamente normais e motilidade espermáticas,
assim como ao aumento de danos no DNA.

Resumindo e concluindo, é possível a�irmar
que os estilos de vida têm in�luência direta na
qualidade espermática, por isso é importante
que seja feito um estudo personalizado de
cada indivíduo, com intuito de sempre aprimorar a perceção das possíveis causas da
infertilidade masculina e melhorar o tratamento dos casais inférteis que se submetem
às técnicas de reprodução medicamente
assistida.
Mariana Agatão
(Embriologista)
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O sangue e a história….
Na Era Moderna

A primeira transfusão de sangue em humanos ocorreu no século XVII e foi feita por um
médico francês. Apesar de, na época, se desconhecer a existência dos quatro grupos de
sangue, as transfusões em humanos correram bem, até à morte de um doente que,
a�inal, teria sido envenenado…

Sabia que…

No ano de 1658, Jan Swammerdam observou
e descreveu pela primeira vez os glóbulos
vermelhos? Este biólogo e microscopista
holandês investigou as fases da vida dos insetos, fez pesquisas anatómicas sobre a contração muscular e foi um dos primeiros cientistas a observar dissecções ao microscópio,
tendo sido o primeiro a observar e a descrever os glóbulos vermelhos, quando tinha
apenas 21 anos de idade.

No ano de 1661, Marcello Malpighi descobriu
o sistema capilar, a intrincada rede de vasos
que ligam veias e artérias. Biólogo e médico
italiano, é referido como o pai da Anatomia
Microscópica e da Histologia, Fisiologia e
Embriologia. Escreveu o tratado De polypo
cordis (1666), que foi importante para a compreensão da composição do sangue, bem
como da coagulação sanguínea. Foi nesse
tratado que Malpighi descreveu as diferenças
entre um coágulo no coração direito e um
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coágulo no coração esquerdo. Tinha um
amplo conhecimento de plantas e animais e o
seu saber foi publicado pela Royal Society of
London, em dois volumes, inseridos nas obras
botânicas e zoológicas, entre 1675 e 1679.

Em 1665, terá sido realizada a primeira transfusão de sangue em animais. O ato �icou documentado e a intervenção foi feita por Richard
Lower, um médico inglês que in�luenciou
fortemente o desenvolvimento da Medicina,
com importantes trabalhos sobre transfusão
e função do sistema cardiopulmonar
(Tractatus de Corde, apresentado à Royal
Society em 1669). Na sua obra, Lower descreveu as �ibras musculares do coração, a coagulação do sangue no coração e o movimento
dos �luidos digestivos. Este médico iniciou a
sua própria pesquisa sobre o coração, descreveu a circulação do sangue através dos
pulmões e foi o primeiro a observar a diferença entre sangue arterial e sangue venoso.
No ano de 1667, Jean Baptiste Denis, médico
francês, terá realizado a primeira transfusão
de sangue humano e deixou a intervenção
perfeitamente documentada. Este médico,
que estudou em Montpellier e foi o médico
pessoal do rei Luís XIV, tornou-se notável por
ter realizado a primeira transfusão em humanos, tratando-se de uma xenotransfusãotransfusão de sangue de um cordeiro a um
adolescente.

E que….

Aquando da primeira transfusão de sangue
em humanos, Jean-Baptiste Denis transfundiu
sangue de ovelha a um adolescente de 15
anos com febre persistente, tendo submetido
o jovem, previamente, a um sangramento por
sanguessugas. O procedimento foi bem-sucedido e Denis realizou transfusões em mais
seis pessoas, até à transfusão de um doente
psiquiátrico que morreu durante a terceira
transfusão. Este desfecho criou alguma
controvérsia e Denis foi afastado da prática
clínica e o procedimento acabou por ser proibido na França, em 1670. Mais tarde, depois
de Karl Landsteiner descrever os quatro
grupos de sangue (em 1902), as transfusões
de sangue passaram a ser consideradas
procedimentos seguros e con�iáveis.
No ano de 1674, Anton van Leeuwenhoek fez
a primeira descrição de que há conhecimento
dos glóbulos vermelhos. Holandês, Anton foi
comerciante de tecidos, cientista e construtor
de microscópios e �icou conhecido pelas suas
contribuições para a evolução do microscópio, mas também pelos tributos que terá dado
à biologia celular, pelas observações que tinha
por hábito fazer. Foi o primeiro a observar e a
descrever �ibras musculares, bactérias, protozoários e ainda o �luxo do sangue nos capilares sanguíneos de peixes. Utilizava os microscópios que construía e acabou por angariar a
maior coleção de lentes do mundo, além dos
cerca de 250 microscópios que colecionou.

Na realidade, acabou por se provar que o
doente psiquiátrico que faleceu durante a
transfusão realizada por Jean-Baptiste Denis
foi vítima de envenenamento por arsénio…
pela mão da própria esposa. Elementar, meu
caro Watson!
(Continua na próxima revista)

Teresa Sevivas
(Medicina Transfusional)
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Há uma história com 250 anos para ser ouvida

Tem 50 minutos?

Há vários pretextos para visitar a História e, nalguns casos, as portas estão escancaradas e bem à nossa frente, mas nem sempre ousamos entrar. Pois bem, o Seminário de
Coimbra pode ser um desses casos. Trazemos três pretextos para entrar, mas ainda
podemos acrescentar um quarto motivo. Entrar, tão só, para não fazer nada… para
desligar de tudo o resto
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São todos bem-vindos e, hoje, a porta não está
aberta apenas para doutrinar… Não foi
sempre assim. Houve um tempo em que
aquela era apenas a casa da formação eclesiástica. Foi construído para cumprir esse objetivo e as instalações foram-se adaptando ao
movimento da procura. Primeiro, com a construção do Seminário Maior, depois a Casa
Nova e, mais tarde, a Casa Novíssima.

Em 2012, os seminaristas deixaram Coimbra,
�icou o Seminário que agora abre todas as
portas para contar os últimos 250 anos de
uma história pouco conhecida e que está à
espera de ser ouvida. O estacionamento é
gratuito e não há desculpa para não entrar.

Trazemos três pretextos para entrar. O
primeiro pode ser só para tomar um café/chá

(e comer uma fatia de bolo, se ainda houver),
enquanto espreita ou folheia alguns dos livros
que recheiam a estante da cafetaria e,
prepare-se, há estantes com livros até ao
tecto. Um almoço, sozinho ou acompanhado,
será um segundo pretexto para visitar o seminário. Basta que avise de véspera. Uma sopa, o
prato do dia, bebida e fruta da época, custam
8 euros e, sim, a refeição é servida no antigo
refeitório do Seminário.

em curso, razão porque as 285 janelas ainda
não estão todas abertas de par em par. O
último piso �icou destinado às celas dos seminaristas e os pisos inferiores às freiras da
congregação Amor de Deus. É verdade, a vida
dos seminaristas e dos seus professores
sempre contou com as atividades destas
mulheres. O encontro entre uns e outros
estava proibido, e as trocas de comida, por
exemplo, faziam-se através de uma roda de
madeira, concebida para não existir contato
�ísico ou visual.

Para o último dos três pretextos vai precisar
de 50 minutos e cinco euros (se a visita for
individual). A visita é sempre guiada e ainda
bem, porque a Carolina é uma ajuda preciosa
para fazer a ponte com o que vê, mas também
com o que pode passar despercebido ao
primeiro olhar ou com aquilo que foram os
usos e costumes de outrora.

A história do edi�ício começa no século XVIII e
o traço tem marca italiana. Os três pisos da
fachada principal, a que se deve somar outros
tantos na fachada posterior não estão todos
abertos ao público (para já). Há recuperações
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Imprevisível é o espaço Ciência que ali encontramos ou, tão só, o facto de a Biblioteca Velha
do Seminário incluir um livro erótico. Nada de
grandes ideias, porque seria um livro considerado erótico à época, hoje, duvidamos dessa
classi�icação. Explicamos melhor. A obra tem
apenas uma imagem, com dois anjos que se
beijam e a escrita são apenas poemas (em
francês).
Para sermos surpreendidos precisamos de
nos colocar na época, porque naquele tempo
não seria expectável que a Ciência e a Teologia
andassem de mãos dadas ou pelo menos
próximas. E assim era. O Seminário de Coimbra foi uma exceção e a circunstância mereceu
uma autorização especial. Só poderiam combater as “heresias” da Ciência se conhecessem
o seu funcionamento e do que se tratava. O
argumento vingou e Roma autorizou. Os
vestígios dessa necessidade de querer conhecer a Ciência ainda chegaram aos dias de hoje
e, para além dos livros, há uma máquina de
gerar eletricidade estática, um projetor,
animais embalsamados, tubos de ensaio…
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Sugerimos ainda que perca algum tempo a
apreciar a Biblioteca Velha. Serão 9 mil volumes dos séculos XVI a XVIII que não contaram
com a ajuda dos morcegos (que tanto têm
ajudado a manter as obras da Biblioteca
Joanina). No Seminário, essa função está
entregue a osgas… é verdade, esse animal um
pouco arrepiante e super- rápido tem estado
a ajudar, comendo alguns dos bichos dos
livros, mas não fazem o trabalho todo. É aqui
que se encontram inúmeros livros da história
do Direito Canónico, de Teologia, Direito Civil
e História, mas também de Humanidades e de
Ciência.
As escadas em caracol tipicamente italianas,
ou os frescos, pinturas originais de Pascoal
Parente, encontram-se em vários espaços do
seminário, a par com as marcas das histórias
do tempo, como as rachas que o terramoto de
1755 provocou no então Seminário de Coimbra. A visita guiada inclui os aposentos do
Bispo de Coimbra que passou a acolher-se no
Seminário de Coimbra, depois de 1910,
quando o Paço Episcopal “mudou de mãos”
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(atual Museu Machado de Castro). A Capela
de S. Miguel e a Igreja da Sagrada Família são
locais de visita, tal como a sala dos azulejos, o
antigo refeitório ou a varanda para o Mondego. É dali que nos apercebemos da vizinhança
com os Colégios Rainha Santa Isabel e S.
Teotónio, com a atual Casa Episcopal, mas
também de como Coimbra, cidade, tem múltiplas paisagens para descobrir.
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As oliveiras são, também ali, uma imagem de
marca daquela paisagem. Se quiser sentir um
pouco mais essa envolvência, a visita pode
continuar no exterior, pelos jardins, pelos
bancos ou pelo baloiço, estrategicamente
pendurado, virado para o Mondego e para a
margem esquerda da cidade.

A estes três argumentos de visita ainda podemos acrescentar um quarto motivo. Pode
entrar e, simplesmente, não fazer nada… Um
retiro é isso mesmo e esta casa tem essa especialidade.

As visitas acontecem de hora em
hora e existe um horário de verão e
um horário de inverno. Mas, entre
as 13h00 e as 14h00 horas não
espere encontrar a porta aberta. De
1 de outubro a 31 de março e de
segunda ao sábado, as visitas acontecem das 14 às 17 (última marcação). O Seminário também abre ao
sábado de manhã e as visitas guiadas podem acontecer entre as 10 e
as 12 horas.
No verão e entre 1 de abril e 30 de
setembro, o horário das visitas guiadas é alargado e, de segunda a
sábado, há vistas de manhã e de
tarde (das 10 às 18h00), bem como
ao domingo de tarde (das 14 às
18h00).
Junte-se ainda a nota de que as visitas podem ser feitas em português,
inglês, espanhol e francês.
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Foto de: Pedro Ferreira

“As pessoas são feitas de porcelana, concluiu. Lascam com facilidade, instigam
em nós a urgência de não as deixar cair. Partem-se em pedaços se as largarmos.
E esses pedaços são inconsoláveis. É impossível tornarmos a juntá-los e, se o
tentamos, �icaremos para sempre a observar as rachas que inadvertidamente
lhes causámos, cicatrizes que não passam. Por mais que as pessoas jurem que
são feitas de outro material, acredite em mim quando lhe digo que são feitas de
porcelana, da mais frágil e dispendiosa.”
João Tordo
in “O Luto de Elias Gro”
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Quer receber a nossa revista?
(Entregue-nos o seu pedido)

Eu…………………………………………………………………………………………………………………….,
portador do cartão de Cidadão n.º…………………………………………, venho solicitar ao
Centro Cirúrgico de Coimbra, o envio de informação gratuita de artigos genéricos
sobre saúde, bem como a revista trimestral “Olhares”, para o meu email pessoal:
…………………………………………………………………@…………………………………………………..
(escrever em letra bem legível)

O Centro Cirúrgico de Coimbra �ica responsável pelo tratamento e recolha do meu
endereço de email que será conservado, enquanto perdurar o meu interesse na divulgação 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,…………………………………………………………
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GASTROENTEROLOGIA
A especialidade que pode resolver os
problemas do seu aparelho digestivo.

Marque a sua consulta através do 239 802 590
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Ciência com ou sem arte?
Em 2004 foi-me pedido que utilizasse instrumentos calibrados a 0,5 mm na cirurgia do vítreo. Hesitei, mas porque o pedido me foi dirigido por um “general” de uma grande multinacional de equipamentos cirúrgicos, aceitei. E, meses depois, numa reunião internacional e de grande prestígio, apresentei uma conclusão polémica: “ a cirurgia é uma forma de arte, que se tem, que se sabe e que se
pratica“. E mesmo quando se tem, se sabe e se pratica é preciso re�letir (e muito) sobre os resultados
que se obtêm.
Quando se tem o domínio dessa arte falamos de habilidade, quando se sabe o que se faz falamos de
conhecimento e, quando se pratica, referimo-nos ao treino e experiência. Quando acrescentamos a
re�lexão, falamos de Ciência em progressão.
A Medicina deve ser Ciência e a Cirurgia é ciência, com mais ou menos arte. A arte pode ser subtrativa... Um escultor quando “agride” com criatividade uma pedra, retira-lhe a sua ética mineral ou a sua
forma mais ou menos desconcertada com que a natureza a tornou bela, e transforma-a num corpo
sem alma, que não vive, mas que pode dar vida à alma dos outros de forma mais feliz.
Um médico quando faz uma vitrectomia faz escultura de restauro com potencial aditivo, mas também
de subtração, retira vítreo, membranas, vasos sanguíneos e recupera (quando possível) a visão a
quem a perdeu ou está em risco de a perder.
O olho operado não tem alma, mas tem vida e pertence a uma alma que tem visão e pensamento.

A Arte é ciência e a Ciência é arte e tecnologia. A �iloso�ia subjacente a todo o conhecimento, às perceções e a todas as emoções também é Medicina e Arte. A arte sendo, segundo Aristóteles, uma imitação
da realidade, também é a visão e o conhecimento que a permite enxergar. A Ciência e a Arte são as
bases de uma Medicina multidisciplinar, com a participação de muitos para melhorar a vida a que
cada um tem direito. Vida que, por si só, é a maior amálgama de Ciência e de Arte que a nossa inteligência reconhece.
A Medicina será sempre mais arte e ciência quando usa a cirurgia criativa /aditiva que ajuda o doente
a viver melhor e sem sofrimento.
A Cirurgia é a arte da minha vida... E da minha pro�issão.
António Travassos
(Médico Oftalmologista)
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Anestesiologia
Angiologia e Cirurgia Vascular
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Check-Up Médico
Cirurgia Bariátrica
Cirurgia Geral
Cirurgia Maxilo-Facial
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Dermatologia
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