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Está em crescimento contínuo e ainda nenhum país conseguiu reduzir a sua prevalên-
cia. O estado da obesidade é este, o de pandemia. Não foi sempre assim. Fomos conhe-
cer a História. Quisemos perceber porque engordámos, mas também como nasce um 
obeso, como come, como dorme, como regula o peso da tristeza, qual o impacto deste 
excesso de peso e como tratar a obesidade. A ortopedia, oftalmologia, cirurgia geral, 
nutrição, psicologia, otorrinolaringologia e medicina do sono foram convocadas para 
falarem deste problema de peso.   

Ainda questionámos se é possível adiar a demência, se existe uma dor invisível e per-
guntámos se o mau humor nasce connosco. Depois descobrimos que há um lado 
oculto na miopia, que alguns achados acidentais estão a mudar o paradigma do tumor 
no rim, que a inteligência arti�icial pode vir a “dispensar” o médico e que a fadiga pode 
ter uma explicação. 

Os “Olhares” 26, os primeiros de 2020, completam-se com uma espécie de Cantiga de 
Amigos do século XXI, numa história contada por Raimundo Fernandes e com o “Aqui 
e agora” de António Travassos: “Se o espaço e o tempo não existem, porque estamos 
aqui?” 

Conceição Abreu 

Um problema de peso
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Erros refrativos são altamente prevalentes na 
população mundial. E destes, provavelmente, 
aquele de que mais ouvimos falar é a miopia 
(quem não conhece alguém com esta condi-
ção?). A sua notoriedade é justi�icada, uma 
vez que cerca de um quarto da população 
mundial sofre de algum grau de miopia, ou 
seja, um erro do sistema refrativo do olho 
onde a imagem é focada anteriormente à 
retina (�igura 1).   

Há várias causas identi�icadas para o seu 
desenvolvimento, que normalmente se 
dividem em dois grandes grupos: uma altera-
ção nas estruturas refrativas do olho (córnea 
ou cristalino) ou um aumento da dimensão 
ântero-posterior do globo ocular – miopia 
axial. 

Entre estas duas categorias, a miopia axial é a 
responsável pela maior parte dos casos que 
observamos na prática clínica. Para melhor 
nos enquadrarmos, é necessário primeiro 
notar que um globo ocular mede em média, da 
sua super�ície anterior até à posterior 

O lado oculto da miopia

Num olho míope, é o comprimento do globo ocular que desencadeia o erro refrativo, 
mas também as várias alterações estruturais. Externamente, o uso de óculos ou lentes 
de contato identi�ica e resolve este erro refrativo. Internamente, existem pontos de fragi-
lidade que devem ser vigiados e acompanhados 

(comprimento axial), 22-24 milímetros. Um 
olho com um eixo >24mm será a priori míope, 
sendo que a cada milímetro de aumento do 
comprimento axial estão aproximadamente 
associadas 3 dioptrias de erro refrativo. 

Estabeleceram-se também critérios de com-
primento axial para a alta miopia (>26,5mm), 
ao qual corresponde aproximadamente um 
erro refrativo de -6 dioptrias. Este valor de 
cut-off é importante, porque comprimentos 
axiais desta dimensão ou superiores podem 
acarretar, com probabilidade signi�icativa, 
potenciais complicações para a saúde ocular, 
além da habitual necessidade de correção 
ótica (óculos / lentes de contacto) a que estas 
situações obrigam. Estima-se que até cerca de 
3% da população mundial tenha critérios de 
alta miopia, e que 0,1-0,5% sofra de perda 
visual irreversível secundária a esta patologia 
– e uma parte importante ainda em idade 
ativa. 

Assim sendo, que alterações em concreto são 
responsáveis por esta perda visual? Relem-
bremos em primeiro lugar que parte signi�ica-
tiva dos míopes têm um aumento das dimen-
sões do globo ocular, por comparação com 
indivíduos ditos emétropes (sem erro refrati-
vo). Este aumento muitas vezes não é com-
pensado pelos tecidos que revestem o 
segmento posterior do olho: 1) a retina (que 
nos permite captar as imagens que vemos), 2) 
a coroide (o segmento vascularizado do olho, 
que se encontra externamente à retina) e 3) a 
esclera (a “parte branca do olho”, que vemos 
anteriormente e que se continua até ao polo 
posterior).     

Uma das camadas da retina, denominada 
epitélio pigmentar, apresenta-se por vezes 
mais atenuada ou atró�ica na observação do 
fundo ocular. Esta camada é opaca e tem uma 
coloração acastanhada, pela presença de 
grânulos de melanina, e um fundo ocular 

normal vai aparentar-se alaranjado. Em altos 
míopes, a atro�ia desta camada vai condicio-
nar uma tonalidade mais clara que o normal à 
observação (que pode ser mais, ou menos, 
difusa). Este é um dos sinais mais precoces de 

Figura 1 – Num olho míope, os objetos são 
focados anteriormente à retina 

alta miopia – fundo ocular em mosaico. Com a 
progressão natural da doença, os vasos da 
coroide, tecido que lhe está subjacente, vão 
sendo progressivamente percetíveis à obser-
vação (�igura 2). 

Também podemos observar algo a que 
chamamos lacquer cracks, descontinuidades 
lineares na “base” da retina provocadas pelo 
aumento do globo ocular. Estas falhas têm 
muitas vezes um aspeto semelhante a estrias, 

ou a �iguras poliédricas que observamos na 
desidratação do solo em terrenos secos 
(�igura 3). Estas áreas correspondem a pontos 
de fragilidade que são também importantes 
porque se encontram associados à progres-
são de vasos anómalos da coroide para a 
retina (neovascularização coroideia), que 
facilmente exsudam líquido do seu interior 
para a retina, condicionando um dé�ice de 
acuidade visual. Ao contrário das alterações 
enunciadas até agora, esta tem a particulari-
dade de poder ser tratada com injeções intra-
oculares intra- vítreas (no segmento poste-
rior do globo). 

Esta�ilomas são evaginações da parede poste-
rior do globo ocular e também podem ser 
detetados em indivíduos com miopia patoló-
gica (�igura 4). Apesar de não serem facilmen-
te percetíveis à observação com lente, com o 
auxílio de ecogra�ia do globo ocular podem 
prontamente ser identi�icados. Estas evagina-
ções aumentam ainda mais o eixo do globo 
ocular em olhos míopes. Outro dos sinais que 
podemos encontrar à fundoscopia é inserção 
angulada do nervo ótico pela alteração do 
formato do globo ocular. 

É também de referir que o que designamos 
por “moscas volantes” aparecem por regra 
mais precocemente em indivíduos míopes. 
Surgem quando o “gel” que temos na parte 

posterior do globo (vítreo) se descola da 
retina, produzindo áreas mais opacas que 
muitas vezes são percebidas como “moscas” 
ou “cabelos”. É um processo �isiológico, no 
entanto estes sintomas não devem ser menos-
prezados, por poderem estar associados a 
rasgaduras e descolamentos de retina e, 
portanto, carecem de observação por um 
oftalmologista. 

Veri�icamos assim que a miopia implica muito 
mais que a correção com óculos ou lentes de 
contacto e que as alterações estruturais por 
ela provocadas causam transformações que, 
externamente, não são visíveis mas cuja iden-
ti�icação é importante. Apesar de ainda não 
ser possível impedir a progressão da miopia, 
continua a ser útil o acompanhamento destes 
casos de forma a serem detetadas e tratadas, 
se possível, as complicações mais precoce-
mente. 

Marco Frederico Marques  
(Médico Oftalmologista) 
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Figura 2 – Imagem de fundo ocular centrado no nervo ótico. À esquerda, podemos observar uma coloração 
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Figura 3 – Lacquer cracks. 
De notar o aspeto estriado, 
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Conhece muitas pessoas que vivem de mal 
com a vida, na maior parte do tempo 
queixam-se de tudo, permanecem de “cara 
fechada” e raramente as vê sorrir? Apesar 
desse comportamento, estas pessoas negam 
ter algum problema ou mudança na sua vida. 
Descritas como amargas, pessimistas, rabu-
gentas, são de di�ícil trato e a irritação é uma 
constante no seu dia-a-dia. Nestes casos, o 
mau humor faz parte da personalidade, e 
apesar de ser comum a diferentes traços de 
personalidade, os especialistas relatam que 
está mais frequentemente associado ao traço 
de neuroticismo. Pelo contrário, quando o 
mau humor aparece de forma súbita, acompa-
nhado de outros sintomas, como a tristeza, a 
baixa autoestima, a desesperança, a perda ou 
aumento do apetite, alterações do sono (com 

O mau humor nasce connosco?

Não, o mau humor não nasce connosco! Todavia se existir predisposição genética, pode-
remos vir a manifestar doenças, como a depressão, ou traços de personalidade como o 
neuroticismo 

insónia ou hipersónia), com efeitos prejudi-
cais no trabalho e o afastamento dos que nos 
rodeiam, é a depressão que explica este mau 
humor.   

Quais os subtipos de depressão? 

Há vários subtipos de depressão: a perturba-
ção depressiva major, a distimia e a fase 
depressiva na doença bipolar. 
Na perturbação depressiva major, os sinto-
mas depressivos começam de forma aguda 
num período de 2 semanas. Algumas pessoas 
mantêm a sua rotina normal mas, por detrás 
da habitual “cara alegre”, sentem um cansaço 
constante, dores de cabeça, sentimentos de 
desesperança, falta de foco e perda de interes-
se em atividades que antes eram prazerosas. 
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A distimia é uma depressão crónica, em que 
os sintomas depressivos são menos intensos e 
têm uma duração superior a 2 anos. As pesso-
as mostram-se sombrias, irritáveis, não entu-
siastas e incapazes de se divertir, apresentan-
do uma tendência para se queixar de forma 
persistente. Por outro lado, a doença bipolar 
caracteriza-se por oscilações entre fases de 
mania e de depressão, sendo características 
desta última a desesperança, cansaço, sono-
lência, pensamentos de suicídio constantes e 
a completa falta de interesse nas atividades 
diárias. 

Quais as causas para a depressão? 

Estão identi�icadas várias causas para a 
depressão e, segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), ela resulta de uma conjuga-
ção de fatores: psicológicos (como a forma 
pessoal de “ver a vida” e os pensamentos 
habituais, que dependem da educação e das 
experiências na infância); externos (como o 
desemprego, o divórcio, uma doença crónica 
ou problemas económicos) e biológicos (que 
incluem a redução de neurotransmissores, 
como a serotonina e a noradrenalina, e a 
in�luência genética, veri�icando-se que fami-
liares de pessoas com depressão têm 3x 
maior probabilidade de sofrer da doença). 

O mau humor pode ser personalidade? 

O mau humor pode manifestar-se em diferen-
tes traços de personalidade, contudo está 
mais frequentemente associado ao neuroti-
cismo. O neuroticismo é um traço de persona-
lidade em que o próprio experiencia senti-
mentos de ansiedade, frustração, culpa, 
solidão e tristeza. Estas pessoas respondem 
pior a fatores de stress, sendo mais propensas 
a interpretar situações do quotidiano como 
ameaçadoras e pequenas frustrações como 
irremediavelmente di�íceis. Pessoas com 
elevado neuroticismo têm maior probabilida-
de de desenvolver outras doenças psiquiátri-
cas, como a hipocondria, perturbações de 
ansiedade e perturbações do comportamento 
alimentar. Várias teorias tentam explicar as 
causas para o neuroticismo, estando descritos 

em 80 % os fatores genéticos (como a presen-
ça da variante do gene da serotonina 
5-HTTLPR, e uma maior atividade da amígda-
la no reconhecimento de faces de tristeza e 
medo) e em 20% os fatores ambientais (como 
experiências de negligência na infância e de 
abuso sexual). 

O mau humor tem vantagens? 

Pessoas que tenham uma personalidade com 
um elevado neuroticismo mostram maior 
reatividade a resultados negativos o que, 
numa perspetiva de psicologia evolutiva, 
poderá ter um efeito bené�ico na sobrevivên-
cia, encontrando-se, por exemplo, um efeito 
positivo entre o neuroticismo e o sucesso 
universitário. Também a depressão poderá 
ter uma função adaptativa, porque numa 
situação inicial leva o indivíduo a reduzir o 
gasto energético, sinaliza a necessidade de 
ajuda (através do choro e do recolhimento) e 
promove a solidi�icação dos vínculos sociais. 

E tratamento? 

Segundo a OMS, em 2030, a depressão será a 
principal causa de incapacidade por doença 
no mundo. O tratamento da depressão deve 
começar com uma avaliação médica especiali-
zada, que inclui uma intervenção psicológica 
estruturada e, por vezes, a toma de psicofár-
macos durante cerca de 8 meses. Desta forma, 
o tratamento evita que a doença se torne 
crónica, melhora o prognóstico de outras 
doenças comórbidas - como a doença cardio-
vascular - e diminui a probabilidade do apare-
cimento de outras doenças psiquiátricas, 
como o abuso de álcool.  

Na perturbação de personalidade, o trata-
mento inclui também uma intervenção psico-
lógica, que deve ser adaptada às característi-
cas do individuo, e durante um maior período 
de tempo, em comparação com a depressão. 

So�ia Morais     
(Médica, Psiquiatra) 
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Que o ser humano envelhece já todos sabem, 
mas nem sempre pensamos nisso e, muito 
menos, quando temos 10, 20 ou 30 anos de 
idade. Pois bem, fazemos mal. Os ganhos em 
qualidade de vida quando formos mais velhos 
não devem ser menosprezados ou adiados 
para quando �izermos 65 anos de idade. Esse 
é apenas um marco, convencional. Ninguém 
envelhece abruptamente, o processo é lento e 
deve ser preparado. E se já conseguimos 
aumentar a esperança média de vida, ainda 
nos falta perceber que esses ganhos em anos 

Como adiar a demência?

O que acontece no dia em que fazemos 65 anos? Nada, mas �ica mais barato viajar de 
comboio. Não existe um antes e um depois, a ideia de envelhecer deve começar quase à 
nascença, tal como as estratégias que podemos adotar para manter um bom desempe-
nho cognitivo. Fazer o que o cérebro gosta é o caminho 

devem ser vividos com qualidade. E, obvia-
mente, o desempenho cognitivo é importante 
e isso exige empenho e um trabalho direcio-
nado para esse objetivo, independentemente 
da idade, seja aos 20, 40; 70 ou 80 anos. 

Vamos explicar. Há três coisas que o cérebro 
seguramente gosta e que também são a base 
de um bom desempenho cognitivo: organiza-
ção, prazer e desa�ios. Independentemente da 
idade, devemos ter presente estes interesses 
do cérebro, incluindo-os no nosso quotidiano 
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e aceitando-os como a melhor terapia para 
evitar e/ou adiar uma demência futura, que 
pode (não) chegar aos 60, aos 70 ou aos 90 
anos. 

Ainda é necessário juntar outros atrativos: a 
escolaridade/aprendizagem e/ou a cultura, 
tudo ingredientes que ajudam a preservar o 
desempenho cognitivo. Junte-se ainda uma 
alimentação saudável, a prática diária de 
exercício �ísico e a socialização/convívio.  

 

Não se exige que se inscreva num ginásio aos 
70 anos de idade, mas podemos sublinhar que 
caminhar, nadar, dançar, ler, escrever, pintar, 
fazer jogos, jardinagem, tocar um instrumen-
to, ir ao teatro/cinema, a exposições, pales-
tras ou  viajar, não só atrasam o início de uma 
demência, como também podem diminuir os 
seus efeitos, quando ela se instala.   

Por outro lado, o stress, a ansiedade, a depres-
são, o isolamento e o sedentarismo por si só 
afetam algumas formas de memória e são 
reconhecidos como fatores de risco para 
demência.   

Estima-se que cerca de 45% das pessoas com 
90 anos de idade estão afetadas com um tipo 
de demência. Sabe-se ainda que as várias 
alterações cerebrais que podem levar à 
demência acontecem 5 a 10 anos antes dos 
primeiros sintomas e/ou diagnóstico. Razão 
porque as medidas preventivas são importan-
tes e não devemos esperar pelos 65 anos de 

idade para pensar no assunto. Aliás, hoje, a 
ciência já nos permite diagnosticar esse 
mesmo processo que irá culminar em demên-
cia, num período de 5 a 10 anos antes (de data 
ainda incerta). Mas de que vale antecipar esse 
diagnóstico ou essa certeza se ainda não 
existe uma medicação que seguramente 
inverta esse destino? De nada, claro. Por isso a 
ciência e os médicos são discretos nessa 
informação e insistem na divulgação dos 
instrumentos (ao alcance de todos) que impe-
dem o declínio das capacidades e habilidades 
cognitivas e que, de alguma forma, protegem 
o cérebro de doenças neuro-degenerativas. 

Vale a pena reter: perder memória não é uma 
característica inata ao envelhecimento e o 
nosso cérebro aprende e pode evoluir em 
todas as idades. Promover um envelhecimen-
to ativo é uma obrigação individual, da socie-
dade e de todas as organizações.  

Texto elaborado a partir da Conversa no 
Exploratório, com Isabel Santana (médica 
neurologista). 



A �ibromialgia não é uma questão de crença, é 
uma doença, classi�icada como crónica, afeta 
cerca de 2-4% dos adultos, e é mais frequente 
em mulheres, entre os 30 e os 50 anos. Os 
sintomas são vários, mas o diagnóstico não 
pode ser comprovado por análise de sangue 
ou outro tipo de exame e por isso poderemos 
de�inir a �ibromialgia pela presença de uma 
dor anónima e invisível.  

A dor invisível existe?       
   Sim, chama-se Fibromialgia

O principal sintoma é a dor, anónima e invisível, porque escapa à �iltragem dos exames 
de diagnóstico. A par com a dor, chega a fadiga, a ansiedade, as perturbações do sono… 
As causas não são claras e por isso não há como prevenir, tal como não existe uma cura, 
porque esta é uma doença crónica. A solução passa por adequar o tratamento a cada 
doente e em cada fase da doença. O exercício �ísico é de prescrição obrigatória e trans-
versal 

A história clínica, a observação médica, a 
avaliação e duração do tipo de dor são a base 
para começar um processo de con�irmação de 
diagnóstico de �ibromialgia. A doença é carac-
terizada por dor músculo- esquelética gene-
ralizada, difusa e muitas vezes migratória, 
com uma duração superior a três meses. Esta 
mesma dor pode aumentar por exposição a 
uma diversidade de estímulos, como o esfor-
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Semelhanças com a artrite reumatoide 

São ambas doenças crónicas e a dor é um sintoma comum, tal como os distúrbios do sono e 
a fadiga. À primeira vista podem parecer semelhantes, mas nem tudo é igual entre a fibro-
mialgia e a artrite reumatoide. A artrite reumatoide está localizada nas articulações e é aí que 
a dor se manifesta. 

Mas não só, porque neste caso, a dor é visível e o diagnóstico pode ser facilmente comprova-
do. Ou seja, para se chegar a um diagnóstico de artrite reumatoide é possível a observação 
direta das articulações afetadas, que se apresentam inchadas e a ajuda de exames comple-
mentares como as análises clínicas e a radiologia, acabam por confirmar o diagnóstico. A 
origem ou a causa desta alteração visível nas articulações pode estar na interação de fatores 
de risco (como tabagismo e infeções) com a existência de predisposição genética. 

Embora seja uma doença crónica, a artrite reumatoide pode ser controlada com terapêutica 
adequada e, caso a progressão da doença deforme as articulações, pode ser sugerida uma 
cirurgia reparadora.  

ço, o stress ou os ruídos. Contudo, na maioria 
das vezes a dor é �lutuante, variando na inten-
sidade. 
 
A dor não é o único sintoma, poderemos 
somar outros, como o cansaço crónico, a 
alteração do padrão do sono, ansiedade, 
nervosismo e depressão, enxaqueca, proble-
mas digestivos e bexiga hiperativa, simulando 
infeção urinária, entre outros. Não raras 
vezes, os sintomas sofrem variações na inten-
sidade, mas também podem desaparecer ou 
diminuírem temporariamente. 

A origem e a causa da �ibromialgia não são 
muito claras. Pensa-se que existe um aumento 
da sensibilidade à dor, devido a alterações dos 
neurotransmissores e do processamento da 
dor, tanto a nível do sistema nervoso periféri-
co como do sistema nervoso central, que 
conduz a situações de hipersensibilidade a 
estímulos externos. Ou seja, admite-se que a 
mensagem ou os estímulos que os músculos 
enviam para o cérebro são interpretados de 
uma forma exagerada. O stress psicológico 

(preocupação, ansiedade) favorece este 
mecanismo, além de aumentar também a 
tensão que se transmite aos músculos, 
aumentando a dor. 

Sem controlo, a �ibromialgia é uma doença 
incapacitante e causa de sofrimento substan-
cial, daí que seja importante o diagnóstico 
precoce de forma a instituir as terapêuticas e 
cuidados adequados para a doença. As medi-
das podem e devem centrar-se na prática de 
exercício �ísico, adaptado à situação de cada 
doente ou tão só por trabalho/exercício em 
piscina. Admite-se que a prática regular de 
exercício �ísico é um importante aliado no 
controlo da dor, mas também porque contri-
bui para promover o bom humor. Em algumas 
fases da doença, o controlo dos sintomas 
pode necessitar de prescrição terapêutica, 
seja com relaxantes musculares e antidepres-
sivos seja com analgésicos.  

João Rovisco    
(Médico Reumatologista) 
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A inteligência arti�icial é já uma realidade, 
transversal a todos os sectores da nossa vida. 
Estamos na época dos smartphones, e esta-
mos cada vez mais dependentes deles para 
comunicar e trabalhar; dispõem de funciona-
lidades, como o corretor ortográ�ico, a assis-
tente pessoal ou o GPS, tudo ferramentas 
fundamentais, mas que nos controlam e que, 
de algum modo, substituem a inteligência 
humana. Num futuro, não muito distante, as 
plataformas e sistemas digitais serão su�i- 
cientemente inteligentes para aprender com 
os nossos dados e decidir por nós.  

O processo de inteligência arti�icial passa por 
identi�icar padrões e criar conexões, a partir 
de algoritmos e de um grande conjunto de 
dados (machine learning), aprendendo com 
base na integração destes conceitos. Esta 
aprendizagem é já hoje utilizada, por exem-
plo, para recomendações personalizadas por 
parte de empresas que têm acesso aos dados 
dos utilizadores. Mas o mais fascinante é a 
obtenção de redes neuronais arti�iciais - base-
adas num conjunto de algoritmos complexos, 
criados de forma a imitar a rede neuronal do 
cérebro humano (deep learning). 

Qual será então a in�luência da inteligên-
cia arti�icial no futuro da medicina e, 
particularmente, na Imagiologia?   

Hoje em dia é já prática corrente a análise 
quantitativa das imagens: volumetria do 
hipocampo, segmentação das estruturas 

A inteligência artificial  
    e o futuro da Imagiologia

Há quem vaticine que a Inteligência arti�icial irá competir com a Medicina e, em concre-
to, com a Imagiologia. Num tempo em que as redes neuronais arti�icias estão a aumen-
tar a capacidade de aprendizagem, é bom questionar se esta inovação tecnológica pode 
dispensar o médico ou se, por outro lado, será tão só mais uma ferramenta de apoio à 
decisão e ao diagnóstico? 

encefálicas, etc. Este conjunto de dados é 
gerada de forma automática e independente e 
auxiliam o médico na tomada de decisões. No 
diagnóstico, também já existem algumas 
situações automatizadas que são prática 
corrente, como por exemplo o pós-processa- 
mento da perfusão em doentes com AVC 
agudo. Neste caso é efetuada uma tomogra�ia 
computorizada cerebral com contraste, tecni-
camente ajustada para o estudo da perfusão 
cerebral: os dados são processados automati-
camente e o resultado é quase imediato e 
pode ser transmitido para o centro com capa-
cidade para tratar o AVC, ou para um simples 
telemóvel, in�luenciando decisivamente a 
estratégia terapêutica. 

Na imagem médica e, particularmente na 
neuro imagem, o modelo de inteligência 
arti�icial pode categorizar a imagem como um 
vetor composto da intensidade dos voxels, em 
que cada voxel corresponde a um input “neu-
ronal”. Este input tanto pode advir de uma 
imagem individual, como das várias imagens 
de uma série, de múltiplas séries ou até de 
múltiplas modalidades.  

O neurónio arti�icial possui um ou mais sinais 
de entrada (estímulos) e apenas um sinal de 
saída. Quanto mais estimulada for uma entra-
da, maior é o grau de importância que essa 
determinada entrada possui para aquele 
neurónio arti�icial e para o resultado de saída 
daquele neurónio. Assim, tal como no cérebro 
humano, o neurónio arti�icial é o elemento 



básico de uma rede neuronal arti�icial e tem a 
capacidade de aprendizagem. Numa rede 
neuronal arti�icial estes neurónios estão orga-
nizados em camadas, existindo uma relação 
direta entre o número de camadas e o número 
de neurónios em cada camada e a complexi-
dade da rede. A rede é treinada apresen- 
tando-lhe sinais de entrada e de saída.  

Neste método de aprendizagem, o treino é 
efetuado até que a rede alcance precisão na 
estimação de saídas para uma dada sequência 
de entradas. Voltando ao exemplo da neuro 
imagem, esta é constituída de voxels e cada 
voxel constitui um input para a rede. A rede 
pode então ser treinada para que o output 
responda a um diagnóstico especí�ico, como 
por exemplo: normal, tumor, hemorragia, AVC 
isquémico, etc. 

Como é que a inteligência arti�icial pode 
in�luenciar a imagem médica?   

Teoricamente pode automatizar a aplicação 
de protocolos de imagem com base no input 
do pedido e na análise de dados do doente. 

Pode também otimizar o �luxo de trabalho, 
analisando a imagem antes do radiologista de 
forma a determinar se o exame é ou não é 
normal, de�inindo prioridades. A inteligência 
arti�icial pode ainda otimizar as técnicas de 
reconstrução e a qualidade da imagem de 
forma a obter imagens de muito alta resolu-
ção. Com base em pares de imagens de baixa 
(input) e alta (output) resolução, pode levar à 
criação de imagens sintéticas otimizadas, que 
possibilitam por exemplo a utilização de 
baixas doses na TC ou a obtenção de imagens 
7Tesla like com um aparelho de 3Tesla. Pode 
ainda ser utilizada para a criação de imagens 
com diferente contraste, por exemplo obter 
imagens T1 a partir de imagens T2 e vice- 
versa e para incorporar elementos de outras 
modalidades, fornecendo informação multi-
modal. 

A inteligência arti�icial pode competir com 
o médico imagiologista na elaboração do 
relatório? 

Teoricamente sim. As imagens serviriam de 
input, enquanto o output seria um relatório 
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estruturado sem a interferência do médico 
imagiologista. Claro que isso implicaria a 
estandardização de plataformas digitais 
contendo a informação médica (o que já é 
uma realidade), possibilitando o acesso a uma 
enorme quantidade de imagens e diagnósti-
cos que seriam usados no processo de treino.  

Esta revolução digital pode dispensar o 
médico imagiologista?  

A obtenção de um sistema de inteligência 
arti�icial capaz de efetuar diagnósticos neces-
sita do médico especializado em imagem para 
o desenvolvimento e aferição do sistema. À 
medida que o sistema for ganhando autono-
mia, poderá contribuir para o diagnóstico 
mas, di�icilmente, a inteligência arti�icial fará 
autonomamente o diagnóstico em casos 
di�íceis. Nessas situações o médico imagiolo-
gista usará os seus conhecimentos, a experi-
ência adquirida e o raciocínio clínico para 
listar diagnósticos diferenciais que fazem 
sentido e são úteis para o estudo e tratamento 
do doente. 

A questão que se segue prende-se em saber 
quem terá acesso à informação proveniente 
da inteligência arti�icial que, por exemplo, 
pode catalogar exames como “normais”? 
Especialidades que não a imagiologia, pode-
rão ter acesso a essa informação, solicitando o 
parecer do médico imagiologista apenas nos 
casos “anormais” ou duvidosos.  

As empresas de saúde, poderão utilizar a 
inteligência arti�icial para otimizar o �luxo de 
trabalho do médico imagiologista; no extre-
mo de um processo mal controlado, poderá 
haver a tentação de enviar a análise imagioló-
gica da inteligência arti�icial sob a forma de 
um relatório para responder a questões com-
plexas como normal ou anormal, AVC, tumor 
ou hemorragia, sem o devido controlo pelo 
médico especializado em imagem. A partir do 
momento em que o sistema digital inteligente 
conseguir assegurar de forma credível a sepa-
ração entre exames normais e com patologia, 
o médico imagiologista deixará de ser o que é, 
passando a um patamar diferente.  

O seu �luxo de trabalho certamente não será o 
mesmo, passando a ser, na pior das hipóteses, 
um gestor, cada vez mais dependente do siste-
ma digital que moldará a sua subjetividade, 
transformando-a em dados numéricos objeti-
vos, desumanizando o médico e a medicina. 

A inovação tecnológica é útil, desde que seja 
devidamente regulamentada, com respeito 
pelo segredo médico e pelos direitos do 
doente. Não estamos perante algo de nefasto 
mas sim complementar, ajudando o médico 
no diagnóstico e na tomada de decisão; tudo o 
que aumentar a precisão do diagnóstico será 
bem-vindo, assim a e�icácia e a precisão do 
tratamento, que será cada menos invasivo”. 

A razão de ser do médico imagiologista é o 
doente e, como tal, não acredito que a inteli-
gência arti�icial o possa substituir. Certamen-
te que a imagiologia será diferente no futuro e 
o pior que pode acontecer é não haver a �lexi-
bilidade su�iciente para aceitar e compreen-
der esta realidade; acredito que no futuro a 
Imagiologia será mais clínica, mais interventi-
va e ainda mais diferenciada. 

Egídio Machado   
(Médico Neurorradiologista) 
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Os tumores malignos do rim representam 2 a 
3% de todos os tumores sólidos. Apesar desse 
facto, a sua incidência parece estar a aumen-
tar na Europa e no mundo Ocidental. Existem 
vários fatores de risco conhecidos, como por 
exemplo: o tabaco, a obesidade, a hipertensão 
arterial e a existência de familiares diretos 
com carcinoma de células renais. Também 
existem medidas de proteção, como a cessa-
ção tabágica e a diminuição de peso, em casos 
de obesidade.   

Atualmente, a grande maioria dos tumores 

Achados acidentais 
mudam paradigma do tumor renal

O diagnóstico tem sido precoce e, normalmente, resulta de um achado incidental num 
exame imagiológico, uma ecogra�ia... Bastou esta evolução para que a resposta do 
tratamento pudesse ser mais e�icaz. A cirurgia continua a ser a solução, mas com um 
diagnóstico precoce o rim pode ser poupado 

renais são diagnosticados ainda sem sinto-
mas, normalmente são achados incidentais 
em exames imagiológicos abdominais 
(normalmente a ecogra�ia levanta a suspeita 
de lesões renais sólidas). Hoje, este é o chama-
do tumor do imagiologista (achado incidental 
em exame imagiológico). Esse diagnóstico 
mais precoce - normalmente doença localiza-
da e de pequenas dimensões - foi uma revolu-
ção no tratamento cirúrgico e no prognóstico 
dessa patologia, permitindo a realização de 
cirurgia poupadora de rim (nefrectomia 
parcial).     
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Uma minoria dos casos corresponde a doença 
mais avançada e pode manifestar-se por 
hematúria (sangue na urina), dor abdominal 
ou lombar, massa abdominal, febre, anemia, 
emagrecimento, falta de apetite e dor óssea. 
Presentemente, estas situações são pouco 
frequentes, mas pela sintomatologia inespecí-
�ica eram consideradas o “tumor do internis-
ta”, especialidade que normalmente fazia o 
diagnóstico destes casos mais avançados. 

A ecogra�ia renal, realizada no contexto de 
exame de rotina, é a forma mais comum de 
deteção de uma massa renal sólida no rim 
(suspeita de tumor). Habitualmente, o diag-
nóstico é con�irmado  por tomogra�ia - com 
contraste - ou por ressonância magnética, 
ambas permitem visualizar um nódulo renal 
suspeito de malignidade. Por vezes, pode ser 
di�ícil avaliar se o nódulo visualizado é malig-
no ou benigno e, para esses casos, pode ser 
necessário realizar uma biópsia, que nem 
sempre é conclusiva, ou proceder à sua remo-
ção cirúrgica. Contudo, a maioria das lesões 
renais diagnosticadas pela ecogra�ia são 
lesões quistícas corticias simples, sem riscos 
de evolução para neoplasia maligna. 

O prognóstico da doença depende do tipo e do 
volume do tumor do rim, bem como da sua 
extensão a outros órgãos (metástases). As 
metástases são mais comuns nos gânglios 
linfáticos, pulmão, �ígado e osso. 

O único tratamento curativo para o tumor do 
rim é a cirurgia, com remoção total ou parcial 
do órgão, podendo ser realizada através de via 
“aberta” (cirurgia clássica) ou via laparoscópi-
ca (cirurgia menos invasiva). Com o diagnósti-
co mais precoce (lesões menores) a cirurgia 
poupadora de nefrónios (nefrectomia par- 
cial), consiste na retirada do tumor com 
pequena margem de segurança, preservan- 
do-se assim o restante do parênquima renal. 
Este é o tratamento de escolha sempre que 
possível, uma vez que não altera o prognósti-
co oncológico e proporciona uma melhor 
função renal residual. A cirurgia garante uma 
taxa alta de cura quando o tumor se encontra 
apenas localizado no rim. 

Nos casos de o tumor invadir outros órgãos 
(metástases) existe a possibilidade da sua 
remoção cirúrgica e/ou realização de imuno-
terapia, porque estes são tumores que não 
respondem à quimioterapia clássica e a radio-
terapia também não é utilizada no tratamento 
do cancro do rim; sendo apenas utilizada para 
aliviar a dor metastática (por exemplo provo-
cada por metástases ósseas). 

Existem ainda outras técnicas não cirúrgicas, 
que levam à destruição tumoral por meio do 
congelamento (crioterapia) ou do calor 
(radiofrequência), métodos minimamente 
invasivos a partir da utilização de agulhas, 
mas que só podem ser aplicados em situações 
muito especiais. 

Silvio Bollini    
(Médico Urologista) 

 



Fim de tarde de Outono, num quarto de uma 
enfermaria de um hospital central. Duas 
mulheres do “campo”, setuagenárias, engelha-
das pelo sol e pelos frios invernosos, meio 
curvadas pelo rigor dos anos, mas ainda de 
olhar vivo e língua a�iada. 

Dona Lurdes, residente no Mouchão, junto ao 
rio Tejo, em plena lezíria, e a Mariazinha, um 
pouco de mais longe, da Catela, uma aldeia 
meio escondida entre extenso arvoredo. 
Ambas tiveram uma vida dura de trabalho e 
canseiras, tirando da terra tudo o que lhes 
poderia dar. Criaram �ilhos, que agora mal 
veem, e ambas aturaram bebedeiras e maus 
tratos dos maridos, “coitados, que Deus os 
tenha”.      
- Atão, dona Lurdes, cá estamos nós, no �im da 
vida, p’raqui a modos que a morrer aos poucos, 
longe das nossas terras, e ainda sem sabermos 

Quando a anonimização solta a conversa

Quando as batas brancas anonimizadas entram mudas e saem caladas abre-se a porta 
à conversa crítica. Este não é o auto da Barca do Inferno, mas poderia muito bem ser 
uma Cantiga de Amigos em versão século XXI. A�inal, é tão só uma conversa de �im de 
tarde num hospital 

o que nos espera…    
- Olhe dona Mariazinha, a mim ainda não me 
disseram ao certo o que é que eu tinha e aquele 
médico careca, mas ainda novo, farta-se de 
espetar agulhas para tirar sangue. Entra mudo 
e sai calado e, às vezes, nem diz bom dia. Tenho 
a impressão que não é coisa boa, porque senão 
já teriam desembuchado…   
- Eu cá, já estou por tudo. A gente tem de 
morrer, né?... Mas já agora, ainda gostaria de ir 
uma vez a Fátima, pedir para me darem uma 
vida melhor, do outro lado, já que esta foi tão 
madrasta.     
- Eh mulher, se calhar ainda houve algumas 
que sofreram mais que a gente e morreram 
mais cedo, sem terem experimentado a comida 
do hospital… risos..., que eu cá pre�iro as 
minhas couves e as minhas batatas, e as 
farinheiras enchidas com tanto carinho… 
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E nesta toada de blá, blá, blá… e sórdida cava-
queira, continuaram as duas sobreviventes, 
tarde fora, a des�iar o tema da morte e a má 
sorte de tantas canseiras.   
- Se ao menos o médico careca dissesse: 
- Pronto, não há nada para operar e com 
alguma medicação ainda se aguentam mais 
um tempo…     
- Ou então, como é que as senhoras, sem serem 
nada uma à outra, e nem sequer viverem perto, 
têm um raio de uma doença tão parecida, que 
nem com a operação se resolve?
De repente, entra uma bata branca e 
interrompe-se a conversa.   
- Como é que a senhora se chama?  
Ah, �inalmente o careca disse alguma coisa 
que percebo - Santo Deus!...  
(Adiantei-me à minha camarada de quarto e 
disse)      
- Eu sou a Lurdes e aquela senhora é a Mariazi-
nha. 
- Pois, as senhoras vão ter alta amanhã e levam 
um relatório para entregar ao vosso médico de 
família, com tudo explicado sobre o que se 
passa, bem como a medicação. E adeus, 
desejo-vos as melhoras, que bem precisam…
E com isto, o raio do homem despachou-nos 
sem mais explicações.    
Eu não sabia se havia de rir ou chorar, mas 
aquela viagem a Fátima, essa, estava desde já 
garantida.     
A Mariazinha �icou lavada em lágrimas, 
porque pensava que ia ser operada, depois de 
tanta picada e tanto sangue que lhe tiraram, 
não se conformando só com um papel, e ir-se 
embora assim…    
- Podiam dizer, não é operada porque já não 
merece a pena e a idade também já não supor-
ta muita coisa… ou ainda, gozem o resto dos 
dias que lhes falta e comam os enchidos da 
terra, com as couves do quintal e alguma pinga 
da boa.      
- Dona Lurdes, a mim já não me apanham cá 
outra vez. Vou matar o porco, antes que eu 
morra primeiro, ponho as carnes na salgadei-
ra, arrumo os enchidos no fumeiro, rego as 
�lores, trato do quintal e, se ainda estiver viva 
quando vier o sol, faço uma visita à bruxa das 
Lameiras, pode ser que ela consiga enganar os 
meus males. 

O tempo arrefeceu e a tarde fez-se noite.  
No quarto de duas camas entrou um silêncio 
de chumbo. Sem palavras. Um vazio maior do 
que quando entraram. 

As duas ribatejanas, mulheres do “campo”, 
que já foram novas e bonitas e até tiveram 
sonhos calaram-se. Agora os sonhos de uma 
vida estavam encerrados numa folha de papel 
que não compreendiam, porque não sabiam 
ler. 

Tudo bem explicado para quem sabe e mal- 
entendido para quem não foi a escola.  
- Mal chegaram a saber como a gente se 
chama… Eram as do quarto 7… Se calhar as 
velhotas das lezírias… Ou então as simpáticas 
velhinhas que estão sempre na conversa, com 
um ar meio preocupado… E porque não, aque-
las duas, que não são vizinhas nem se conhe-
ciam, e agora estão tramadas porque são 
irmãs na doença…    
- Bom, o melhor é esperar pela consulta do meu 
médico, porque pelo menos esse sabe como me 
chamo e, como se ri quando está bem-disposto, 
já é um começo de recuperação.  
- Dona Lurdes, e se for à bruxa comigo, que eu 
depois vou consigo a Fátima?   
- Boa ideia… Olhe, e pode ser na matança do 
porco e assim matamos dois coelhos numa 
cajadada…     
- Arre mulher, já está vossemecê outra vez a 
falar em mortes… 

E desmancharam-se a rir… 

Finalmente, algum consolo entrou naquele 
quarto. 

Raimundo Fernandes    
(Médico Neurocirurgião) 
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A fadiga é uma das queixas mais comum 
numa consulta médica. A fadiga pode estar 
acompanhada de outras queixas, frequente-
mente orientadoras para um problema orgâ-
nico subjacente, ou ser a principal queixa, só 
por si geradora de incapacidade de realizar as 
atividades diárias, com grave perturbação do 
bem-estar.      

Quando a queixa é fadiga

Sente-se cansado/a desde que acorda até que se deita? É uma situação que dura há 
vários meses e para a qual não encontra justi�icação? A fadiga e falta de energia �ísica e 
mental que sente impede-o/a de ter o desempenho habitual no trabalho e prejudica 
todas as suas atividades habituais? Se a resposta a estas questões for “sim” poderá estar 
a sofrer de um problema de saúde designado por Síndroma de Fadiga Crónica (SFC) 

Rara é a doença que, no seu decurso desde a 
fase aguda até à cronicidade, não acarreta a 
instalação de fadiga, com menor capacidade 
de desempenho das atividades anteriormente 
realizadas. Doenças cardiopulmonares, como 
a insu�iciência cardíaca e doença pulmonar 
obstrutiva crónica, doenças endocrinológicas 
(quer esteja em causa o hipotiroidismo ou o 

hipertiroidismo ou a insu�iciência supra--
renal), a doença renal crónica e as anomalias 
dos electrólitos sanguíneos, a anemia (de 
etiologia múltipla), as doenças neoplásicas, as 
inúmeras doenças infeciosas virais ou bacte-
rianas, as doenças autoimunes e reumatológi-
cas, (particularmente a �ibromialgia e 
polimialgia reumática), na apneia do sono e 
na doenças do foro psiquiátrico e psicológico, 
isto é, na panóplia de queixas possíveis, a 
fadiga existe em graus variáveis. 

Quando não se identi�ica causa para a 
fadiga 
 
A fadiga pode instalar-se de forma súbita ou 
desenvolver-se gradualmente ao longo de 
meses. A perturbação que causa na atividade 
diária, laboral e em casa, bem como na intera-
ção social, por si só, é motivo de procura de 
ajuda médica. Concomitantemente, poderão 
existir outras queixas sugestivas do quadro 
de Síndroma de Fadiga Crónica (SFC). 

Ouvir as queixas do doente, apurar a cronolo-
gia da instalação dos sintomas, averiguar as 
possíveis causas desencadeantes, saber o que 
provoca melhoria dos sintomas ou o seu agra-
vamento é fulcral. Uma avaliação clínica 
cuidadosa, complementada com a realização 
de exames auxiliares de diagnóstico deverá 
ser realizada. Se após este percurso não se 
detecta uma situação patológica que justi�i-
que as queixas e se a fadiga continua a ser 
problemática para a vida diária do doente 
poderemos ter de pensar na Síndroma de 
Fadiga crónica. 

Síndroma de fadiga crónica  
 
Esta síndroma, também designada por ence-
falomielite miálgica (EM) e múltiplos outros 
nomes (síndroma DaCosta,  doença Akureyri, 
síndroma de esforço, neurastenia, síndroma 
de disfunção imune, doença da Islândia etc.), 
é uma doença descrita há longa data, mas de 
causa ainda desconhecida. Há um estado de 
fadiga persistente, sem causa aparente, não 
aliviada substancialmente com o repouso, 

acompanhada com outros sintomas como 
mialgias, artralgias, di�iculdades cognitivas, 
sensação de exaustão �ísica e mental, em 
indivíduos previamente ativos e saudáveis. 
Nestes doentes são por vezes encontrados 
distúrbios do sistema nervoso central e auto-
nómico, do sistema imune e do metabolismo, 
mas não se identi�icam alterações pato�isioló-
gicas que permitam um diagnóstico baseado 
em alterações objetivas.  

A sua causa permanece desconhecida. Inves-
tigadores estabeleceram a hipótese de haver 
uma relação com a exposição a agentes 
tóxicos químicos, nomeadamente pesticidas, 
infeções prévias (particularmente a mononu-
cleose infeciosa) ou a sobrecarga emocional, 
como fatores desencadeantes. Há frequente-
mente uma história familiar positiva, o que 
levou a admitir predisposição genética, mas 
todos os estudos foram inconclusivos. 

Diagnóstico 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
classi�ica o SFC/EM como doença neurológi-
ca. Não existem testes diagnósticos objetivos 
nem tão pouco bio-marcadores especí�icos 
desta doença. 

A Academia Nacional de Medicina dos Esta-
dos Unidos propôs os seguintes critérios 
clínicos para o diagnóstico:   
• Fadiga persistente    
• Mal-estar após exercício  
• Sono não reparador     
• Problemas de memória e concentração 
• Intolerância ao ortostatismo (posição de pé) 

Os sintomas não podem ser explicados pela 
presença de outra situação de doença. Estes 
doentes têm fadiga persistente e incapacitan-
te, acrescida de di�iculdade de concentração 
e, em 90% dos casos, também há queixas de 
cefaleias. São frequentes outros sinais e sinto-
mas, como seja dores musculares e tendino-
sas, perturbações do sono, garganta in�lama-
da, gânglios linfáticos tumefactos. Menos 
frequentemente, há problemas psiquiátricos, 
alergias, dores abdominais, perda de peso e, 

mais  raramente, erupções cutâneas, taqui-
cardia, aumento de peso, dor torácica ou 
suores noturnos. 

Para se considerar o diagnóstico de SFC, a 
fadiga tem de estar presente pelo menos 
durante 6 meses, com intensidade moderada, 
substancial ou severa durante pelo menos 
metade desse tempo. Outros achados também 
são considerados como o mal-estar geral, 
após exercício �ísico ou esforço mental, dores 
em todo o corpo, sono não reparador, proble-
mas relacionados com a memória e a concen-
tração, bem como sintomas relacionados com 
intolerância ao ortostatismo. Os esforços e 
situações de stress agravam os sintomas, de 
forma imediata ou com efeito mais tardio. A 
fadiga não melhora signi�icativamente com o 
repouso. 

A SFG pode surgir em todas as idades mas, 
mais frequentemente, atinge adultos jovens e 
na média idade, sendo duas vezes mais 
frequente nas mulheres. A prevalência varia 
consoante os estudos, sendo referida de 7 a 
3000 casos por 100000 adultos, sendo a sua 
incidência por certo subestimada. 

Tratamento 

Não há cura para a SFC. O objetivo do trata-
mento é reduzir os sintomas da doença e 
melhorar a capacidade funcional e a qualida-
de de vida. O tratamento inicial tem de ser 
individualizado, visando as queixas mais 
graves do doente. O tratamento de sintomas 
concomitantes como, por exemplo, a dor ou 
perturbações do sono é necessário. A depres-
são e a ansiedade podem ocorrer como conse-
quência do SFC. Acrescente-se que tonturas e 
vertigens também podem ser sintomas 
perturbadores. 

Múltiplos medicamentos foram usados ao 
longo dos anos. Desde antibióticos e anti 
virais a corticosteróides, imunoglobulinas, 
terapêutica biológica e outros foram ensaia-
dos sem resultado. Quando em de�icit devem 
ser administrados suplementos vitamínicos. 
Uma alimentação equilibrada com uma dieta 

que inclua a ingestão de frutas, vegetais e 
proteínas, com redução de ingestão de gordu-
ras saturadas, açúcar e sal é importante para a 
melhoria do estado geral e bem-estar.  

A redução de cafeina, álcool, nicotina e outros 
estimulantes também deve ser feita, visando 
uma melhor qualidade do sono. Estabelecer 
uma rotina do sono, dormindo e acordando a 
horas estabelecidas, cumprindo o número de 
horas su�icientes é fundamental.  

O papel do exercício 

O exercício �ísico programado, de forma regu-
lar e gradual, também pode produzir bons 
efeitos em muitos doentes. Podendo exacer- 
bar-se a fadiga e mal-estar após exercício 
�ísico e mental, contudo, é importante 
convencer os doentes a permanecerem ativos 
tanto quanto possível, evitando o agravamen-
to da incapacidade de ter uma vida o mais 
normal possível. 

A capacidade de realização de esforço �ísico é 
variável, devendo ter indicações individuali-
zadas de acordo com a tolerância. Deve ser 
estabelecido, em diálogo com o doente, o grau 
de esforço e a atividade possível na fase 

inicial, pretendendo-se criar um plano de um 
aumento gradual do tempo em que o doente 
deve estar �isicamente ativo. O doente deve 
ser encorajado a testar a possibilidade de 
intensi�icar o exercício mas, com bom senso e 
sem exagerar, mesmo que se sinta bem. O 
objetivo é a melhoria progressiva, sem criar 
falsas expetativas de retorno rápido às condi-
ções existentes antes da instalação da doença. 
Em simultâneo, saber programar períodos de 
repouso é fundamental.  

Terapêutica cognitiva-comportamental  

A psicoterapia dedicada a alterar padrões 
rígidos e disfuncionais de pensamento, pode 
ajudar a lidar com a fadiga crónica. As incapa-
cidades crónicas exigem mudanças substan-
ciais no estilo de vida prévio, requerendo uma 
estratégia para planear com cuidado as ativi-
dades de cada dia, de forma a guardar energia 
para as atividades mais importantes.  
Os doentes com SFC são mal compreendidos. 

Os familiares e amigos e até por vezes os 
pro�issionais de saúde que contactam, não 
levam a sério a sua doença, o que gera senti-
mentos negativos de frustração e revolta e 
agrava a ansiedade e depressão. Frequente-
mente, eles próprios não entendem nem 
aceitam que não se consiga encontrar uma 
doença orgânica subjacente, tratável e curá-
vel, multiplicando consultas e exames médi-
cos.  

É importante que saibam que esta não é uma 
doença psicológica, mas sim uma doença 
reconhecida por entidades médicas insuspei-
tas. No entanto, o stress pode ter in�luência no 
desenvolvimento do quadro, pelo que procu-
rar manter-se relaxado e evitar as fontes de 
stress e ansiedade na sua vida é desejável. 
Evitar sobrecarrega de trabalho, quer em casa 
quer no emprego, aprender a partilhar e a 
delegar funções e a dizer que “não” sempre 
que se justi�icar são medidas que podem fazer 
a diferença. 

É fundamental que entendam a sua situação e 
estabeleçam uma relação de con�iança com o 
seu médico para ajudar a que �iquem calmos, 
acreditando que, apesar de a doença poder 
evoluir por longo tempo, não origina falência 
de nenhum órgão.  

Deolinda Portelinha   
(Médica com especialidade em Medicina  
Interna) 
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A fadiga é uma das queixas mais comum 
numa consulta médica. A fadiga pode estar 
acompanhada de outras queixas, frequente-
mente orientadoras para um problema orgâ-
nico subjacente, ou ser a principal queixa, só 
por si geradora de incapacidade de realizar as 
atividades diárias, com grave perturbação do 
bem-estar.      

Rara é a doença que, no seu decurso desde a 
fase aguda até à cronicidade, não acarreta a 
instalação de fadiga, com menor capacidade 
de desempenho das atividades anteriormente 
realizadas. Doenças cardiopulmonares, como 
a insu�iciência cardíaca e doença pulmonar 
obstrutiva crónica, doenças endocrinológicas 
(quer esteja em causa o hipotiroidismo ou o 

hipertiroidismo ou a insu�iciência supra--
renal), a doença renal crónica e as anomalias 
dos electrólitos sanguíneos, a anemia (de 
etiologia múltipla), as doenças neoplásicas, as 
inúmeras doenças infeciosas virais ou bacte-
rianas, as doenças autoimunes e reumatológi-
cas, (particularmente a �ibromialgia e 
polimialgia reumática), na apneia do sono e 
na doenças do foro psiquiátrico e psicológico, 
isto é, na panóplia de queixas possíveis, a 
fadiga existe em graus variáveis. 

Quando não se identi�ica causa para a 
fadiga 
 
A fadiga pode instalar-se de forma súbita ou 
desenvolver-se gradualmente ao longo de 
meses. A perturbação que causa na atividade 
diária, laboral e em casa, bem como na intera-
ção social, por si só, é motivo de procura de 
ajuda médica. Concomitantemente, poderão 
existir outras queixas sugestivas do quadro 
de Síndroma de Fadiga Crónica (SFC). 

Ouvir as queixas do doente, apurar a cronolo-
gia da instalação dos sintomas, averiguar as 
possíveis causas desencadeantes, saber o que 
provoca melhoria dos sintomas ou o seu agra-
vamento é fulcral. Uma avaliação clínica 
cuidadosa, complementada com a realização 
de exames auxiliares de diagnóstico deverá 
ser realizada. Se após este percurso não se 
detecta uma situação patológica que justi�i-
que as queixas e se a fadiga continua a ser 
problemática para a vida diária do doente 
poderemos ter de pensar na Síndroma de 
Fadiga crónica. 

Síndroma de fadiga crónica  
 
Esta síndroma, também designada por ence-
falomielite miálgica (EM) e múltiplos outros 
nomes (síndroma DaCosta,  doença Akureyri, 
síndroma de esforço, neurastenia, síndroma 
de disfunção imune, doença da Islândia etc.), 
é uma doença descrita há longa data, mas de 
causa ainda desconhecida. Há um estado de 
fadiga persistente, sem causa aparente, não 
aliviada substancialmente com o repouso, 

acompanhada com outros sintomas como 
mialgias, artralgias, di�iculdades cognitivas, 
sensação de exaustão �ísica e mental, em 
indivíduos previamente ativos e saudáveis. 
Nestes doentes são por vezes encontrados 
distúrbios do sistema nervoso central e auto-
nómico, do sistema imune e do metabolismo, 
mas não se identi�icam alterações pato�isioló-
gicas que permitam um diagnóstico baseado 
em alterações objetivas.  

A sua causa permanece desconhecida. Inves-
tigadores estabeleceram a hipótese de haver 
uma relação com a exposição a agentes 
tóxicos químicos, nomeadamente pesticidas, 
infeções prévias (particularmente a mononu-
cleose infeciosa) ou a sobrecarga emocional, 
como fatores desencadeantes. Há frequente-
mente uma história familiar positiva, o que 
levou a admitir predisposição genética, mas 
todos os estudos foram inconclusivos. 

Diagnóstico 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
classi�ica o SFC/EM como doença neurológi-
ca. Não existem testes diagnósticos objetivos 
nem tão pouco bio-marcadores especí�icos 
desta doença. 

A Academia Nacional de Medicina dos Esta-
dos Unidos propôs os seguintes critérios 
clínicos para o diagnóstico:   
• Fadiga persistente    
• Mal-estar após exercício  
• Sono não reparador     
• Problemas de memória e concentração 
• Intolerância ao ortostatismo (posição de pé) 

Os sintomas não podem ser explicados pela 
presença de outra situação de doença. Estes 
doentes têm fadiga persistente e incapacitan-
te, acrescida de di�iculdade de concentração 
e, em 90% dos casos, também há queixas de 
cefaleias. São frequentes outros sinais e sinto-
mas, como seja dores musculares e tendino-
sas, perturbações do sono, garganta in�lama-
da, gânglios linfáticos tumefactos. Menos 
frequentemente, há problemas psiquiátricos, 
alergias, dores abdominais, perda de peso e, 

mais  raramente, erupções cutâneas, taqui-
cardia, aumento de peso, dor torácica ou 
suores noturnos. 

Para se considerar o diagnóstico de SFC, a 
fadiga tem de estar presente pelo menos 
durante 6 meses, com intensidade moderada, 
substancial ou severa durante pelo menos 
metade desse tempo. Outros achados também 
são considerados como o mal-estar geral, 
após exercício �ísico ou esforço mental, dores 
em todo o corpo, sono não reparador, proble-
mas relacionados com a memória e a concen-
tração, bem como sintomas relacionados com 
intolerância ao ortostatismo. Os esforços e 
situações de stress agravam os sintomas, de 
forma imediata ou com efeito mais tardio. A 
fadiga não melhora signi�icativamente com o 
repouso. 

A SFG pode surgir em todas as idades mas, 
mais frequentemente, atinge adultos jovens e 
na média idade, sendo duas vezes mais 
frequente nas mulheres. A prevalência varia 
consoante os estudos, sendo referida de 7 a 
3000 casos por 100000 adultos, sendo a sua 
incidência por certo subestimada. 

Tratamento 

Não há cura para a SFC. O objetivo do trata-
mento é reduzir os sintomas da doença e 
melhorar a capacidade funcional e a qualida-
de de vida. O tratamento inicial tem de ser 
individualizado, visando as queixas mais 
graves do doente. O tratamento de sintomas 
concomitantes como, por exemplo, a dor ou 
perturbações do sono é necessário. A depres-
são e a ansiedade podem ocorrer como conse-
quência do SFC. Acrescente-se que tonturas e 
vertigens também podem ser sintomas 
perturbadores. 

Múltiplos medicamentos foram usados ao 
longo dos anos. Desde antibióticos e anti 
virais a corticosteróides, imunoglobulinas, 
terapêutica biológica e outros foram ensaia-
dos sem resultado. Quando em de�icit devem 
ser administrados suplementos vitamínicos. 
Uma alimentação equilibrada com uma dieta 

que inclua a ingestão de frutas, vegetais e 
proteínas, com redução de ingestão de gordu-
ras saturadas, açúcar e sal é importante para a 
melhoria do estado geral e bem-estar.  

A redução de cafeina, álcool, nicotina e outros 
estimulantes também deve ser feita, visando 
uma melhor qualidade do sono. Estabelecer 
uma rotina do sono, dormindo e acordando a 
horas estabelecidas, cumprindo o número de 
horas su�icientes é fundamental.  

O papel do exercício 

O exercício �ísico programado, de forma regu-
lar e gradual, também pode produzir bons 
efeitos em muitos doentes. Podendo exacer- 
bar-se a fadiga e mal-estar após exercício 
�ísico e mental, contudo, é importante 
convencer os doentes a permanecerem ativos 
tanto quanto possível, evitando o agravamen-
to da incapacidade de ter uma vida o mais 
normal possível. 

A capacidade de realização de esforço �ísico é 
variável, devendo ter indicações individuali-
zadas de acordo com a tolerância. Deve ser 
estabelecido, em diálogo com o doente, o grau 
de esforço e a atividade possível na fase 

inicial, pretendendo-se criar um plano de um 
aumento gradual do tempo em que o doente 
deve estar �isicamente ativo. O doente deve 
ser encorajado a testar a possibilidade de 
intensi�icar o exercício mas, com bom senso e 
sem exagerar, mesmo que se sinta bem. O 
objetivo é a melhoria progressiva, sem criar 
falsas expetativas de retorno rápido às condi-
ções existentes antes da instalação da doença. 
Em simultâneo, saber programar períodos de 
repouso é fundamental.  

Terapêutica cognitiva-comportamental  

A psicoterapia dedicada a alterar padrões 
rígidos e disfuncionais de pensamento, pode 
ajudar a lidar com a fadiga crónica. As incapa-
cidades crónicas exigem mudanças substan-
ciais no estilo de vida prévio, requerendo uma 
estratégia para planear com cuidado as ativi-
dades de cada dia, de forma a guardar energia 
para as atividades mais importantes.  
Os doentes com SFC são mal compreendidos. 

Os familiares e amigos e até por vezes os 
pro�issionais de saúde que contactam, não 
levam a sério a sua doença, o que gera senti-
mentos negativos de frustração e revolta e 
agrava a ansiedade e depressão. Frequente-
mente, eles próprios não entendem nem 
aceitam que não se consiga encontrar uma 
doença orgânica subjacente, tratável e curá-
vel, multiplicando consultas e exames médi-
cos.  

É importante que saibam que esta não é uma 
doença psicológica, mas sim uma doença 
reconhecida por entidades médicas insuspei-
tas. No entanto, o stress pode ter in�luência no 
desenvolvimento do quadro, pelo que procu-
rar manter-se relaxado e evitar as fontes de 
stress e ansiedade na sua vida é desejável. 
Evitar sobrecarrega de trabalho, quer em casa 
quer no emprego, aprender a partilhar e a 
delegar funções e a dizer que “não” sempre 
que se justi�icar são medidas que podem fazer 
a diferença. 

É fundamental que entendam a sua situação e 
estabeleçam uma relação de con�iança com o 
seu médico para ajudar a que �iquem calmos, 
acreditando que, apesar de a doença poder 
evoluir por longo tempo, não origina falência 
de nenhum órgão.  

Deolinda Portelinha   
(Médica com especialidade em Medicina  
Interna) 
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A fadiga é uma das queixas mais comum 
numa consulta médica. A fadiga pode estar 
acompanhada de outras queixas, frequente-
mente orientadoras para um problema orgâ-
nico subjacente, ou ser a principal queixa, só 
por si geradora de incapacidade de realizar as 
atividades diárias, com grave perturbação do 
bem-estar.      

Rara é a doença que, no seu decurso desde a 
fase aguda até à cronicidade, não acarreta a 
instalação de fadiga, com menor capacidade 
de desempenho das atividades anteriormente 
realizadas. Doenças cardiopulmonares, como 
a insu�iciência cardíaca e doença pulmonar 
obstrutiva crónica, doenças endocrinológicas 
(quer esteja em causa o hipotiroidismo ou o 

hipertiroidismo ou a insu�iciência supra--
renal), a doença renal crónica e as anomalias 
dos electrólitos sanguíneos, a anemia (de 
etiologia múltipla), as doenças neoplásicas, as 
inúmeras doenças infeciosas virais ou bacte-
rianas, as doenças autoimunes e reumatológi-
cas, (particularmente a �ibromialgia e 
polimialgia reumática), na apneia do sono e 
na doenças do foro psiquiátrico e psicológico, 
isto é, na panóplia de queixas possíveis, a 
fadiga existe em graus variáveis. 

Quando não se identi�ica causa para a 
fadiga 
 
A fadiga pode instalar-se de forma súbita ou 
desenvolver-se gradualmente ao longo de 
meses. A perturbação que causa na atividade 
diária, laboral e em casa, bem como na intera-
ção social, por si só, é motivo de procura de 
ajuda médica. Concomitantemente, poderão 
existir outras queixas sugestivas do quadro 
de Síndroma de Fadiga Crónica (SFC). 

Ouvir as queixas do doente, apurar a cronolo-
gia da instalação dos sintomas, averiguar as 
possíveis causas desencadeantes, saber o que 
provoca melhoria dos sintomas ou o seu agra-
vamento é fulcral. Uma avaliação clínica 
cuidadosa, complementada com a realização 
de exames auxiliares de diagnóstico deverá 
ser realizada. Se após este percurso não se 
detecta uma situação patológica que justi�i-
que as queixas e se a fadiga continua a ser 
problemática para a vida diária do doente 
poderemos ter de pensar na Síndroma de 
Fadiga crónica. 

Síndroma de fadiga crónica  
 
Esta síndroma, também designada por ence-
falomielite miálgica (EM) e múltiplos outros 
nomes (síndroma DaCosta,  doença Akureyri, 
síndroma de esforço, neurastenia, síndroma 
de disfunção imune, doença da Islândia etc.), 
é uma doença descrita há longa data, mas de 
causa ainda desconhecida. Há um estado de 
fadiga persistente, sem causa aparente, não 
aliviada substancialmente com o repouso, 

acompanhada com outros sintomas como 
mialgias, artralgias, di�iculdades cognitivas, 
sensação de exaustão �ísica e mental, em 
indivíduos previamente ativos e saudáveis. 
Nestes doentes são por vezes encontrados 
distúrbios do sistema nervoso central e auto-
nómico, do sistema imune e do metabolismo, 
mas não se identi�icam alterações pato�isioló-
gicas que permitam um diagnóstico baseado 
em alterações objetivas.  

A sua causa permanece desconhecida. Inves-
tigadores estabeleceram a hipótese de haver 
uma relação com a exposição a agentes 
tóxicos químicos, nomeadamente pesticidas, 
infeções prévias (particularmente a mononu-
cleose infeciosa) ou a sobrecarga emocional, 
como fatores desencadeantes. Há frequente-
mente uma história familiar positiva, o que 
levou a admitir predisposição genética, mas 
todos os estudos foram inconclusivos. 

Diagnóstico 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
classi�ica o SFC/EM como doença neurológi-
ca. Não existem testes diagnósticos objetivos 
nem tão pouco bio-marcadores especí�icos 
desta doença. 

A Academia Nacional de Medicina dos Esta-
dos Unidos propôs os seguintes critérios 
clínicos para o diagnóstico:   
• Fadiga persistente    
• Mal-estar após exercício  
• Sono não reparador     
• Problemas de memória e concentração 
• Intolerância ao ortostatismo (posição de pé) 

Os sintomas não podem ser explicados pela 
presença de outra situação de doença. Estes 
doentes têm fadiga persistente e incapacitan-
te, acrescida de di�iculdade de concentração 
e, em 90% dos casos, também há queixas de 
cefaleias. São frequentes outros sinais e sinto-
mas, como seja dores musculares e tendino-
sas, perturbações do sono, garganta in�lama-
da, gânglios linfáticos tumefactos. Menos 
frequentemente, há problemas psiquiátricos, 
alergias, dores abdominais, perda de peso e, 

mais  raramente, erupções cutâneas, taqui-
cardia, aumento de peso, dor torácica ou 
suores noturnos. 

Para se considerar o diagnóstico de SFC, a 
fadiga tem de estar presente pelo menos 
durante 6 meses, com intensidade moderada, 
substancial ou severa durante pelo menos 
metade desse tempo. Outros achados também 
são considerados como o mal-estar geral, 
após exercício �ísico ou esforço mental, dores 
em todo o corpo, sono não reparador, proble-
mas relacionados com a memória e a concen-
tração, bem como sintomas relacionados com 
intolerância ao ortostatismo. Os esforços e 
situações de stress agravam os sintomas, de 
forma imediata ou com efeito mais tardio. A 
fadiga não melhora signi�icativamente com o 
repouso. 

A SFG pode surgir em todas as idades mas, 
mais frequentemente, atinge adultos jovens e 
na média idade, sendo duas vezes mais 
frequente nas mulheres. A prevalência varia 
consoante os estudos, sendo referida de 7 a 
3000 casos por 100000 adultos, sendo a sua 
incidência por certo subestimada. 

Tratamento 

Não há cura para a SFC. O objetivo do trata-
mento é reduzir os sintomas da doença e 
melhorar a capacidade funcional e a qualida-
de de vida. O tratamento inicial tem de ser 
individualizado, visando as queixas mais 
graves do doente. O tratamento de sintomas 
concomitantes como, por exemplo, a dor ou 
perturbações do sono é necessário. A depres-
são e a ansiedade podem ocorrer como conse-
quência do SFC. Acrescente-se que tonturas e 
vertigens também podem ser sintomas 
perturbadores. 

Múltiplos medicamentos foram usados ao 
longo dos anos. Desde antibióticos e anti 
virais a corticosteróides, imunoglobulinas, 
terapêutica biológica e outros foram ensaia-
dos sem resultado. Quando em de�icit devem 
ser administrados suplementos vitamínicos. 
Uma alimentação equilibrada com uma dieta 

que inclua a ingestão de frutas, vegetais e 
proteínas, com redução de ingestão de gordu-
ras saturadas, açúcar e sal é importante para a 
melhoria do estado geral e bem-estar.  

A redução de cafeina, álcool, nicotina e outros 
estimulantes também deve ser feita, visando 
uma melhor qualidade do sono. Estabelecer 
uma rotina do sono, dormindo e acordando a 
horas estabelecidas, cumprindo o número de 
horas su�icientes é fundamental.  

O papel do exercício 

O exercício �ísico programado, de forma regu-
lar e gradual, também pode produzir bons 
efeitos em muitos doentes. Podendo exacer- 
bar-se a fadiga e mal-estar após exercício 
�ísico e mental, contudo, é importante 
convencer os doentes a permanecerem ativos 
tanto quanto possível, evitando o agravamen-
to da incapacidade de ter uma vida o mais 
normal possível. 

A capacidade de realização de esforço �ísico é 
variável, devendo ter indicações individuali-
zadas de acordo com a tolerância. Deve ser 
estabelecido, em diálogo com o doente, o grau 
de esforço e a atividade possível na fase 

inicial, pretendendo-se criar um plano de um 
aumento gradual do tempo em que o doente 
deve estar �isicamente ativo. O doente deve 
ser encorajado a testar a possibilidade de 
intensi�icar o exercício mas, com bom senso e 
sem exagerar, mesmo que se sinta bem. O 
objetivo é a melhoria progressiva, sem criar 
falsas expetativas de retorno rápido às condi-
ções existentes antes da instalação da doença. 
Em simultâneo, saber programar períodos de 
repouso é fundamental.  

Terapêutica cognitiva-comportamental  

A psicoterapia dedicada a alterar padrões 
rígidos e disfuncionais de pensamento, pode 
ajudar a lidar com a fadiga crónica. As incapa-
cidades crónicas exigem mudanças substan-
ciais no estilo de vida prévio, requerendo uma 
estratégia para planear com cuidado as ativi-
dades de cada dia, de forma a guardar energia 
para as atividades mais importantes.  
Os doentes com SFC são mal compreendidos. 

Os familiares e amigos e até por vezes os 
pro�issionais de saúde que contactam, não 
levam a sério a sua doença, o que gera senti-
mentos negativos de frustração e revolta e 
agrava a ansiedade e depressão. Frequente-
mente, eles próprios não entendem nem 
aceitam que não se consiga encontrar uma 
doença orgânica subjacente, tratável e curá-
vel, multiplicando consultas e exames médi-
cos.  

É importante que saibam que esta não é uma 
doença psicológica, mas sim uma doença 
reconhecida por entidades médicas insuspei-
tas. No entanto, o stress pode ter in�luência no 
desenvolvimento do quadro, pelo que procu-
rar manter-se relaxado e evitar as fontes de 
stress e ansiedade na sua vida é desejável. 
Evitar sobrecarrega de trabalho, quer em casa 
quer no emprego, aprender a partilhar e a 
delegar funções e a dizer que “não” sempre 
que se justi�icar são medidas que podem fazer 
a diferença. 

É fundamental que entendam a sua situação e 
estabeleçam uma relação de con�iança com o 
seu médico para ajudar a que �iquem calmos, 
acreditando que, apesar de a doença poder 
evoluir por longo tempo, não origina falência 
de nenhum órgão.  

Deolinda Portelinha   
(Médica com especialidade em Medicina  
Interna) 
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A fadiga é uma das queixas mais comum 
numa consulta médica. A fadiga pode estar 
acompanhada de outras queixas, frequente-
mente orientadoras para um problema orgâ-
nico subjacente, ou ser a principal queixa, só 
por si geradora de incapacidade de realizar as 
atividades diárias, com grave perturbação do 
bem-estar.      

Rara é a doença que, no seu decurso desde a 
fase aguda até à cronicidade, não acarreta a 
instalação de fadiga, com menor capacidade 
de desempenho das atividades anteriormente 
realizadas. Doenças cardiopulmonares, como 
a insu�iciência cardíaca e doença pulmonar 
obstrutiva crónica, doenças endocrinológicas 
(quer esteja em causa o hipotiroidismo ou o 

hipertiroidismo ou a insu�iciência supra--
renal), a doença renal crónica e as anomalias 
dos electrólitos sanguíneos, a anemia (de 
etiologia múltipla), as doenças neoplásicas, as 
inúmeras doenças infeciosas virais ou bacte-
rianas, as doenças autoimunes e reumatológi-
cas, (particularmente a �ibromialgia e 
polimialgia reumática), na apneia do sono e 
na doenças do foro psiquiátrico e psicológico, 
isto é, na panóplia de queixas possíveis, a 
fadiga existe em graus variáveis. 

Quando não se identi�ica causa para a 
fadiga 
 
A fadiga pode instalar-se de forma súbita ou 
desenvolver-se gradualmente ao longo de 
meses. A perturbação que causa na atividade 
diária, laboral e em casa, bem como na intera-
ção social, por si só, é motivo de procura de 
ajuda médica. Concomitantemente, poderão 
existir outras queixas sugestivas do quadro 
de Síndroma de Fadiga Crónica (SFC). 

Ouvir as queixas do doente, apurar a cronolo-
gia da instalação dos sintomas, averiguar as 
possíveis causas desencadeantes, saber o que 
provoca melhoria dos sintomas ou o seu agra-
vamento é fulcral. Uma avaliação clínica 
cuidadosa, complementada com a realização 
de exames auxiliares de diagnóstico deverá 
ser realizada. Se após este percurso não se 
detecta uma situação patológica que justi�i-
que as queixas e se a fadiga continua a ser 
problemática para a vida diária do doente 
poderemos ter de pensar na Síndroma de 
Fadiga crónica. 

Síndroma de fadiga crónica  
 
Esta síndroma, também designada por ence-
falomielite miálgica (EM) e múltiplos outros 
nomes (síndroma DaCosta,  doença Akureyri, 
síndroma de esforço, neurastenia, síndroma 
de disfunção imune, doença da Islândia etc.), 
é uma doença descrita há longa data, mas de 
causa ainda desconhecida. Há um estado de 
fadiga persistente, sem causa aparente, não 
aliviada substancialmente com o repouso, 

acompanhada com outros sintomas como 
mialgias, artralgias, di�iculdades cognitivas, 
sensação de exaustão �ísica e mental, em 
indivíduos previamente ativos e saudáveis. 
Nestes doentes são por vezes encontrados 
distúrbios do sistema nervoso central e auto-
nómico, do sistema imune e do metabolismo, 
mas não se identi�icam alterações pato�isioló-
gicas que permitam um diagnóstico baseado 
em alterações objetivas.  

A sua causa permanece desconhecida. Inves-
tigadores estabeleceram a hipótese de haver 
uma relação com a exposição a agentes 
tóxicos químicos, nomeadamente pesticidas, 
infeções prévias (particularmente a mononu-
cleose infeciosa) ou a sobrecarga emocional, 
como fatores desencadeantes. Há frequente-
mente uma história familiar positiva, o que 
levou a admitir predisposição genética, mas 
todos os estudos foram inconclusivos. 

Diagnóstico 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
classi�ica o SFC/EM como doença neurológi-
ca. Não existem testes diagnósticos objetivos 
nem tão pouco bio-marcadores especí�icos 
desta doença. 

A Academia Nacional de Medicina dos Esta-
dos Unidos propôs os seguintes critérios 
clínicos para o diagnóstico:   
• Fadiga persistente    
• Mal-estar após exercício  
• Sono não reparador     
• Problemas de memória e concentração 
• Intolerância ao ortostatismo (posição de pé) 

Os sintomas não podem ser explicados pela 
presença de outra situação de doença. Estes 
doentes têm fadiga persistente e incapacitan-
te, acrescida de di�iculdade de concentração 
e, em 90% dos casos, também há queixas de 
cefaleias. São frequentes outros sinais e sinto-
mas, como seja dores musculares e tendino-
sas, perturbações do sono, garganta in�lama-
da, gânglios linfáticos tumefactos. Menos 
frequentemente, há problemas psiquiátricos, 
alergias, dores abdominais, perda de peso e, 

mais  raramente, erupções cutâneas, taqui-
cardia, aumento de peso, dor torácica ou 
suores noturnos. 

Para se considerar o diagnóstico de SFC, a 
fadiga tem de estar presente pelo menos 
durante 6 meses, com intensidade moderada, 
substancial ou severa durante pelo menos 
metade desse tempo. Outros achados também 
são considerados como o mal-estar geral, 
após exercício �ísico ou esforço mental, dores 
em todo o corpo, sono não reparador, proble-
mas relacionados com a memória e a concen-
tração, bem como sintomas relacionados com 
intolerância ao ortostatismo. Os esforços e 
situações de stress agravam os sintomas, de 
forma imediata ou com efeito mais tardio. A 
fadiga não melhora signi�icativamente com o 
repouso. 

A SFG pode surgir em todas as idades mas, 
mais frequentemente, atinge adultos jovens e 
na média idade, sendo duas vezes mais 
frequente nas mulheres. A prevalência varia 
consoante os estudos, sendo referida de 7 a 
3000 casos por 100000 adultos, sendo a sua 
incidência por certo subestimada. 

Tratamento 

Não há cura para a SFC. O objetivo do trata-
mento é reduzir os sintomas da doença e 
melhorar a capacidade funcional e a qualida-
de de vida. O tratamento inicial tem de ser 
individualizado, visando as queixas mais 
graves do doente. O tratamento de sintomas 
concomitantes como, por exemplo, a dor ou 
perturbações do sono é necessário. A depres-
são e a ansiedade podem ocorrer como conse-
quência do SFC. Acrescente-se que tonturas e 
vertigens também podem ser sintomas 
perturbadores. 

Múltiplos medicamentos foram usados ao 
longo dos anos. Desde antibióticos e anti 
virais a corticosteróides, imunoglobulinas, 
terapêutica biológica e outros foram ensaia-
dos sem resultado. Quando em de�icit devem 
ser administrados suplementos vitamínicos. 
Uma alimentação equilibrada com uma dieta 

que inclua a ingestão de frutas, vegetais e 
proteínas, com redução de ingestão de gordu-
ras saturadas, açúcar e sal é importante para a 
melhoria do estado geral e bem-estar.  

A redução de cafeina, álcool, nicotina e outros 
estimulantes também deve ser feita, visando 
uma melhor qualidade do sono. Estabelecer 
uma rotina do sono, dormindo e acordando a 
horas estabelecidas, cumprindo o número de 
horas su�icientes é fundamental.  

O papel do exercício 

O exercício �ísico programado, de forma regu-
lar e gradual, também pode produzir bons 
efeitos em muitos doentes. Podendo exacer- 
bar-se a fadiga e mal-estar após exercício 
�ísico e mental, contudo, é importante 
convencer os doentes a permanecerem ativos 
tanto quanto possível, evitando o agravamen-
to da incapacidade de ter uma vida o mais 
normal possível. 

A capacidade de realização de esforço �ísico é 
variável, devendo ter indicações individuali-
zadas de acordo com a tolerância. Deve ser 
estabelecido, em diálogo com o doente, o grau 
de esforço e a atividade possível na fase 

inicial, pretendendo-se criar um plano de um 
aumento gradual do tempo em que o doente 
deve estar �isicamente ativo. O doente deve 
ser encorajado a testar a possibilidade de 
intensi�icar o exercício mas, com bom senso e 
sem exagerar, mesmo que se sinta bem. O 
objetivo é a melhoria progressiva, sem criar 
falsas expetativas de retorno rápido às condi-
ções existentes antes da instalação da doença. 
Em simultâneo, saber programar períodos de 
repouso é fundamental.  

Terapêutica cognitiva-comportamental  

A psicoterapia dedicada a alterar padrões 
rígidos e disfuncionais de pensamento, pode 
ajudar a lidar com a fadiga crónica. As incapa-
cidades crónicas exigem mudanças substan-
ciais no estilo de vida prévio, requerendo uma 
estratégia para planear com cuidado as ativi-
dades de cada dia, de forma a guardar energia 
para as atividades mais importantes.  
Os doentes com SFC são mal compreendidos. 

Os familiares e amigos e até por vezes os 
pro�issionais de saúde que contactam, não 
levam a sério a sua doença, o que gera senti-
mentos negativos de frustração e revolta e 
agrava a ansiedade e depressão. Frequente-
mente, eles próprios não entendem nem 
aceitam que não se consiga encontrar uma 
doença orgânica subjacente, tratável e curá-
vel, multiplicando consultas e exames médi-
cos.  

É importante que saibam que esta não é uma 
doença psicológica, mas sim uma doença 
reconhecida por entidades médicas insuspei-
tas. No entanto, o stress pode ter in�luência no 
desenvolvimento do quadro, pelo que procu-
rar manter-se relaxado e evitar as fontes de 
stress e ansiedade na sua vida é desejável. 
Evitar sobrecarrega de trabalho, quer em casa 
quer no emprego, aprender a partilhar e a 
delegar funções e a dizer que “não” sempre 
que se justi�icar são medidas que podem fazer 
a diferença. 

É fundamental que entendam a sua situação e 
estabeleçam uma relação de con�iança com o 
seu médico para ajudar a que �iquem calmos, 
acreditando que, apesar de a doença poder 
evoluir por longo tempo, não origina falência 
de nenhum órgão.  

Deolinda Portelinha   
(Médica com especialidade em Medicina  
Interna) 
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A receita parece simples. Escolhe-se um dia do mês (o terceiro sábado), uma hora �ixa (18h00) e um 
local (o Exploratório, Centro de Ciência Viva de Coimbra). Depois, convida-se um médico especialista 
do Centro Cirúrgico, escolhe-se um tema para a conversa e juntam-se algumas dezenas de pessoas 
interessadas. É esta a fórmula de sucesso do projeto “Conversar é o melhor remédio” e, a avaliar pelo 
interesse e adesão, temos a certeza que esta prescrição tem tido efeito. 

O programa resulta de uma parceria entre Exploratório e Centro Cirúrgico de Coimbra e entra agora 
na sua terceira edição, com novos protagonistas, novos temas, novas histórias e curiosidades das 
mais diversas especialidades médicas e cirúrgicas. 

O programa é ambicioso e está fechado, sabendo-se antecipadamente qual o tema prescrito para o 
mês de Outubro ou dezembro, por exemplo. Ter iniciativas programadas com esta antecipação é 
inédito para Coimbra. Tal como a pontualidade, porque todas as Conversas começam rigorosamente 
às 18h00 e terminam sempre às 19h00. Se chegar às 18h10, saiba que já perdeu 10 minutos de 
conversa… A entrada é livre e estão todos convidados para uma conversa informal à volta da saúde.  

Conversar é um bom remédio?

É. A receita começou em 2018 e continua a ser prescrita pelo Exploratório (Centro de 
Ciência Viva de Coimbra) e Centro Cirúrgico de Coimbra. A adesão do público tem 
demonstrado os efeitos 



JAN - DEZ 2020
Sempre no terceiro
sábado do mês
18h00 | Exploratório
Entrada Livre
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A obesidade integra o grupo de doenças 
crónicas não transmissíveis e representa fator 
de risco para inúmeras patologias, particular-
mente para doenças cardio e cerebrovascula-
res, por estar intimamente associada a altera-
ções metabólicas. Caracteriza-se pelo agrava-
mento progressivo e assintomático do Índice 
de Massa Corporal (ver como calcular o IMC 
na página 37), expressado em oscilações 
entre períodos de remissão e de exacerbação, 
popularmente designados por “iô-iô”, cujo 
agravamento pode culminar em diferentes 
graus de incapacidade, ou até na morte. A sua 
etiologia assenta em causas multifatoriais e 

Como nasce um obeso?

Para um cidadão obeso, pior do que conviver com a baixa autoestima, é ter que lidar 
com a fome. O equilíbrio é a resposta certa. Apetite, satisfação e saciedade são variáveis 
altamente determinantes e que devem ser incluídas na fórmula do tratamento da obesi-
dade 

resulta da interação de fatores genéticos, 
metabólicos, hormonais (ainda que esta 
causa esteja na origem de menos de 1% dos 
casos), socioculturais e comportamentais.
Na esmagadora maioria dos indivíduos, a 
doença está associada ao desequilíbrio entre 
a ingestão calórica e o dispêndio energético, 
veri�icando-se um aumento do tecido adipo-
so, em consequência do balanço energético 
positivo continuado.   

O balanço energético pode ser de�inido pela 
diferença entre o aporte calórico, resultante 
da ingestão alimentar e o somatório entre a 
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quantidade de energia despendida com o 
metabolismo basal (energia necessária à 
manutenção das funções vitais), e o dispêndio 
energético intrínseco às atividades diárias em 
geral. Este balanço resulta da in�luência de 
múltiplos fatores interdependentes, em que, 
para além da genética, da ação hormonal 
anorexigénica e orexigénica, as circunstâncias 
psico-sociofamiliares assumem também um 
papel altamente determinante nos mecanis-
mos do apetite e da saciedade que, na sua 
globalidade, modelam o Comportamento 
Alimentar, sendo o peso e a composição 
corporal - particularmente o tecido adiposo - 
suscetível de aumentos patológicos preocu-
pantes, independentemente do biótipo de 
cada indivíduo.   

Em geral, quando se fala em prevenir ou 
tratar obesidade despontam de imediato 
conceitos de restrição calórica, propendendo 
o balanço energético negativo. Seria uma 
abordagem terapêutica altamente bem-suce- 
dida, e não estaria a sociedade assolada por 
esta condição patológica, considerada pela 
Organização Mundial de Saúde como a epide-
mia do séc. XXI, se o apetite, a satisfação e a 
saciedade não fossem variáveis altamente 
determinantes, a incluir na fórmula de cálculo 
para o equilíbrio do balanço energético. 

O tratamento da obesidade depende, portan-
to, de um balanço energético negativo, que 
não descure as condições psico-sociofami- 
liares do doente, que considere as suas neces-
sidades energéticas diárias, e privilegie a 
saciedade, em harmoniosa relação com a 
diminuição calórica. A privação energética, 
que nem sempre representa diminuição caló-
rica, pode continuada e massivamente autos-
sustentar o aumento da gordura corporal, 
pela sua ine�icácia na diminuição do balanço 
energético, que em verdadeiro rigor, culmina 
em ciclos de privação, fome, frustração e insu-
cesso, dando sustentabilidade ao agravamen-
to da gordura corporal e do peso.   

A severidade das restrições alimentares 
expressa-se em privação energética desequi-
librada, que culmina em insatisfação, insacie-
dade e fome. A privação de hidratos de carbo-

no, o recurso a “super alimentos”, pseudo 
“super pró-ativos” para a saúde, nem sempre 
“super hipocalóricos”, os jejuns intermitentes, 
as soluções depurantes, e tantas outras “mila-
grosas” estratégias massivamente divulgadas 
como “a solução” para o tão ambicionado 
emagrecimento, na prática, expressam-se em 
fome visual, volumétrica e energética.   

Genericamente, a obesidade é associada a 
comportamento autonegligente de sobreali-
mentação, desleixe e sedentarismo, sendo 
esta estigmatização sociofamiliar fator alta- 
mente exacerbador do quadro de baixa auto-
estima, autoimagem e autocon�iança que, 
muito frequentemente, já são por si só, 
fatores impulsionadores de ingestão alimen-
tar compensatória, determinantes da sua 
etiologia.   

Para o obeso, mais di�ícil do que conviver com 
a baixa autoestima, é conseguir lidar com a 
fome! Quanto mais desequilibrada for a priva-
ção energética e mais ambiciosa for a inver-
são do balanço energético, maior será a 
probabilidade de ocorrência de perdas de 
controlo e compulsão alimentar em isolamen-
to sociofamiliar, seguidas de penosos ciclos de 
restrição punitiva, castradora, purgativa da 
consciência, autossustentados pela severida-
de da restrição e pelos ciclos da fome. 

Tratando-se de uma doença crónica, o trata-
mento depende da mudança de comporta-
mentos e estilo de vida, sendo altamente 
determinante para o sucesso, que o mesmo 
incida na mudança de hábitos alimentares, de 
forma sustentada e continuada, alicerçada na 
saciedade energética constante, harmoniosa-
mente conciliada com moderação ou restri-
ção calórica, seletivamente veiculada por 
adequado, mas generoso e visualmente sa- 
ciante volume alimentar.   

O sucesso do tratamento da obesidade pode 
ser altamente condicionado pela perversida-
de da restrição alimentar…! 

Paulo Mendes    
(Nutricionista) 
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A Obesidade é uma doença de prevalência 
crescente no mundo atual, adquirindo 
proporções alarmantes, tornando-se um 
problema de saúde pública, classi�icado como 
epidemia do século XXI, pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

Anualmente, milhares de obesos por todo o 
mundo, optam pelo tratamento cirúrgico e a 
escolha não é um acaso, é porque este é o 
método mais e�icaz. 

São considerados candidatos à cirurgia: 
- Todos os obesos com Índice de Massa Corpo-
ral (IMC) superior a 35 Kg/m², desde que 
tenham doenças com potencial de melhoria 
ou cura associada à perda de peso consequen-
te à cirurgia, como a Diabetes tipo II, Hiper-
tensão Arterial, Apneia do Sono, Dislipidemia; 
- Todos os doentes obesos com Índice de 
Massa Corporal (IMC) superior a 40 Kg/m². 

Como a cirurgia pode “tratar” 
       a obesidade mórbida

Não basta ser obeso. A idade, o tipo de vida e a própria personalidade fazem a diferença 
entre um bom e um mau candidato à cirurgia bariátrica. A intervenção será sempre um 
“aleijão �isiológico” e na gastrectomia em manga o foco é reduzir o estômago. Os circui-
tos mantêm-se, mas reduz-se o volume 

Genericamente, o tratamento cirúrgico da 
obesidade é conhecido por Cirurgia Bariátrica 
(proveniente da palavra grega baros que 
signi�ica peso). Existem múltiplos procedi-
mentos cirúrgicos bariátricos, que se incluem 
num dos três grupos, conforme as suas carac-
terísticas: 
A- Cirurgias Mal Absortivas, em que segmen-
tos do intestino delgado com maior ou menor 
extensão, são excluídos do circuito dos 
alimentos fomentando má absorção;
B- Cirurgias Restritivas em que é diminuído o 
reservatório gástrico, passando a ser tolerado 
um menor volume de alimentos ingeridos;
C- Cirurgias Mistas que contemplam a asso-
ciação dos efeitos dos dois grupos anteriores. 

Todos os procedimentos cirúrgicos bariátri-
cos condicionam um “aleijão �isiológico”, 
sendo óbvio que os que incluem o componen-
te “mal absortivo” terão um maior rebate na 
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�isiologia, relativamente aos que apenas 
incluem o componente “restritivo”. A avalia-
ção dos resultados obtidos com a cirurgia 
bariátrica é baseada na perda de peso e na 
melhoria ou resolução das doenças associa-
das quando existem. 

Nenhum candidato ao tratamento cirúrgico 
da obesidade, seja qual for o procedimento 
escolhido, poderá pensar que a cirurgia é 
su�iciente por si só. A sua adesão a novas 
regras alimentares e a prática de atividade 
�ísica regular é indispensável, sobretudo no 
que respeita à manutenção da perda de peso a 
longo prazo.    

É considerado como o procedimento cirúrgi-
co ideal o que obtém uma signi�icativa perda 
de peso a curto prazo e a manutenção de uma 
signi�icativa percentagem de perda de peso a 
longo prazo, com baixa percentagem de com-
plicações no período pós cirurgia e à distância 
e, �inalmente, que se veri�iquem resultados 
signi�icativos na melhoria ou cura das doen-
ças associadas. 

A seleção do doente é importante mas, por 
vezes, di�ícil. Ser obeso é necessário para ser 
um candidato, mas não é su�iciente para ser 
um bom candidato à cirurgia bariátrica. É 
fundamental que exista determinação e 
persistência para a mudança dos padrões de 
vida que complementam o efeito cirúrgico.  

A escolha da cirurgia deve ter em atenção o 
grau de obesidade, a idade, o tipo de vida do 
doente, a experiência do cirurgião para deter-
minado procedimento, em que se sinta 
confortável na sua execução, e com o qual 
tenha registo de resultados positivos e a 
possibilidade da conversão de um tipo de 
cirurgia num outro, numa segunda interven-
ção por vezes necessária. A escolha do proce-
dimento cirúrgico, deverá ser sempre parti-
lhada com o doente obeso.  

Atualmente e em todo o mundo, a Gastrecto-
mia Vertical (Gastrectomia em Manga – 
Sleeve) e o ByPass Gástrico são os dois proce-
dimentos bariátricos mais efetuados por via 
Laparoscópica. A Gastrectomia em Manga, 

vulgarmente denominada por Sleeve Gástrico, 
é hoje a cirurgia bariátrica mais efetuada. 
Essencialmente porque é um procedimento 
tecnicamente mais acessível e, consequente-
mente, com menor percentagem de complica-
ções peri operatórias e a longo prazo. Porque 
é um procedimento cirúrgico que incide 
exclusivamente sobre o estômago, retirando 
cerca de 70% a 75% da sua totalidade, mas 
mantendo a continuidade do circuito alimen-
tar, não cria o componente mal absortivo. 
Exatamente porque o trânsito no intestino 
delgado se mantém íntegro, não existe a 
necessidade da reconstrução cirúrgica (anas- 
tomoses).  

A maior simplicidade do Sleeve não exclui 
uma criteriosa técnica cirúrgica para que se 
consiga uma otimização dos resultados. Para 
que se obtenha a conveniente redução do 
estômago original e que se retire a totalidade 
do Fundo (a parte superior do estômago), 
onde se produz a maior parte da Grelina - 
hormona ligada ao mecanismo do apetite - é 
fundamental a calibração do estômago com 
uma sonda para moldar o novo “tubo gástri-
co” ou “manga gástrica” (Fig. 1 e 2). Transito-
riamente e durante semanas ou meses, o 

Figura 1 e 2

Figura 3
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efeito da supressão hormonal é registado por 
diminuição ou ausência do apetite. Posterior-
mente, veri�ica-se o reaparecimento do apeti-
te, mas mais atenuado, agora equilibrado pela 
redução do estômago que comporta muito 
menos volume de alimentos (Fig.3). Outro 
fator importantíssimo da valorização do 
Sleeve é a possibilidade de sua conversão, 
quando necessário em ByPass Gastrico ou 
noutros procedimentos cirúrgicos com com-
ponente mal absortivo. Este é um fator a ser 
ponderado nos doentes com recuperação de 
peso e que constituam uma boa indicação 
para a reintervenção cirúrgica. Poderá ainda 
ser uma boa opção para os doentes super 
obesos com IMC superior a 50 Kg/m², casos 
em que poderá ser proposta uma Cirurgia em 
Dois Tempos, consistindo o 1º tempo no 
Sleeve Gastrico e um 2º tempo quando a perda 
de peso estabilizar, será efetuada a cirurgia 
com componente mal absortivo. 

Creio que foram abordadas as razões mais 
importantes que fazem do Sleeve Gástrico o 
procedimento bariátrico mais praticado 
atualmente em todo o mundo. Pessoalmente, 
com experiência em cirurgia bariátrica desde 
1995, com cerca de 1700 doentes operados 
nas várias técnicas restritivas e mistas, hoje, a 
minha primeira opção no tratamento cirúrgi-
co da obesidade é o Sleeve Gástrico. 

 Pedro Gomes    
(Médico, Cirurgião Geral) 
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Se dissermos que o sistema músculo-esque- 
lético sofre alterações com o excesso de peso 
ou que tal contribui para um aumento da 
prevalência de osteoartrose, pouco �ica a 
perceber sobre os efeitos do peso a mais. 

Se recorrermos à �igura de estilo “o corpo é 
que paga”, a explicação �ica muito generaliza-
da e pouco explícita, mas é isso mesmo que 
acontece. Mas se lhe explicar que o peso a 
mais (massa gorda), acaba por provocar 
degradação das articulações, destruição das 
cartilagens, mas também alterações no 
alinhamento dos membros, bem como no 
padrão de marcha que sempre usou (desde 

Impactos de peso

Degradação e destruição das cartilagens e articulações é um dos efeitos da sobrecarga 
que o excesso de peso e a obesidade provocam no sistema músculo-esquelético. A osteo-
artrose acaba por se instalar e progredir e a substituição da articulação acaba por ser 
uma necessidade emergente 

que aprendeu a andar) e ainda que o próprio 
excesso de massa gorda produz substâncias 
químicas que degradam a cartilagem… Assim, 
já tem informação acrescida e muito nítida 
sobre os efeitos que essa sobrecarga pode ter 
no sistema músculo-esquelético. 

Este é um processo de degradação que acaba 
por dar lugar à osteoartrose e que, numa 
pessoa obesa ou tão só com excesso de peso 
acaba por acometer uma ou mais articula-
ções, principalmente as que suportam o peso, 
como os membros inferiores, mas também as 
que envolvem a coluna lombar e a cervical. 
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Vamos fazer contas 

O valor do Índice de Massa Corporal (IMC) é um indicador do risco de desenvolver, por 
exemplo, uma artrose no joelho. E um índice de IMC superior a 30 kg/m2 tem um risco 6,8 
superior de desenvolver uma artrose do joelho, se compararmos com um indivíduo com 
peso normal. Basta um aumento de cinco ponto no IMC para existir um risco aumentado de 
35% de desenvolver artrose no joelho. 

E o que é isso de IMC e como se calcula? Este é um indicador simples que ajuda a detetar a 
existência de obesidade ou excesso de peso. Vamos então fazer contas, pegando na altura e 
no peso. 

A fórmula: peso (kg) ÷ altura2(m). 

Decifrando, se eu pesar 67 quilos e tiver 1,69 metros de altura, o cálculo deverá ser feito 
assim: 

67 ÷ (1,69x1,69) = 23,50 kg/m2 

Ou seja, apesar de não existir um peso ideal, o IMC indica que esta pessoa tem 23,50 de 
IMC, isto é, está dentro do peso normal. Para o excesso de peso o valor de IMC é de 25 a 
29,9, enquanto na obesidade o valor é superior a 30. Acrescente-se ainda que também existe 
o inverso, ou seja, o baixo peso e, para estes casos, a tabela de IMC indica que tal existe 
sempre que o índice é menor que 18,5. 

  < 18,5     18,5 - 25          25 - 30            > 30 IMC

Abaixo do normal              Normal              Excesso de peso               Obeso

E, claro se a obesidade está a aumentar (a 
Organização Mundial de Saúde assegura que 
triplicou, desde 1975), o aumento da preva-
lência da osteoartrose está diretamente 
relacionado e o número de casos cresce na 
mesma proporção. A relação é direta. 

Contudo, o excesso de peso ou a obesidade é 
um fator modi�icável e, no caso da osteoartro-
se, pode ser quanto baste para ter um efeito 
bastante positivo nos sintomas que a doença 
provoca (dor e limitação funcional). A perda 
de 10% do peso corporal pode diminuir para 
metade as queixas provocadas pela osteoar-
trose e, em 75 % dos casos, a redução de 20 % 
de peso é su�iciente para eliminar as dores, ao 

mesmo tempo que se interrompe a evolução 
da doença que, em muitos casos, acaba por 
justi�icar a necessidade de uma cirurgia com 
recurso a uma prótese articular. 

Uma perda de peso saudável, gradual, com um 
regime alimentar adequado, a par com um 
plano de exercício �ísico adaptado, é o 
su�iciente para melhorar as queixas provoca-
das pela osteoartrose e, em simultâneo, a 
tensão arterial e a glicémia, acabam por esta-
bilizar e retomar os valores normais. 

Pedro Marques    
(Médico Ortopedista) 
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Sonhar com um corpo adaptado aos estereóti-
pos de beleza atual, reproduzidos e potencia-
lizados pela sociedade contemporânea, é 
sinónimo de sonhar com um corpo alto, 
magro e de�inido que, supostamente, garante 
felicidade e sucesso. 

Se é verdade que até há algum tempo a 
expressão “gordura é formosura” era signi�i-
cativa da postura que rodeava a questão do 
excesso de peso, também é verdade que, 
essencialmente a partir das décadas de 80/90 
do século passado, o culto da magreza foi-se 
instituindo. Socialmente, sobretudo em 
vários meios, o excesso de peso é considerado 
inaceitável e quem se depara com este proble-
ma corre o risco de ser excluído do grupo, 
sendo alvo de chacota e de discriminação, 
situação que se veri�ica desde a infância e que 
origina graves consequências no bem-estar 
psicológico. 

Portugal coloca-se entre os países europeus 
com maior prevalência de excesso de peso e 
de obesidade. No panorama mundial, encon-
tramos também preocupações signi�icativas 
sendo que, os registos da literatura são muito 
concordantes relativamente à realidade do 
problema de saúde pública, no que se refere 
ao grau de sofrimento que provoca, aos seus 
números e ao seu crescimento rápido. 

Relativamente às causas da obesidade e, 
embora se admita, genericamente, uma 
interação de fatores biológicos, psicológicos e 

Quanto pesa a tristeza  
     na balança da obesidade?

Tão importante como medir o Índice de Massa Corporal será pesar a tristeza e as di�icul-
dades emocionais de cada um, porque a fragilidade emocional está sempre presente na 
obesidade. Seja porque foi a causa, seja porque é a consequência 

ambientais na sua origem e desenvolvimento, 
as opiniões não são consentâneas e, enquanto 
algumas correntes consideram maioritaria-
mente os fatores hereditários e genéticos, 
outras salientam os fatores psicológicos e 
sociais. Concordamos com o entendimento da 
obesidade no contexto multidisciplinar, anali-
sando todas as variáveis que concorrem para 
o problema e que serão de múltiplas origens.  

Neste contexto, percebe-se facilmente que, se 
é fundamental o entendimento médico do 
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problema da obesidade, indispensável e 
essencial será também o seu entendimento 
do ponto de vista psíquico, já que existem 
concomitantes a este nível que não podem ser 
menorizadas no papel que cumprem. A 
presença de alterações relacionadas com 
ansiedade, sintomatologia depressiva, com-
pulsões, comportamentos aditivos e pertur-
bações do comportamento alimentar (como a 
anorexia e a bulimia) são algumas das mani-
festações mais reconhecidamente relaciona-
das com a obesidade.   

Existem pessoas que se tornam obesas por 
razões de natureza emocional, que as torna-
ram mais vulneráveis a excessos alimentares 
e existem pessoas que são obesas por razões 
de natureza biológica que se tornam mais 
frágeis emocionalmente, com maior risco de 
manifestação de alterações do ponto de vista 
psíquico. Sejam quais forem as variáveis 
psicológicas envolvidas enquanto causa ou 
consequência da obesidade, entende-se que o 
confronto com uma imagem corporal alterada 
- em relação aos modelos sociais - resulte em 
isolamento, que é favorecido pelas discrimi-
nações. Entende-se também que existam 
grandes dé�ices de autoestima e desvaloriza-
ção individual e se que rejeite o corpo, rejei-
ção essa que pode passar a aversão.   

Realidades como a ansiedade e a sintomatolo-
gia depressiva (ou a própria depressão) 
encontram um terreno fértil para o seu desen-
volvimento e, quando existe, pode acentuar--
se a tendência para o consumo excessivo de 
comida ou para o uso de algum tipo de drogas. 
Sendo que, estes dois comportamentos 
podem ser entendidos como equivalentes, na 
tentativa de procura de um prazer imediato, 
que desvanece rapidamente e deixa a pessoa 
ainda mais só, num confronto árduo com as 
suas di�iculdades, onde imperam a culpa e 
angústia e que pode tornar-se insuportável… 

Atualmente, não se questiona a necessidade 
de um acompanhamento médico especializa-
do quando falamos de obesidade, inquestio-
nável deve tornar-se também a necessidade 
de um acompanhamento psicológico. Só uma 

compreensão global do problema garante as 
vantagens dos múltiplos entendimentos e 
possibilita uma hipótese de maior sucesso no 
tratamento.    

Tão importante como medir o Índice de 
Massa Corporal será pesar a tristeza e as 
di�iculdades emocionais inerentes ao proble-
ma (como causa ou consequência) já que a 
saúde é una e a falta dela também. 

A presença da psicologia clínica nas equipes 
de estudo de casos de obesidade, seja na sua 
avaliação, seja no seu acompanhamento, é 
essencial à compreensão global das proble-
máticas. Essencial será também que a pessoa 
obesa possa compreender a sua realidade 
emocional e o seu comportamento e encon-
trar, dentro de si, instrumentos, estratégias e 
respostas saudáveis que possam evoluir num 
sentido positivo relativamente à abordagem 
do seu problema e das suas questões indivi-
duais. 

Ana Beatriz Condinho    
(Psicóloga Clínica e Psicoterapeuta) 



Quando pensamos na relação entre obesidade 
e patologia do sono podemos, de uma forma 
simplista, englobar no mesmo conjunto os 
ressonadores simples e os doentes com 
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 
(SAOS). Os diversos mecanismos que inter-
condicionam estas patologias são semelhan-
tes, re�letindo-se depois em cada indivíduo, 
com diferentes níveis de manifestação e gravi-
dade.  

A obesidade é, simplesmente, o principal 
fator associado à roncopatia e à SAOS. Cerca 
de 70% dos doentes com SAOS são obesos e 
por cada 10 kg de aumento de peso, o risco de 
roncopatia/SAOS aumenta 40 a 50%. 
Acrescente-se que a prevalência de SAOS nos 
doentes obesos ronda os 40%. 

Porquê? O principal motivo é mesmo anató-
mico e obedece às leis da �ísica: a gordura 
acumulada, especialmente na região do 
pescoço, ocupa espaço e causa estreitamento 
da coluna aérea, di�icultando a passagem do 
ar e aumentando a probabilidade de haver 
vibração das estruturas faríngeas ou mesmo 

Ressona? A física explica porquê

Entre os que simplesmente ressonam e os que além de ressonarem sofrem de 
apneias/hipopneias é frequente existir um fator comum: obesidade. A anatomia e as leis 
da �ísica explicam-nos porque isso acontece. Sugerimos que comece por medir o períme-
tro do seu pescoço 

colapso/obstrução durante a respiração. 

A medição do perímetro do pescoço faz parte 
da avaliação de qualquer doente com 
roncopatia/SAOS. Inclusivamente está incluí-
da na maioria dos testes de screening e de 
estadiamento de gravidade desta patologia. 
Uma circunferência cervical superior a 43cm 
no homem e 40cm na mulher deve ser sinal 
de alarme.     

A distribuição da gordura corporal parece 
também ser relevante; além da acumulação 
de gordura nos tecidos cervicais, aumentando 
o perímetro do pescoço, tem importância a 
acumulação de gordura retro lingual e retro 
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Apneia e roncopatia é tudo o mesmo? 

Não. As duas situações acontecem enquanto dormimos e porque respiramos. Uns 
apenas ressonam, isto é, emitem um ruído durante o sono, provocado pela vibração 
do palato e paredes da faringe. Na apneia a respiração é interrompida. Quase todos 
os doentes com Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) ressonam, mas o 
inverso nem sempre se verifica. Por isso a roncopatia é sempre sinal de alarme para a 
possibilidade de SAOS. 

Pela relevância clínica que tem, a SAOS continua a ser uma entidade alvo de vários 
estudos, contudo, a roncopatia simples não deve ser menosprezada. Estudos recentes 
têm vindo a demonstrar a relação entre a roncopatia simples e as diversas alterações 
metabólicas. Confirma-se que ressonar pode não incomodar apenas os vizinhos do 
lado e ser socialmente desadequado, porque também pode ter consequências fisioló-
gicas. Se quiser aprofundar este tema, sugerimos uma leitura “The relationship betwe-
en simple snoring and metabolic syndrome: a cross-sectonial study. J. Diabetes res. 
2019, de Zou J,Song. 
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faríngea; também a acumulação da gordura 
visceral – sendo que o mecanismo inverso 
também se aplica, a SAOS tende a aumentar a 
acumulação de gordura visceral, mecanismo 
ainda não totalmente esclarecido. 

A SAOS também causa aumento de peso. Sim, 
este é outro ciclo vicioso conhecido. Não 
apenas porque aumenta a sonolência e dimi-
nui a apetência para a prática de exercício 
�ísico, como é óbvio e mais uma vez intuitivo. 
Mas também porque a hormona que controla 
o nosso apetite, a leptina, é produzida durante 
o sono. Quanto pior a quantidade e qualidade 
do sono, menor a produção de leptina… e 
maior o apetite. 

Todos estes mecanismos são complexos, 
interagem entre si e ainda não são completa-
mente compreendidos. Cada fator por si pode 
não condicionar necessariamente a patolo-

gia… uma circunferência cervical de 42cm 
numa mulher não signi�ica a presença de 
apneia, mas se nessa doente se conjugam 
amígdalas volumosas, um palato estreito, 
medicação relaxante para dormir, re�luxo 
gastroesofagolaríngeo… a conjugação dos 
vários fatores não é aditiva, mas exponencial 
nalguns doentes. 

Certo, certo, é que a obesidade aumenta o 
risco de aparecimento de patologias do sono. 
Certo é que as patologias do sono aumentam 
o risco de obesidade. Certo é que ambas 
contribuem para o risco de múltiplas patolo-
gias metabólicas e cardiovasculares. E certo é 
que perder peso, não sendo garantia de “cura” 
para as patologias do sono, pode contribuir 
para a sua resolução. 

Vera So�ia Soares   
(Médica, Otorrinolaringologista) 
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Até pode parecer que se dorme, mas ninguém 
com apneia do sono dorme devidamente. O 
sono é alterado pela incapacidade de atingir 
as fases profundas que, a�inal, são as que 
permitem o descanso �ísico e mental. Ter 
Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 
(SAOS) signi�ica que existe uma perturbação 
respiratória que afeta o sono, pelo que afeta o 
ser humano no seu todo, com perturbações 
noturnas (porque a pessoa não dorme) e diur-
nas (associadas à sonolência).   

É possível dormir 
 com apneia obstrutiva do sono?

Não é de todo o sono dos justos, nem tão pouco acordar de vez em quando, ou tão só 
ressonar às vezes. Ter Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono implica acordar dezenas 
ou centenas de vezes numa só noite. Os micro despertares passam despercebidos, mas a 
pessoa, claramente, dorme mal. O colapso da faringe não deixa 

O diagnóstico de SAOS é con�irmado por um 
estudo poligrá�ico do sono, com o registo do 
colapso da via aérea superior, por mais de 10 
segundos e repetidas vezes. Ou seja, é esta 
condição que vai provocar micro despertares 
ao longo da noite, como mecanismo orgânico 
que visa impedir a morte durante o sono por 
sufocação. A situação é progressiva, incapaci-
tante e acarreta risco cardiovascular. 

 A apneia (ou paragem) respiratória acontece 
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porque as vias respiratórias estão mais susce-
tíveis ao colapso, seja porque se veri�icam 
alterações no pescoço, nariz e garganta, seja 
porque se veri�ica um relaxamento dos mús-
culos que mantém a faringe aberta. A entrada 
de oxigénio não acontece �luidamente, há 
interrupções, provocadas pelo colapso da 
faringe. O ronco não é o único sintoma, aliás, a 
pausa respiratória é percetível por quem está 
ao lado e o sono acaba por ser bastante agita-
do, pelos múltiplos despertares. Como se não 
bastasse uma noite mal dormida, a situação 
repete-se todas as noites, de modo que há 
uma noção de sono não reparador. A sonolên-
cia excessiva vai-se instalando progressiva-

mente , juntando-se a dor de cabeça matinal, 
sintomas depressivos, ansiedade e de�icits 
neuro cognitivos. 

 Apesar de raros, os últimos dados estatísticos 
publicados quanto à prevalência desta síndro-
me em Portugal, sugerem que mais de 700 mil 
portugueses em idade adulta sofrerão de 
apneia do sono com necessidade de tratamen-
to. Sabe-se que esta é uma situação que afeta 
principalmente o sexo masculino, com mais 
de 50 anos, estando muitas vezes presente um 
excesso de peso ou mesmo obesidade, mas 
também hipertensão arterial e diabetes. Se 
considerarmos que a obesidade está em cres-

Respiração normal

Ressonar

Apneia
Vias respiratórias fechadas

Língua

Palato
Véu palatino
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Como se faz o estudo do sono? 

Chama-se estudo poligráfico do sono (ou 
polissonografia) e é um exame que permite 
avaliar diferentes parâmetros durante a noite. 
A avaliação, da forma mais completa, é feita 
num laboratório do sono e pretende identifi-
car o comportamento das atividades cerebral 
e muscular, cardíaca, respiratória e os níveis 
de oxigenação durante o período do sono. 
Simultaneamente, são monitorizados e corre-
lacionados outros comportamentos/mo-  
vimentos que o doente possa apresentar 
durante a noite. 

Para captar os registos necessários serão 
aplicados ou “colados” na pele vários fios 
condutores (elétrodos) que vão captar os 
sinais do cérebro, dos músculos, dos movi-
mentos dos olhos, dos batimentos cardíacos, 
dos movimentos das pernas, da respiração e 
ainda dos níveis de oxigénio no sangue. 

É a interpretação destes registos que ajuda a 
diagnosticar se, efetivamente, existe alguma 
alteração no comportamento do organismo 
que esteja relacionado com as queixas, uma 
vez que algumas funções do organismo se 
modificam, consoante estamos a dormir ou 
acordados. 

O estudo do sono deverá seguir, o mais 
próximo possível, os hábitos normais de cada 
um, sendo sugerido que os candidatos 
tragam um pijama de casa e, se acharem 
mesmo importante, a almofada a que estão 
habituados. 

Fique certo que os fios condutores não vão 
estragar o que deve ser uma boa noite de 
sono, uma vez que os sensores serão aplica-
dos na pele, de modo a que se possa movi-
mentar livremente. Os técnicos irão vigiar os 
movimentos durante toda a noite, da mesma 
forma que também estarão atentos ao bom 
funcionamento dos fios condutores. 

Por fim e não menos importante, o estudo do 
sono nunca é doloroso, caso contrário, não 
conseguiria dormir e não será necessário 
administrar qualquer tipo de medicamento. 
Pretende-se apenas que a noite passada no 
laboratório do sono seja o mais próxima 
possível da noite em sua casa e, que durma. 

No caso das crianças, o estudo do sono 
também deve ser feito seguindo os hábitos 
diários, pelo que, além do pijama e da almo-
fada, também é permitido trazer os objetos 
com que costuma dormir, como o peluche, a 
fralda ou o cobertor. No caso específico de 
menores de idade, a criança deve dormir no 
laboratório do sono acompanhada por um 
dos pais ou familiar (que dormirá numa cama 
ao lado), mas se o jovem for adolescente, a 
presença de acompanhante não será obriga-
tória. 
Em ambos os casos, a chegada ao laboratório 
do sono é solicitada para as 21h00, não 
sendo servido jantar e o exame termina entre 
as 7h00 e as 8h00 da manhã seguinte, 
podendo, se o desejar, tomar o pequeno--
almoço. 

cendo, facilmente, podemos extrapolar que o 
número de casos de SAOS também acompa-
nha essa tendência. 

Neste caso ainda é possível ir mais longe, ou 
seja, não basta diagnosticar, é preciso corrigir 
os fatores de risco e tratar. A obesidade, a 
ingestão de álcool à noite, o tabagismo, o 
re�luxo gastro-esofásico ou dormir de barriga 
para cima, são condições fáceis de corrigir. O 

passo seguinte pode passar pela necessidade 
de dormir com um aparelho durante a noite, 
que irá provocar um aumento da pressão no 
interior da faringe, impedindo as apneias, 
reservando-se a intervenção cirúrgica para os 
casos muito especí�icos. 

José Moutinho    
(Médico Pneumologista, com Competência em 
Medicina do Sono) 
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EFEITOS DE NOITES MAL DORMIDAS

As noites curtas e mal dormidas podem ter muitos efeitos na saúde dos seus olhos, principal-
mente quando existe apneia do sono. As alterações do �luxo circulatório no nervo ótico e na 
retina, conjugadas com hipertensão arterial e hipertensão ocular podem abrir caminho para 
situações de cegueira súbita ou neuropatias de perda de visão lenta, como o glaucoma 

O que dizem os seus olhos?
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A noção de que a privação de sono reduz a 
saúde ocular é por muitos apreendida. Todos 
nós já sentimos aquele desconforto ocular, 
sensação de picadas, corpo estranho e olho 
seco provocados por noites curtas e mal 
dormidas. O facto é que os olhos precisam de, 
pelo menos, 5-6 horas de sono para se recom-
porem das agressões do dia-a-dia provocadas 
na sua super�ície. Mas o problema é bem mais 
profundo e, hoje, sabe-se que em doentes com 
patologia do sono, nomeadamente, apneia ou 
hipopneia do sono, os problemas oftalmológi-
cos podem ser vários e, para além do descon-
forto, podemos acrescentar que existe poten-
cial ameaçador de perda de visão. 

Na Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono 
(SAOS), a degradação da componente elástica 
das pálpebras e o aumento da atividade de 
enzimas - conhecidas como metaloproteina-
ses - conduzem a uma alteração muito carac-
terística das pálpebras, comumente denomi-
nada de Síndrome da Pálpebra Laxa (SPL ou o 
anglo-saxónico Floppy Eyelid Syndrome). 
Nesta circunstância sente-se muito descon-
forto ocular, com lacrimejo irritativo pela 
manhã e também é possível evidenciar 
grande laxidão palpebral, com redundância 
dos tecidos e, muito particularmente, da 
capacidade de everter a pálpebra superior 
apenas com a manobra de elevar a mesma 
com o dedo. Isto signi�ica que durante a noite 
é muito fácil acontecer um desgaste ou abra-
são da super�ície ocular. A presença do SPL 
está muitas vezes associada à SAOS e é sinóni-
mo, segundo alguns estudos, de maior gravi-
dade da doença, pelo que o papel do oftalmo-
logista é muito importante no diagnóstico 
atempado destas situações. 

Outra patologia associada à SAOS é a neuro-
patia ótica isquémica anterior não-arterítica 
(NOIA-NA), basicamente, uma “trombose” da 
circulação sanguínea da cabeça do nervo 
ótico que condiciona uma perda súbita, mais 
ou menos grave, de visão e de campo visual. 
Também estão associadas à SAOS as Oclusões 
Venosas Retinianas, pelas alterações do �luxo 
circulatório da retina, pela hiperviscosidade 
associada, pela própria hipertensão arterial 

presente nestes pacientes e pela hipertensão 
ocular em olhos suscetíveis, para além das 
chamadas retinopatias serosas centrais. 

Outra forma de neuropatia associada à pato-
logia do sono é o Glaucoma. Múltiplos estudos 
mostraram a relação entre a SAOS e as formas 
de Glaucoma de ângulo aberto (aqui com 
hipertensão ocular associada) e o Glaucoma 
de tensão normal; em ambos os casos o meca-
nismo subjacente parece ser vascular, envol-
vendo hipóxia da cabeça do nervo ótico que, 
de alguma forma ainda pouco conhecida, é 
mais suscetível ao dano. Esta doença, o Glau-
coma, é a segunda principal causa de cegueira 
em todo o mundo e condiciona uma perda 
irreversível de �ibras do nervo ótico e, por 
conseguinte, do campo visual periférico, até 
atingir também a visão dita central. O reco-
nhecimento de uma patologia como a SAOS 
em doentes com glaucoma é muito importan-
te pois o seu tratamento pode conduzir a uma 
estabilização do Glaucoma que, de outra 
forma, se torna potencialmente de mais di�ícil 
controlo. 

O reconhecimento da SAOS e as suas implica-
ções em diversas patologias oftalmológicas 
tem duas facetas: primeiro, é preciso perce-
ber que uma vez identi�icada a SAOS deve 
estabelecer-se uma referenciação oftalmoló-
gica para estudo, isto porque diversas patolo-
gias potencialmente graves do ponto de vista 
visual podem ser identi�icadas e tratadas 
atempadamente; segundo, compreender o 
papel do oftalmologista como diagnosticador 
de SAOS ao conseguir identi�icar múltiplas 
associações de patologias oftalmológicas 
ligadas a esta Síndrome. Assim, o oftalmolo-
gista pode ajudar a identi�icar precocemente 
doentes com SAOS que, uma vez tratados, 
poderão ver o seu risco de eventos cardiovas-
culares reduzido, tais como enfartes do 
miocárdio, eventos esses potencialmente 
graves. Os olhos podem, portanto, salvar uma 
vida! 

Rui Tavares    
(Médico, Oftalmologista) 
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Falar de obesidade é falar de uma situação 
caracterizada pela acumulação excessiva de 
gordura no corpo, que se traduz num aumen-
to de peso e que é reconhecida desde há 
milhares de anos na evolução do Homem. 
Assim o comprovam inúmeros testemunhos, 
alguns com milénios de existência, elabora-
dos pela mão humana, na forma de gravuras 
rupestres, de estatuetas esculpidas nos mais 
diversos materiais (pedra, madeira, metais, 
osso, mar�im e, �inalmente, pela pintura), e 
que atravessaram séculos de criação e de 
evolução estilística. 

Os primeiros testemunhos artísticos conheci-
dos representavam a obesidade em �iguras 
femininas de grandes seios, com abdómen e 
nádegas muito volumosos, ancas largas e 
frequentemente com proeminente genitália, 
sendo evidente a acentuação dos caracteres 
sexuais femininos. 

A maioria era esculpida na forma de estatue-
tas, constituindo a morfologia mais comum, 
superando os testemunhos conhecidos de 
arte rupestre nas formas de desenhos ou 
baixos-relevos em rochas e que, segundo a 
interpretação de muitos arqueólogos e peri-
tos em historiogra�ia do período paleolítico e 
neolítico, representariam a beleza e a fertili-
dade traduzidas na morfologia de mulheres 
/divindade desse período pré-histórico.
São cerca de 250 estatuetas referenciadas e 
globalmente denominadas As Vénus do Paleo-
lítico. Foram descobertas dispersas peças 
numa área geográ�ica muito vasta, abrangen-
do particularmente o sudoeste da França 

Quando começámos a ficar obesos?

Em pouco mais de 35 mil anos, a obesidade da mulher/divindade transformou-se em 
ameaça epidémica. Pelo meio, existiu a fome e o pecado da gula, mas também o renasci-
mento de uma burguesia que queria mostrar os seus bens e riquezas. O que mudou? O 
homem sedentarizou-se e modi�icou drasticamente a sua alimentação. A máquina a 
vapor, a eletricidade, a ciência, a tecnologia, a robótica, a biotecnologia… não consegui-
ram alterar este destino. Chegámos ao estado de epidemia 

(Pirenéus e Dordonha), Inglaterra, Itália, 
Alemanha, Áustria e ainda nas zonas mais 
orientais da Rússia e Ucrânia. Na Turquia 
central (Anatólia) e na ilha de Malta. 

Mantém-se ainda enigmático o signi�icado a 
ser atribuído a essas ditas mulheres/divin- 
dade, de corpos volumosos e com marcada 
obesidade, representadas em diversos teste-
munhos artísticos dispersos por áreas 
geográ�icas distintas, separadas no tempo por 
centenas ou milhares de anos, numa altura 
em que o sedentarismo não era seguramente 
a prática dos caçadores recolectores, nóma-
das por necessidade, na procura da sua 
alimentação proveniente do que a Natureza 
lhes disponibilizava em peças de caça de 
animais selvagens e em plantas, raízes e 
frutos silvestres. Tudo isto foi feito antes da 
sedentarização do Homem, ou da prática de 
agricultura e domesticação animal. Desses 
testemunhos, o elemento mais antigo repre-

sentativo da arte �igurativa pré-histórica é a 
chamada Vénus de Hohle Fels, descoberta nos 
Alpes Suabios, no sul da Alemanha, com idade 
avaliada entre os 35 mil e 40 mil anos, perten-
cendo ao Paleolítico Inferior e esculpida em 
mar�im de mamute.  
 
Em todos os testemunhos artísticos, com 
milénios de separação nas datas de origens 
que lhes são atribuídas, sublinha-se o deno-
minador comum representado no facto de 
serem �iguras femininas e obesas. 

A Idade Média iniciou-se em 476 dC com a 
queda de Rómulo Augusto, o último Impera-
dor Romano do Ocidente e termina em 1453, 
com a queda do Império Romano do Oriente, 
correspondendo à conquista de Constantino-
pla pelos Turcos, abrindo na Historia da 
Humanidade, no que se refere à Europa, um 
longo período dominado pela in�luência da 
Igreja, em que esta era omnipresente e sufo-
cadora, condicionando o comportamento das 
pessoas no campo moral, nos seus relaciona-
mentos, na vida familiar e na forma de pensar 
e vestir. 

As manifestações artísticas tinham uma forte 
carga de religiosidade. Na pintura, encontra-
mos personagens pouco volumosos e cober-
tos com muita roupa. Aliás, na época, cobrir o 
corpo era uma questão moral e religiosa. A 
nudez sofreu uma repressão severa e era 
considerada uma heresia, pelo que os teste-
munhos da obesidade foram escassos neste 
período da História do Homem. 

O povo, a plebe alimentava-se mal. Os alimen-
tos escasseavam. A fome grassava em vastas 
áreas da Europa. O alcance à fartura alimentar 
estava circunscrito à nobreza e ao clero, signi-
�icando um importante indicador do estatuto 
social. As refeições e, nomeadamente, os 
banquetes, representavam um tempo e um 
espaço de convívio e de socialização só acessí-
vel às classes sociais abastadas. 

A oferta alimentar era abundante confeciona-
da em variadas iguarias. O glutão medieval 
era presença nestes ambientes de ostentação 
gastronómica. Neste contexto, a gordura 
corporal era enaltecida como fator represen-

tativo de saúde e riqueza. O glutão medieval é 
elogiado pela sua saúde e vigor. Apenas se 
criticavam os excessos que condicionavam o 
corpo deformado do “muito gordo”. 

Esta posição crítica esboçava uma compreen-
são do limite entre o glutão saudável e o 
muito gordo doente. A força da Igreja medie-
val, mediante as suas mensagens religiosas de 
austeridade, incluía a contensão alimentar e, 
associadas a textos médicos da época, 
alertava-se para o cuidado com a alimentação, 
avançando sansões apenas para os casos de 
gordura muito excessiva, indiciadoras do 

Vénus de Hohle Fels
Museu Pré-Histórico de Blaubeuren 

pecado da gula e certamente traduzindo 
doença. Esta foi a primeira abordagem ao 
reconhecimento de que a presença de muita 
gordura corporal se relacionaria com doença.  
      

Terminada a Idade Média, iniciou-se um novo 
período na História do Ocidente conhecido 
como Idade Moderna. 

Os limites cronológicos da História são quase 
sempre de di�ícil consenso entre os historia-
dores, mas poderemos considerar como 
maioritariamente aceite a entrada nos 
“Tempos Modernos”, com o �im da Idade 
Média, marcada pela data de 29 de Maio de 
1453, correspondente à tomada de Constanti-
nopla pelos Turcos Otomanos, estendendo-se 
temporalmente até ao 14 de Julho de 1789 da 
Revolução Francesa. 

Este período de marcada modernidade entre 
os séculos XV e XVIII, abrange marcos impor-
tantíssimos da História Universal, como seja a 
Era das grandes navegações oceânicas, 
inicialmente começadas pelos navegadores 
portugueses e espanhóis, com a descoberta 
de novas rotas marítimas, abrindo o caminho 
para novas terras noutros continentes, que 
proporcionaram o contacto com outros povos 
e culturas. Para muitos historiadores da atua-
lidade foi então que se iniciou a Globalização. 

O papel do Homem no mundo ganhou uma 
nova visão, com o reconhecimento do papel 
desempenhado de centralidade decisiva no 
desenvolvimento da História, em oposição à 

centralidade de Deus na Idade Média. A expli-
cação cientí�ica passou a ser a regra, em detri-
mento da explicação por uma causa divina. 
Veri�icou-se uma verdadeira explosão no 
estudo, na pesquisa e desenvolvimento dos 
vários ramos da ciência. 

Toda esta abertura do pensamento foi exten-
siva à Arte. Foi recuperada muito da estética 
artística da Antiguidade Clássica greco--
romana. A valorização do corpo humano, com 
o frequente recurso à �iguração do nu, é 
evidente na pintura e escultura renascentista.
A esta exposição dos corpos femininos e mas-
culinos associaram-se os registos de múlti-
plos testemunhos de obesidade, reproduzi-
dos na pintura renascentista barroca. 

Baco, o deus do vinho na Roma antiga, foi das 
divindades da Antiguidade Clássica mais 
representadas na pintura renascentista e com 
versões pictóricas manifestamente diferen-
tes, algumas delas traduzindo uma �igura 
elegante quando jovem, outras a de Baco 
obeso na idade madura. 

         
                           

Foi na Renascença que se iniciou a formação 
de uma nova classe social, a burguesia mer-
cantil de grande prosperidade económica e 
ostentadora dos seus bens, traduzindo-se 

frequentemente por vestimentas dos mais 
variados tecidos, como o algodão, seda, cetim, 
veludo e brocados, bem como exuberantes 
joias ornamentais, apanágio da riqueza das 
personalidades registadas em retrato na 
pintura.     

Nas cidades italianas, na Flandres, em França 
e Espanha mas, de um modo geral, por toda a 
Europa renascentista, desenvolveu-se um 
lucrativo mercado de pintura retratista de 
nobres e burgueses ricos, muitas vezes 
obesos, relacionando-se este facto com a 

abundância alimentar que praticavam.

À Idade Moderna segue-se a Idade Contempo-
rânea, que decorre desde a Revolução France-
sa (1789) até aos dias atuais. Os acontecimen-
tos que constituem a História do Homem 
desenvolvem-se a um ritmo muito mais 
rápido e intenso, nunca antes veri�icado nos 
outros períodos da História. 

Charles Dickens (1812-1870) famosíssimo 
escritor inglês, crítico social de grande pers-
picácia na Inglaterra pré vitoriana e vitoriana, 
escreveu romances escalpelizando muitos 
dos problemas humanos e sociais originados 
pela revolução industrial sendo pioneiro da 
defesa dos direitos das mulheres e das crian-
ças inglesas. 

Vários artistas desenharam inúmeras gravu-
ras para ilustrar os livros de Dickens sendo 
alguns destes obras-primas da literatura 
universal com personagens literárias ines-
quecíveis.   

Nas peças literárias de Charles Dickens a 
obesidade está presente em muitas das suas 
personagens. Numa das suas obras mais 
conhecidas “ Os Cadernos de Pickwick” em 
inglês original “Pickwick Papers” algumas das 
personagens do livro, o próprio Mr. Pickwick, 
o rapaz gordo Joe sendo obeso e com sonolên-
cia excessiva, adormecendo com enorme 
rapidez a qualquer hora do dia, em qualquer 

lugar inclusive e ressonando à mesa enquanto 
esperava pela comida, con�igura o que atual-
mente está bem de�inido como Síndrome 
Obesidade-Hipoventilação e que durante 
muito tempo foi chamado de Síndrome de 
Pickwick. 

As Revoluções Industriais na sua continuida-
de foram uma força que aceleraram a Histó-
ria. A Primeira Revolução Industrial mecani-
zou a produção, com a máquina a vapor. A 
Segunda Revolução Industrial, em plena era 
do grande desenvolvimento cientí�ico, fomen-
tou a produção em massa, através da eletrici-
dade. E a Terceira Revolução Industrial é a 
revolução técnico-cientí�ica e da informação, 
com o surgimento das tecnologias digitais, 
com avanços notáveis nas áreas da informáti-
ca, robótica, biotecnologia e nanotecnologia. 

O avanço continua a uma velocidade vertigi-
nosa e, para muitos de nós, ainda não é com-
preensível a nova realidade das Redes Sociais, 
da Internet das Coisas e Inteligência Arti�icial 
da computação em nuvem (cloud computing) 
e que, juntos, con�iguram a Quarta Revolução 
Industrial. O chamado 4.0 é isto. 

Todas elas tiveram e continuam a ter in�luên-
cia profunda no modo como vivemos, como 
trabalhamos e nos relacionamos. Em paralelo, 
o Homem sedentarizou-se e modi�icou drasti-
camente a sua alimentação. 

Desde há muito que a obesidade - o ser gordo 
- deixou de ser estigma de beleza e fertilidade 
na Mulher e de prosperidade económica. 
Muito pelo contrário, esse estado ou situação 
passou a ser relacionado com doença e, 
simultaneamente, ganhou contornos de 
omnipresença na população mundial, de tal 
modo que, hoje, é considerada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde como a epidemia do 
século XXI. 

Pedro Gomes    
(Médico, Cirurgião Geral)        
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Falar de obesidade é falar de uma situação 
caracterizada pela acumulação excessiva de 
gordura no corpo, que se traduz num aumen-
to de peso e que é reconhecida desde há 
milhares de anos na evolução do Homem. 
Assim o comprovam inúmeros testemunhos, 
alguns com milénios de existência, elabora-
dos pela mão humana, na forma de gravuras 
rupestres, de estatuetas esculpidas nos mais 
diversos materiais (pedra, madeira, metais, 
osso, mar�im e, �inalmente, pela pintura), e 
que atravessaram séculos de criação e de 
evolução estilística. 

Os primeiros testemunhos artísticos conheci-
dos representavam a obesidade em �iguras 
femininas de grandes seios, com abdómen e 
nádegas muito volumosos, ancas largas e 
frequentemente com proeminente genitália, 
sendo evidente a acentuação dos caracteres 
sexuais femininos. 

A maioria era esculpida na forma de estatue-
tas, constituindo a morfologia mais comum, 
superando os testemunhos conhecidos de 
arte rupestre nas formas de desenhos ou 
baixos-relevos em rochas e que, segundo a 
interpretação de muitos arqueólogos e peri-
tos em historiogra�ia do período paleolítico e 
neolítico, representariam a beleza e a fertili-
dade traduzidas na morfologia de mulheres 
/divindade desse período pré-histórico.
São cerca de 250 estatuetas referenciadas e 
globalmente denominadas As Vénus do Paleo-
lítico. Foram descobertas dispersas peças 
numa área geográ�ica muito vasta, abrangen-
do particularmente o sudoeste da França 

(Pirenéus e Dordonha), Inglaterra, Itália, 
Alemanha, Áustria e ainda nas zonas mais 
orientais da Rússia e Ucrânia. Na Turquia 
central (Anatólia) e na ilha de Malta. 

Mantém-se ainda enigmático o signi�icado a 
ser atribuído a essas ditas mulheres/divin- 
dade, de corpos volumosos e com marcada 
obesidade, representadas em diversos teste-
munhos artísticos dispersos por áreas 
geográ�icas distintas, separadas no tempo por 
centenas ou milhares de anos, numa altura 
em que o sedentarismo não era seguramente 
a prática dos caçadores recolectores, nóma-
das por necessidade, na procura da sua 
alimentação proveniente do que a Natureza 
lhes disponibilizava em peças de caça de 
animais selvagens e em plantas, raízes e 
frutos silvestres. Tudo isto foi feito antes da 
sedentarização do Homem, ou da prática de 
agricultura e domesticação animal. Desses 
testemunhos, o elemento mais antigo repre-

sentativo da arte �igurativa pré-histórica é a 
chamada Vénus de Hohle Fels, descoberta nos 
Alpes Suabios, no sul da Alemanha, com idade 
avaliada entre os 35 mil e 40 mil anos, perten-
cendo ao Paleolítico Inferior e esculpida em 
mar�im de mamute.  
 
Em todos os testemunhos artísticos, com 
milénios de separação nas datas de origens 
que lhes são atribuídas, sublinha-se o deno-
minador comum representado no facto de 
serem �iguras femininas e obesas. 

A Idade Média iniciou-se em 476 dC com a 
queda de Rómulo Augusto, o último Impera-
dor Romano do Ocidente e termina em 1453, 
com a queda do Império Romano do Oriente, 
correspondendo à conquista de Constantino-
pla pelos Turcos, abrindo na Historia da 
Humanidade, no que se refere à Europa, um 
longo período dominado pela in�luência da 
Igreja, em que esta era omnipresente e sufo-
cadora, condicionando o comportamento das 
pessoas no campo moral, nos seus relaciona-
mentos, na vida familiar e na forma de pensar 
e vestir. 

As manifestações artísticas tinham uma forte 
carga de religiosidade. Na pintura, encontra-
mos personagens pouco volumosos e cober-
tos com muita roupa. Aliás, na época, cobrir o 
corpo era uma questão moral e religiosa. A 
nudez sofreu uma repressão severa e era 
considerada uma heresia, pelo que os teste-
munhos da obesidade foram escassos neste 
período da História do Homem. 

O povo, a plebe alimentava-se mal. Os alimen-
tos escasseavam. A fome grassava em vastas 
áreas da Europa. O alcance à fartura alimentar 
estava circunscrito à nobreza e ao clero, signi-
�icando um importante indicador do estatuto 
social. As refeições e, nomeadamente, os 
banquetes, representavam um tempo e um 
espaço de convívio e de socialização só acessí-
vel às classes sociais abastadas. 

A oferta alimentar era abundante confeciona-
da em variadas iguarias. O glutão medieval 
era presença nestes ambientes de ostentação 
gastronómica. Neste contexto, a gordura 
corporal era enaltecida como fator represen-

tativo de saúde e riqueza. O glutão medieval é 
elogiado pela sua saúde e vigor. Apenas se 
criticavam os excessos que condicionavam o 
corpo deformado do “muito gordo”. 

Esta posição crítica esboçava uma compreen-
são do limite entre o glutão saudável e o 
muito gordo doente. A força da Igreja medie-
val, mediante as suas mensagens religiosas de 
austeridade, incluía a contensão alimentar e, 
associadas a textos médicos da época, 
alertava-se para o cuidado com a alimentação, 
avançando sansões apenas para os casos de 
gordura muito excessiva, indiciadoras do 

pecado da gula e certamente traduzindo 
doença. Esta foi a primeira abordagem ao 
reconhecimento de que a presença de muita 
gordura corporal se relacionaria com doença.  
      

Terminada a Idade Média, iniciou-se um novo 
período na História do Ocidente conhecido 
como Idade Moderna. 

Os limites cronológicos da História são quase 
sempre de di�ícil consenso entre os historia-
dores, mas poderemos considerar como 
maioritariamente aceite a entrada nos 
“Tempos Modernos”, com o �im da Idade 
Média, marcada pela data de 29 de Maio de 
1453, correspondente à tomada de Constanti-
nopla pelos Turcos Otomanos, estendendo-se 
temporalmente até ao 14 de Julho de 1789 da 
Revolução Francesa. 

Este período de marcada modernidade entre 
os séculos XV e XVIII, abrange marcos impor-
tantíssimos da História Universal, como seja a 
Era das grandes navegações oceânicas, 
inicialmente começadas pelos navegadores 
portugueses e espanhóis, com a descoberta 
de novas rotas marítimas, abrindo o caminho 
para novas terras noutros continentes, que 
proporcionaram o contacto com outros povos 
e culturas. Para muitos historiadores da atua-
lidade foi então que se iniciou a Globalização. 

O papel do Homem no mundo ganhou uma 
nova visão, com o reconhecimento do papel 
desempenhado de centralidade decisiva no 
desenvolvimento da História, em oposição à 

Quadro a Gula     
Hieronymus Bosch (1500-1525)  
“Museu do Prado - Madrid

centralidade de Deus na Idade Média. A expli-
cação cientí�ica passou a ser a regra, em detri-
mento da explicação por uma causa divina. 
Veri�icou-se uma verdadeira explosão no 
estudo, na pesquisa e desenvolvimento dos 
vários ramos da ciência. 

Toda esta abertura do pensamento foi exten-
siva à Arte. Foi recuperada muito da estética 
artística da Antiguidade Clássica greco--
romana. A valorização do corpo humano, com 
o frequente recurso à �iguração do nu, é 
evidente na pintura e escultura renascentista.
A esta exposição dos corpos femininos e mas-
culinos associaram-se os registos de múlti-
plos testemunhos de obesidade, reproduzi-
dos na pintura renascentista barroca. 

Baco, o deus do vinho na Roma antiga, foi das 
divindades da Antiguidade Clássica mais 
representadas na pintura renascentista e com 
versões pictóricas manifestamente diferen-
tes, algumas delas traduzindo uma �igura 
elegante quando jovem, outras a de Baco 
obeso na idade madura. 

         
                           

Foi na Renascença que se iniciou a formação 
de uma nova classe social, a burguesia mer-
cantil de grande prosperidade económica e 
ostentadora dos seus bens, traduzindo-se 

frequentemente por vestimentas dos mais 
variados tecidos, como o algodão, seda, cetim, 
veludo e brocados, bem como exuberantes 
joias ornamentais, apanágio da riqueza das 
personalidades registadas em retrato na 
pintura.     

Nas cidades italianas, na Flandres, em França 
e Espanha mas, de um modo geral, por toda a 
Europa renascentista, desenvolveu-se um 
lucrativo mercado de pintura retratista de 
nobres e burgueses ricos, muitas vezes 
obesos, relacionando-se este facto com a 

Banquetes Medievais 

abundância alimentar que praticavam.

À Idade Moderna segue-se a Idade Contempo-
rânea, que decorre desde a Revolução France-
sa (1789) até aos dias atuais. Os acontecimen-
tos que constituem a História do Homem 
desenvolvem-se a um ritmo muito mais 
rápido e intenso, nunca antes veri�icado nos 
outros períodos da História. 

Charles Dickens (1812-1870) famosíssimo 
escritor inglês, crítico social de grande pers-
picácia na Inglaterra pré vitoriana e vitoriana, 
escreveu romances escalpelizando muitos 
dos problemas humanos e sociais originados 
pela revolução industrial sendo pioneiro da 
defesa dos direitos das mulheres e das crian-
ças inglesas. 

Vários artistas desenharam inúmeras gravu-
ras para ilustrar os livros de Dickens sendo 
alguns destes obras-primas da literatura 
universal com personagens literárias ines-
quecíveis.   

Nas peças literárias de Charles Dickens a 
obesidade está presente em muitas das suas 
personagens. Numa das suas obras mais 
conhecidas “ Os Cadernos de Pickwick” em 
inglês original “Pickwick Papers” algumas das 
personagens do livro, o próprio Mr. Pickwick, 
o rapaz gordo Joe sendo obeso e com sonolên-
cia excessiva, adormecendo com enorme 
rapidez a qualquer hora do dia, em qualquer 

lugar inclusive e ressonando à mesa enquanto 
esperava pela comida, con�igura o que atual-
mente está bem de�inido como Síndrome 
Obesidade-Hipoventilação e que durante 
muito tempo foi chamado de Síndrome de 
Pickwick. 

As Revoluções Industriais na sua continuida-
de foram uma força que aceleraram a Histó-
ria. A Primeira Revolução Industrial mecani-
zou a produção, com a máquina a vapor. A 
Segunda Revolução Industrial, em plena era 
do grande desenvolvimento cientí�ico, fomen-
tou a produção em massa, através da eletrici-
dade. E a Terceira Revolução Industrial é a 
revolução técnico-cientí�ica e da informação, 
com o surgimento das tecnologias digitais, 
com avanços notáveis nas áreas da informáti-
ca, robótica, biotecnologia e nanotecnologia. 

O avanço continua a uma velocidade vertigi-
nosa e, para muitos de nós, ainda não é com-
preensível a nova realidade das Redes Sociais, 
da Internet das Coisas e Inteligência Arti�icial 
da computação em nuvem (cloud computing) 
e que, juntos, con�iguram a Quarta Revolução 
Industrial. O chamado 4.0 é isto. 

Todas elas tiveram e continuam a ter in�luên-
cia profunda no modo como vivemos, como 
trabalhamos e nos relacionamos. Em paralelo, 
o Homem sedentarizou-se e modi�icou drasti-
camente a sua alimentação. 

Desde há muito que a obesidade - o ser gordo 
- deixou de ser estigma de beleza e fertilidade 
na Mulher e de prosperidade económica. 
Muito pelo contrário, esse estado ou situação 
passou a ser relacionado com doença e, 
simultaneamente, ganhou contornos de 
omnipresença na população mundial, de tal 
modo que, hoje, é considerada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde como a epidemia do 
século XXI. 

Pedro Gomes    
(Médico, Cirurgião Geral)        
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Falar de obesidade é falar de uma situação 
caracterizada pela acumulação excessiva de 
gordura no corpo, que se traduz num aumen-
to de peso e que é reconhecida desde há 
milhares de anos na evolução do Homem. 
Assim o comprovam inúmeros testemunhos, 
alguns com milénios de existência, elabora-
dos pela mão humana, na forma de gravuras 
rupestres, de estatuetas esculpidas nos mais 
diversos materiais (pedra, madeira, metais, 
osso, mar�im e, �inalmente, pela pintura), e 
que atravessaram séculos de criação e de 
evolução estilística. 

Os primeiros testemunhos artísticos conheci-
dos representavam a obesidade em �iguras 
femininas de grandes seios, com abdómen e 
nádegas muito volumosos, ancas largas e 
frequentemente com proeminente genitália, 
sendo evidente a acentuação dos caracteres 
sexuais femininos. 

A maioria era esculpida na forma de estatue-
tas, constituindo a morfologia mais comum, 
superando os testemunhos conhecidos de 
arte rupestre nas formas de desenhos ou 
baixos-relevos em rochas e que, segundo a 
interpretação de muitos arqueólogos e peri-
tos em historiogra�ia do período paleolítico e 
neolítico, representariam a beleza e a fertili-
dade traduzidas na morfologia de mulheres 
/divindade desse período pré-histórico.
São cerca de 250 estatuetas referenciadas e 
globalmente denominadas As Vénus do Paleo-
lítico. Foram descobertas dispersas peças 
numa área geográ�ica muito vasta, abrangen-
do particularmente o sudoeste da França 

(Pirenéus e Dordonha), Inglaterra, Itália, 
Alemanha, Áustria e ainda nas zonas mais 
orientais da Rússia e Ucrânia. Na Turquia 
central (Anatólia) e na ilha de Malta. 

Mantém-se ainda enigmático o signi�icado a 
ser atribuído a essas ditas mulheres/divin- 
dade, de corpos volumosos e com marcada 
obesidade, representadas em diversos teste-
munhos artísticos dispersos por áreas 
geográ�icas distintas, separadas no tempo por 
centenas ou milhares de anos, numa altura 
em que o sedentarismo não era seguramente 
a prática dos caçadores recolectores, nóma-
das por necessidade, na procura da sua 
alimentação proveniente do que a Natureza 
lhes disponibilizava em peças de caça de 
animais selvagens e em plantas, raízes e 
frutos silvestres. Tudo isto foi feito antes da 
sedentarização do Homem, ou da prática de 
agricultura e domesticação animal. Desses 
testemunhos, o elemento mais antigo repre-

sentativo da arte �igurativa pré-histórica é a 
chamada Vénus de Hohle Fels, descoberta nos 
Alpes Suabios, no sul da Alemanha, com idade 
avaliada entre os 35 mil e 40 mil anos, perten-
cendo ao Paleolítico Inferior e esculpida em 
mar�im de mamute.  
 
Em todos os testemunhos artísticos, com 
milénios de separação nas datas de origens 
que lhes são atribuídas, sublinha-se o deno-
minador comum representado no facto de 
serem �iguras femininas e obesas. 

A Idade Média iniciou-se em 476 dC com a 
queda de Rómulo Augusto, o último Impera-
dor Romano do Ocidente e termina em 1453, 
com a queda do Império Romano do Oriente, 
correspondendo à conquista de Constantino-
pla pelos Turcos, abrindo na Historia da 
Humanidade, no que se refere à Europa, um 
longo período dominado pela in�luência da 
Igreja, em que esta era omnipresente e sufo-
cadora, condicionando o comportamento das 
pessoas no campo moral, nos seus relaciona-
mentos, na vida familiar e na forma de pensar 
e vestir. 

As manifestações artísticas tinham uma forte 
carga de religiosidade. Na pintura, encontra-
mos personagens pouco volumosos e cober-
tos com muita roupa. Aliás, na época, cobrir o 
corpo era uma questão moral e religiosa. A 
nudez sofreu uma repressão severa e era 
considerada uma heresia, pelo que os teste-
munhos da obesidade foram escassos neste 
período da História do Homem. 

O povo, a plebe alimentava-se mal. Os alimen-
tos escasseavam. A fome grassava em vastas 
áreas da Europa. O alcance à fartura alimentar 
estava circunscrito à nobreza e ao clero, signi-
�icando um importante indicador do estatuto 
social. As refeições e, nomeadamente, os 
banquetes, representavam um tempo e um 
espaço de convívio e de socialização só acessí-
vel às classes sociais abastadas. 

A oferta alimentar era abundante confeciona-
da em variadas iguarias. O glutão medieval 
era presença nestes ambientes de ostentação 
gastronómica. Neste contexto, a gordura 
corporal era enaltecida como fator represen-

tativo de saúde e riqueza. O glutão medieval é 
elogiado pela sua saúde e vigor. Apenas se 
criticavam os excessos que condicionavam o 
corpo deformado do “muito gordo”. 

Esta posição crítica esboçava uma compreen-
são do limite entre o glutão saudável e o 
muito gordo doente. A força da Igreja medie-
val, mediante as suas mensagens religiosas de 
austeridade, incluía a contensão alimentar e, 
associadas a textos médicos da época, 
alertava-se para o cuidado com a alimentação, 
avançando sansões apenas para os casos de 
gordura muito excessiva, indiciadoras do 

pecado da gula e certamente traduzindo 
doença. Esta foi a primeira abordagem ao 
reconhecimento de que a presença de muita 
gordura corporal se relacionaria com doença.  
      

Terminada a Idade Média, iniciou-se um novo 
período na História do Ocidente conhecido 
como Idade Moderna. 

Os limites cronológicos da História são quase 
sempre de di�ícil consenso entre os historia-
dores, mas poderemos considerar como 
maioritariamente aceite a entrada nos 
“Tempos Modernos”, com o �im da Idade 
Média, marcada pela data de 29 de Maio de 
1453, correspondente à tomada de Constanti-
nopla pelos Turcos Otomanos, estendendo-se 
temporalmente até ao 14 de Julho de 1789 da 
Revolução Francesa. 

Este período de marcada modernidade entre 
os séculos XV e XVIII, abrange marcos impor-
tantíssimos da História Universal, como seja a 
Era das grandes navegações oceânicas, 
inicialmente começadas pelos navegadores 
portugueses e espanhóis, com a descoberta 
de novas rotas marítimas, abrindo o caminho 
para novas terras noutros continentes, que 
proporcionaram o contacto com outros povos 
e culturas. Para muitos historiadores da atua-
lidade foi então que se iniciou a Globalização. 

O papel do Homem no mundo ganhou uma 
nova visão, com o reconhecimento do papel 
desempenhado de centralidade decisiva no 
desenvolvimento da História, em oposição à 

D. Afonso II, terceiro rei 
de Portugal (1185-1223) 
com cognome “o 
Gordo”, também conhe-
cido por “Gafo”, nome 
atribuído à Lepra, 
doença que padeceu e 
que lhe deformou o 
corpo – Quadro existen-
te na Sala Grande dos 
Atos também conhecida 
por Sala dos Capelos – 
Universidade de Coim-
bra 

centralidade de Deus na Idade Média. A expli-
cação cientí�ica passou a ser a regra, em detri-
mento da explicação por uma causa divina. 
Veri�icou-se uma verdadeira explosão no 
estudo, na pesquisa e desenvolvimento dos 
vários ramos da ciência. 

Toda esta abertura do pensamento foi exten-
siva à Arte. Foi recuperada muito da estética 
artística da Antiguidade Clássica greco--
romana. A valorização do corpo humano, com 
o frequente recurso à �iguração do nu, é 
evidente na pintura e escultura renascentista.
A esta exposição dos corpos femininos e mas-
culinos associaram-se os registos de múlti-
plos testemunhos de obesidade, reproduzi-
dos na pintura renascentista barroca. 

Baco, o deus do vinho na Roma antiga, foi das 
divindades da Antiguidade Clássica mais 
representadas na pintura renascentista e com 
versões pictóricas manifestamente diferen-
tes, algumas delas traduzindo uma �igura 
elegante quando jovem, outras a de Baco 
obeso na idade madura. 

         
                           

Foi na Renascença que se iniciou a formação 
de uma nova classe social, a burguesia mer-
cantil de grande prosperidade económica e 
ostentadora dos seus bens, traduzindo-se 

frequentemente por vestimentas dos mais 
variados tecidos, como o algodão, seda, cetim, 
veludo e brocados, bem como exuberantes 
joias ornamentais, apanágio da riqueza das 
personalidades registadas em retrato na 
pintura.     

Nas cidades italianas, na Flandres, em França 
e Espanha mas, de um modo geral, por toda a 
Europa renascentista, desenvolveu-se um 
lucrativo mercado de pintura retratista de 
nobres e burgueses ricos, muitas vezes 
obesos, relacionando-se este facto com a 

Baco de Caravaggio (1571-1610) 
Galeria Uffizy – Florença

abundância alimentar que praticavam.

À Idade Moderna segue-se a Idade Contempo-
rânea, que decorre desde a Revolução France-
sa (1789) até aos dias atuais. Os acontecimen-
tos que constituem a História do Homem 
desenvolvem-se a um ritmo muito mais 
rápido e intenso, nunca antes veri�icado nos 
outros períodos da História. 

Charles Dickens (1812-1870) famosíssimo 
escritor inglês, crítico social de grande pers-
picácia na Inglaterra pré vitoriana e vitoriana, 
escreveu romances escalpelizando muitos 
dos problemas humanos e sociais originados 
pela revolução industrial sendo pioneiro da 
defesa dos direitos das mulheres e das crian-
ças inglesas. 

Vários artistas desenharam inúmeras gravu-
ras para ilustrar os livros de Dickens sendo 
alguns destes obras-primas da literatura 
universal com personagens literárias ines-
quecíveis.   

Nas peças literárias de Charles Dickens a 
obesidade está presente em muitas das suas 
personagens. Numa das suas obras mais 
conhecidas “ Os Cadernos de Pickwick” em 
inglês original “Pickwick Papers” algumas das 
personagens do livro, o próprio Mr. Pickwick, 
o rapaz gordo Joe sendo obeso e com sonolên-
cia excessiva, adormecendo com enorme 
rapidez a qualquer hora do dia, em qualquer 

lugar inclusive e ressonando à mesa enquanto 
esperava pela comida, con�igura o que atual-
mente está bem de�inido como Síndrome 
Obesidade-Hipoventilação e que durante 
muito tempo foi chamado de Síndrome de 
Pickwick. 

As Revoluções Industriais na sua continuida-
de foram uma força que aceleraram a Histó-
ria. A Primeira Revolução Industrial mecani-
zou a produção, com a máquina a vapor. A 
Segunda Revolução Industrial, em plena era 
do grande desenvolvimento cientí�ico, fomen-
tou a produção em massa, através da eletrici-
dade. E a Terceira Revolução Industrial é a 
revolução técnico-cientí�ica e da informação, 
com o surgimento das tecnologias digitais, 
com avanços notáveis nas áreas da informáti-
ca, robótica, biotecnologia e nanotecnologia. 

O avanço continua a uma velocidade vertigi-
nosa e, para muitos de nós, ainda não é com-
preensível a nova realidade das Redes Sociais, 
da Internet das Coisas e Inteligência Arti�icial 
da computação em nuvem (cloud computing) 
e que, juntos, con�iguram a Quarta Revolução 
Industrial. O chamado 4.0 é isto. 

Todas elas tiveram e continuam a ter in�luên-
cia profunda no modo como vivemos, como 
trabalhamos e nos relacionamos. Em paralelo, 
o Homem sedentarizou-se e modi�icou drasti-
camente a sua alimentação. 

Desde há muito que a obesidade - o ser gordo 
- deixou de ser estigma de beleza e fertilidade 
na Mulher e de prosperidade económica. 
Muito pelo contrário, esse estado ou situação 
passou a ser relacionado com doença e, 
simultaneamente, ganhou contornos de 
omnipresença na população mundial, de tal 
modo que, hoje, é considerada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde como a epidemia do 
século XXI. 

Pedro Gomes    
(Médico, Cirurgião Geral)        
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Falar de obesidade é falar de uma situação 
caracterizada pela acumulação excessiva de 
gordura no corpo, que se traduz num aumen-
to de peso e que é reconhecida desde há 
milhares de anos na evolução do Homem. 
Assim o comprovam inúmeros testemunhos, 
alguns com milénios de existência, elabora-
dos pela mão humana, na forma de gravuras 
rupestres, de estatuetas esculpidas nos mais 
diversos materiais (pedra, madeira, metais, 
osso, mar�im e, �inalmente, pela pintura), e 
que atravessaram séculos de criação e de 
evolução estilística. 

Os primeiros testemunhos artísticos conheci-
dos representavam a obesidade em �iguras 
femininas de grandes seios, com abdómen e 
nádegas muito volumosos, ancas largas e 
frequentemente com proeminente genitália, 
sendo evidente a acentuação dos caracteres 
sexuais femininos. 

A maioria era esculpida na forma de estatue-
tas, constituindo a morfologia mais comum, 
superando os testemunhos conhecidos de 
arte rupestre nas formas de desenhos ou 
baixos-relevos em rochas e que, segundo a 
interpretação de muitos arqueólogos e peri-
tos em historiogra�ia do período paleolítico e 
neolítico, representariam a beleza e a fertili-
dade traduzidas na morfologia de mulheres 
/divindade desse período pré-histórico.
São cerca de 250 estatuetas referenciadas e 
globalmente denominadas As Vénus do Paleo-
lítico. Foram descobertas dispersas peças 
numa área geográ�ica muito vasta, abrangen-
do particularmente o sudoeste da França 

(Pirenéus e Dordonha), Inglaterra, Itália, 
Alemanha, Áustria e ainda nas zonas mais 
orientais da Rússia e Ucrânia. Na Turquia 
central (Anatólia) e na ilha de Malta. 

Mantém-se ainda enigmático o signi�icado a 
ser atribuído a essas ditas mulheres/divin- 
dade, de corpos volumosos e com marcada 
obesidade, representadas em diversos teste-
munhos artísticos dispersos por áreas 
geográ�icas distintas, separadas no tempo por 
centenas ou milhares de anos, numa altura 
em que o sedentarismo não era seguramente 
a prática dos caçadores recolectores, nóma-
das por necessidade, na procura da sua 
alimentação proveniente do que a Natureza 
lhes disponibilizava em peças de caça de 
animais selvagens e em plantas, raízes e 
frutos silvestres. Tudo isto foi feito antes da 
sedentarização do Homem, ou da prática de 
agricultura e domesticação animal. Desses 
testemunhos, o elemento mais antigo repre-

sentativo da arte �igurativa pré-histórica é a 
chamada Vénus de Hohle Fels, descoberta nos 
Alpes Suabios, no sul da Alemanha, com idade 
avaliada entre os 35 mil e 40 mil anos, perten-
cendo ao Paleolítico Inferior e esculpida em 
mar�im de mamute.  
 
Em todos os testemunhos artísticos, com 
milénios de separação nas datas de origens 
que lhes são atribuídas, sublinha-se o deno-
minador comum representado no facto de 
serem �iguras femininas e obesas. 

A Idade Média iniciou-se em 476 dC com a 
queda de Rómulo Augusto, o último Impera-
dor Romano do Ocidente e termina em 1453, 
com a queda do Império Romano do Oriente, 
correspondendo à conquista de Constantino-
pla pelos Turcos, abrindo na Historia da 
Humanidade, no que se refere à Europa, um 
longo período dominado pela in�luência da 
Igreja, em que esta era omnipresente e sufo-
cadora, condicionando o comportamento das 
pessoas no campo moral, nos seus relaciona-
mentos, na vida familiar e na forma de pensar 
e vestir. 

As manifestações artísticas tinham uma forte 
carga de religiosidade. Na pintura, encontra-
mos personagens pouco volumosos e cober-
tos com muita roupa. Aliás, na época, cobrir o 
corpo era uma questão moral e religiosa. A 
nudez sofreu uma repressão severa e era 
considerada uma heresia, pelo que os teste-
munhos da obesidade foram escassos neste 
período da História do Homem. 

O povo, a plebe alimentava-se mal. Os alimen-
tos escasseavam. A fome grassava em vastas 
áreas da Europa. O alcance à fartura alimentar 
estava circunscrito à nobreza e ao clero, signi-
�icando um importante indicador do estatuto 
social. As refeições e, nomeadamente, os 
banquetes, representavam um tempo e um 
espaço de convívio e de socialização só acessí-
vel às classes sociais abastadas. 

A oferta alimentar era abundante confeciona-
da em variadas iguarias. O glutão medieval 
era presença nestes ambientes de ostentação 
gastronómica. Neste contexto, a gordura 
corporal era enaltecida como fator represen-

tativo de saúde e riqueza. O glutão medieval é 
elogiado pela sua saúde e vigor. Apenas se 
criticavam os excessos que condicionavam o 
corpo deformado do “muito gordo”. 

Esta posição crítica esboçava uma compreen-
são do limite entre o glutão saudável e o 
muito gordo doente. A força da Igreja medie-
val, mediante as suas mensagens religiosas de 
austeridade, incluía a contensão alimentar e, 
associadas a textos médicos da época, 
alertava-se para o cuidado com a alimentação, 
avançando sansões apenas para os casos de 
gordura muito excessiva, indiciadoras do 

pecado da gula e certamente traduzindo 
doença. Esta foi a primeira abordagem ao 
reconhecimento de que a presença de muita 
gordura corporal se relacionaria com doença.  
      

Terminada a Idade Média, iniciou-se um novo 
período na História do Ocidente conhecido 
como Idade Moderna. 

Os limites cronológicos da História são quase 
sempre de di�ícil consenso entre os historia-
dores, mas poderemos considerar como 
maioritariamente aceite a entrada nos 
“Tempos Modernos”, com o �im da Idade 
Média, marcada pela data de 29 de Maio de 
1453, correspondente à tomada de Constanti-
nopla pelos Turcos Otomanos, estendendo-se 
temporalmente até ao 14 de Julho de 1789 da 
Revolução Francesa. 

Este período de marcada modernidade entre 
os séculos XV e XVIII, abrange marcos impor-
tantíssimos da História Universal, como seja a 
Era das grandes navegações oceânicas, 
inicialmente começadas pelos navegadores 
portugueses e espanhóis, com a descoberta 
de novas rotas marítimas, abrindo o caminho 
para novas terras noutros continentes, que 
proporcionaram o contacto com outros povos 
e culturas. Para muitos historiadores da atua-
lidade foi então que se iniciou a Globalização. 

O papel do Homem no mundo ganhou uma 
nova visão, com o reconhecimento do papel 
desempenhado de centralidade decisiva no 
desenvolvimento da História, em oposição à 

centralidade de Deus na Idade Média. A expli-
cação cientí�ica passou a ser a regra, em detri-
mento da explicação por uma causa divina. 
Veri�icou-se uma verdadeira explosão no 
estudo, na pesquisa e desenvolvimento dos 
vários ramos da ciência. 

Toda esta abertura do pensamento foi exten-
siva à Arte. Foi recuperada muito da estética 
artística da Antiguidade Clássica greco--
romana. A valorização do corpo humano, com 
o frequente recurso à �iguração do nu, é 
evidente na pintura e escultura renascentista.
A esta exposição dos corpos femininos e mas-
culinos associaram-se os registos de múlti-
plos testemunhos de obesidade, reproduzi-
dos na pintura renascentista barroca. 

Baco, o deus do vinho na Roma antiga, foi das 
divindades da Antiguidade Clássica mais 
representadas na pintura renascentista e com 
versões pictóricas manifestamente diferen-
tes, algumas delas traduzindo uma �igura 
elegante quando jovem, outras a de Baco 
obeso na idade madura. 

         
                           

Foi na Renascença que se iniciou a formação 
de uma nova classe social, a burguesia mer-
cantil de grande prosperidade económica e 
ostentadora dos seus bens, traduzindo-se 

frequentemente por vestimentas dos mais 
variados tecidos, como o algodão, seda, cetim, 
veludo e brocados, bem como exuberantes 
joias ornamentais, apanágio da riqueza das 
personalidades registadas em retrato na 
pintura.     

Nas cidades italianas, na Flandres, em França 
e Espanha mas, de um modo geral, por toda a 
Europa renascentista, desenvolveu-se um 
lucrativo mercado de pintura retratista de 
nobres e burgueses ricos, muitas vezes 
obesos, relacionando-se este facto com a 

O Triunfo de Baco de Cornelius de Vos (1584-1651), Museu do Prado-Madrid  

abundância alimentar que praticavam.

À Idade Moderna segue-se a Idade Contempo-
rânea, que decorre desde a Revolução France-
sa (1789) até aos dias atuais. Os acontecimen-
tos que constituem a História do Homem 
desenvolvem-se a um ritmo muito mais 
rápido e intenso, nunca antes veri�icado nos 
outros períodos da História. 

Charles Dickens (1812-1870) famosíssimo 
escritor inglês, crítico social de grande pers-
picácia na Inglaterra pré vitoriana e vitoriana, 
escreveu romances escalpelizando muitos 
dos problemas humanos e sociais originados 
pela revolução industrial sendo pioneiro da 
defesa dos direitos das mulheres e das crian-
ças inglesas. 

Vários artistas desenharam inúmeras gravu-
ras para ilustrar os livros de Dickens sendo 
alguns destes obras-primas da literatura 
universal com personagens literárias ines-
quecíveis.   

Nas peças literárias de Charles Dickens a 
obesidade está presente em muitas das suas 
personagens. Numa das suas obras mais 
conhecidas “ Os Cadernos de Pickwick” em 
inglês original “Pickwick Papers” algumas das 
personagens do livro, o próprio Mr. Pickwick, 
o rapaz gordo Joe sendo obeso e com sonolên-
cia excessiva, adormecendo com enorme 
rapidez a qualquer hora do dia, em qualquer 

Retrato de Gerard Andries Bicker -1642, filho do 
burgomestre de Amsterdão Bartholomeus van 
der Helst (1613-1670) Rijksmuseum – Amster-
dão 

Retrato de Enno Doedes – almirante holandês,
Bartholomeus van der Helst (1613-1670)

lugar inclusive e ressonando à mesa enquanto 
esperava pela comida, con�igura o que atual-
mente está bem de�inido como Síndrome 
Obesidade-Hipoventilação e que durante 
muito tempo foi chamado de Síndrome de 
Pickwick. 

As Revoluções Industriais na sua continuida-
de foram uma força que aceleraram a Histó-
ria. A Primeira Revolução Industrial mecani-
zou a produção, com a máquina a vapor. A 
Segunda Revolução Industrial, em plena era 
do grande desenvolvimento cientí�ico, fomen-
tou a produção em massa, através da eletrici-
dade. E a Terceira Revolução Industrial é a 
revolução técnico-cientí�ica e da informação, 
com o surgimento das tecnologias digitais, 
com avanços notáveis nas áreas da informáti-
ca, robótica, biotecnologia e nanotecnologia. 

O avanço continua a uma velocidade vertigi-
nosa e, para muitos de nós, ainda não é com-
preensível a nova realidade das Redes Sociais, 
da Internet das Coisas e Inteligência Arti�icial 
da computação em nuvem (cloud computing) 
e que, juntos, con�iguram a Quarta Revolução 
Industrial. O chamado 4.0 é isto. 

Todas elas tiveram e continuam a ter in�luên-
cia profunda no modo como vivemos, como 
trabalhamos e nos relacionamos. Em paralelo, 
o Homem sedentarizou-se e modi�icou drasti-
camente a sua alimentação. 

Desde há muito que a obesidade - o ser gordo 
- deixou de ser estigma de beleza e fertilidade 
na Mulher e de prosperidade económica. 
Muito pelo contrário, esse estado ou situação 
passou a ser relacionado com doença e, 
simultaneamente, ganhou contornos de 
omnipresença na população mundial, de tal 
modo que, hoje, é considerada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde como a epidemia do 
século XXI. 

Pedro Gomes    
(Médico, Cirurgião Geral)        
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Falar de obesidade é falar de uma situação 
caracterizada pela acumulação excessiva de 
gordura no corpo, que se traduz num aumen-
to de peso e que é reconhecida desde há 
milhares de anos na evolução do Homem. 
Assim o comprovam inúmeros testemunhos, 
alguns com milénios de existência, elabora-
dos pela mão humana, na forma de gravuras 
rupestres, de estatuetas esculpidas nos mais 
diversos materiais (pedra, madeira, metais, 
osso, mar�im e, �inalmente, pela pintura), e 
que atravessaram séculos de criação e de 
evolução estilística. 

Os primeiros testemunhos artísticos conheci-
dos representavam a obesidade em �iguras 
femininas de grandes seios, com abdómen e 
nádegas muito volumosos, ancas largas e 
frequentemente com proeminente genitália, 
sendo evidente a acentuação dos caracteres 
sexuais femininos. 

A maioria era esculpida na forma de estatue-
tas, constituindo a morfologia mais comum, 
superando os testemunhos conhecidos de 
arte rupestre nas formas de desenhos ou 
baixos-relevos em rochas e que, segundo a 
interpretação de muitos arqueólogos e peri-
tos em historiogra�ia do período paleolítico e 
neolítico, representariam a beleza e a fertili-
dade traduzidas na morfologia de mulheres 
/divindade desse período pré-histórico.
São cerca de 250 estatuetas referenciadas e 
globalmente denominadas As Vénus do Paleo-
lítico. Foram descobertas dispersas peças 
numa área geográ�ica muito vasta, abrangen-
do particularmente o sudoeste da França 

(Pirenéus e Dordonha), Inglaterra, Itália, 
Alemanha, Áustria e ainda nas zonas mais 
orientais da Rússia e Ucrânia. Na Turquia 
central (Anatólia) e na ilha de Malta. 

Mantém-se ainda enigmático o signi�icado a 
ser atribuído a essas ditas mulheres/divin- 
dade, de corpos volumosos e com marcada 
obesidade, representadas em diversos teste-
munhos artísticos dispersos por áreas 
geográ�icas distintas, separadas no tempo por 
centenas ou milhares de anos, numa altura 
em que o sedentarismo não era seguramente 
a prática dos caçadores recolectores, nóma-
das por necessidade, na procura da sua 
alimentação proveniente do que a Natureza 
lhes disponibilizava em peças de caça de 
animais selvagens e em plantas, raízes e 
frutos silvestres. Tudo isto foi feito antes da 
sedentarização do Homem, ou da prática de 
agricultura e domesticação animal. Desses 
testemunhos, o elemento mais antigo repre-

sentativo da arte �igurativa pré-histórica é a 
chamada Vénus de Hohle Fels, descoberta nos 
Alpes Suabios, no sul da Alemanha, com idade 
avaliada entre os 35 mil e 40 mil anos, perten-
cendo ao Paleolítico Inferior e esculpida em 
mar�im de mamute.  
 
Em todos os testemunhos artísticos, com 
milénios de separação nas datas de origens 
que lhes são atribuídas, sublinha-se o deno-
minador comum representado no facto de 
serem �iguras femininas e obesas. 

A Idade Média iniciou-se em 476 dC com a 
queda de Rómulo Augusto, o último Impera-
dor Romano do Ocidente e termina em 1453, 
com a queda do Império Romano do Oriente, 
correspondendo à conquista de Constantino-
pla pelos Turcos, abrindo na Historia da 
Humanidade, no que se refere à Europa, um 
longo período dominado pela in�luência da 
Igreja, em que esta era omnipresente e sufo-
cadora, condicionando o comportamento das 
pessoas no campo moral, nos seus relaciona-
mentos, na vida familiar e na forma de pensar 
e vestir. 

As manifestações artísticas tinham uma forte 
carga de religiosidade. Na pintura, encontra-
mos personagens pouco volumosos e cober-
tos com muita roupa. Aliás, na época, cobrir o 
corpo era uma questão moral e religiosa. A 
nudez sofreu uma repressão severa e era 
considerada uma heresia, pelo que os teste-
munhos da obesidade foram escassos neste 
período da História do Homem. 

O povo, a plebe alimentava-se mal. Os alimen-
tos escasseavam. A fome grassava em vastas 
áreas da Europa. O alcance à fartura alimentar 
estava circunscrito à nobreza e ao clero, signi-
�icando um importante indicador do estatuto 
social. As refeições e, nomeadamente, os 
banquetes, representavam um tempo e um 
espaço de convívio e de socialização só acessí-
vel às classes sociais abastadas. 

A oferta alimentar era abundante confeciona-
da em variadas iguarias. O glutão medieval 
era presença nestes ambientes de ostentação 
gastronómica. Neste contexto, a gordura 
corporal era enaltecida como fator represen-

tativo de saúde e riqueza. O glutão medieval é 
elogiado pela sua saúde e vigor. Apenas se 
criticavam os excessos que condicionavam o 
corpo deformado do “muito gordo”. 

Esta posição crítica esboçava uma compreen-
são do limite entre o glutão saudável e o 
muito gordo doente. A força da Igreja medie-
val, mediante as suas mensagens religiosas de 
austeridade, incluía a contensão alimentar e, 
associadas a textos médicos da época, 
alertava-se para o cuidado com a alimentação, 
avançando sansões apenas para os casos de 
gordura muito excessiva, indiciadoras do 

pecado da gula e certamente traduzindo 
doença. Esta foi a primeira abordagem ao 
reconhecimento de que a presença de muita 
gordura corporal se relacionaria com doença.  
      

Terminada a Idade Média, iniciou-se um novo 
período na História do Ocidente conhecido 
como Idade Moderna. 

Os limites cronológicos da História são quase 
sempre de di�ícil consenso entre os historia-
dores, mas poderemos considerar como 
maioritariamente aceite a entrada nos 
“Tempos Modernos”, com o �im da Idade 
Média, marcada pela data de 29 de Maio de 
1453, correspondente à tomada de Constanti-
nopla pelos Turcos Otomanos, estendendo-se 
temporalmente até ao 14 de Julho de 1789 da 
Revolução Francesa. 

Este período de marcada modernidade entre 
os séculos XV e XVIII, abrange marcos impor-
tantíssimos da História Universal, como seja a 
Era das grandes navegações oceânicas, 
inicialmente começadas pelos navegadores 
portugueses e espanhóis, com a descoberta 
de novas rotas marítimas, abrindo o caminho 
para novas terras noutros continentes, que 
proporcionaram o contacto com outros povos 
e culturas. Para muitos historiadores da atua-
lidade foi então que se iniciou a Globalização. 

O papel do Homem no mundo ganhou uma 
nova visão, com o reconhecimento do papel 
desempenhado de centralidade decisiva no 
desenvolvimento da História, em oposição à 

centralidade de Deus na Idade Média. A expli-
cação cientí�ica passou a ser a regra, em detri-
mento da explicação por uma causa divina. 
Veri�icou-se uma verdadeira explosão no 
estudo, na pesquisa e desenvolvimento dos 
vários ramos da ciência. 

Toda esta abertura do pensamento foi exten-
siva à Arte. Foi recuperada muito da estética 
artística da Antiguidade Clássica greco--
romana. A valorização do corpo humano, com 
o frequente recurso à �iguração do nu, é 
evidente na pintura e escultura renascentista.
A esta exposição dos corpos femininos e mas-
culinos associaram-se os registos de múlti-
plos testemunhos de obesidade, reproduzi-
dos na pintura renascentista barroca. 

Baco, o deus do vinho na Roma antiga, foi das 
divindades da Antiguidade Clássica mais 
representadas na pintura renascentista e com 
versões pictóricas manifestamente diferen-
tes, algumas delas traduzindo uma �igura 
elegante quando jovem, outras a de Baco 
obeso na idade madura. 

         
                           

Foi na Renascença que se iniciou a formação 
de uma nova classe social, a burguesia mer-
cantil de grande prosperidade económica e 
ostentadora dos seus bens, traduzindo-se 

frequentemente por vestimentas dos mais 
variados tecidos, como o algodão, seda, cetim, 
veludo e brocados, bem como exuberantes 
joias ornamentais, apanágio da riqueza das 
personalidades registadas em retrato na 
pintura.     

Nas cidades italianas, na Flandres, em França 
e Espanha mas, de um modo geral, por toda a 
Europa renascentista, desenvolveu-se um 
lucrativo mercado de pintura retratista de 
nobres e burgueses ricos, muitas vezes 
obesos, relacionando-se este facto com a 

abundância alimentar que praticavam.

À Idade Moderna segue-se a Idade Contempo-
rânea, que decorre desde a Revolução France-
sa (1789) até aos dias atuais. Os acontecimen-
tos que constituem a História do Homem 
desenvolvem-se a um ritmo muito mais 
rápido e intenso, nunca antes veri�icado nos 
outros períodos da História. 

Charles Dickens (1812-1870) famosíssimo 
escritor inglês, crítico social de grande pers-
picácia na Inglaterra pré vitoriana e vitoriana, 
escreveu romances escalpelizando muitos 
dos problemas humanos e sociais originados 
pela revolução industrial sendo pioneiro da 
defesa dos direitos das mulheres e das crian-
ças inglesas. 

Vários artistas desenharam inúmeras gravu-
ras para ilustrar os livros de Dickens sendo 
alguns destes obras-primas da literatura 
universal com personagens literárias ines-
quecíveis.   

Nas peças literárias de Charles Dickens a 
obesidade está presente em muitas das suas 
personagens. Numa das suas obras mais 
conhecidas “ Os Cadernos de Pickwick” em 
inglês original “Pickwick Papers” algumas das 
personagens do livro, o próprio Mr. Pickwick, 
o rapaz gordo Joe sendo obeso e com sonolên-
cia excessiva, adormecendo com enorme 
rapidez a qualquer hora do dia, em qualquer 

lugar inclusive e ressonando à mesa enquanto 
esperava pela comida, con�igura o que atual-
mente está bem de�inido como Síndrome 
Obesidade-Hipoventilação e que durante 
muito tempo foi chamado de Síndrome de 
Pickwick. 

As Revoluções Industriais na sua continuida-
de foram uma força que aceleraram a Histó-
ria. A Primeira Revolução Industrial mecani-
zou a produção, com a máquina a vapor. A 
Segunda Revolução Industrial, em plena era 
do grande desenvolvimento cientí�ico, fomen-
tou a produção em massa, através da eletrici-
dade. E a Terceira Revolução Industrial é a 
revolução técnico-cientí�ica e da informação, 
com o surgimento das tecnologias digitais, 
com avanços notáveis nas áreas da informáti-
ca, robótica, biotecnologia e nanotecnologia. 

O avanço continua a uma velocidade vertigi-
nosa e, para muitos de nós, ainda não é com-
preensível a nova realidade das Redes Sociais, 
da Internet das Coisas e Inteligência Arti�icial 
da computação em nuvem (cloud computing) 
e que, juntos, con�iguram a Quarta Revolução 
Industrial. O chamado 4.0 é isto. 

Todas elas tiveram e continuam a ter in�luên-
cia profunda no modo como vivemos, como 
trabalhamos e nos relacionamos. Em paralelo, 
o Homem sedentarizou-se e modi�icou drasti-
camente a sua alimentação. 

Desde há muito que a obesidade - o ser gordo 
- deixou de ser estigma de beleza e fertilidade 
na Mulher e de prosperidade económica. 
Muito pelo contrário, esse estado ou situação 
passou a ser relacionado com doença e, 
simultaneamente, ganhou contornos de 
omnipresença na população mundial, de tal 
modo que, hoje, é considerada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde como a epidemia do 
século XXI. 

Pedro Gomes    
(Médico, Cirurgião Geral)        

Joseph Clayton Clarke (1856-1937)  
O rapaz gordo Joe, Os Cadernos de Pickwick                                                      
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Cirurgia da catarata 

Marque a sua consulta através do 239 802 701/2 
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A cirurgia é o único tratamento possível para 
quem desenvolveu catarata. Se a sua visão 
está a ficar turva consulte-nos! 

PUBLICIDADE
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No seculo XX, nas décadas seguintes à II 
Guerra Mundial, vários fatores contribuíram 
para uma acentuada mudança dos hábitos 
alimentares da população mundial, principal-
mente nos países industrializados ou em vias 
de industrialização. 

Um melhor poder de compra consequente ao 
aumento dos salários. O aumento do trabalho 
feminino na indústria, serviços e pro�issões 
liberais, di�icultando a conciliação do estatuto 
da mulher trabalhadora com a mulher domés-

A banalização do gordo

As manifestações artísticas deram cor e forma a uma obesidade acentuada e incapaci-
tante. Os corpos deformados, vulneráveis e decadentes exibem-se em esculturas e pintu-
ras, lado a lado com a realidade que atinge o corpo humano 

tica. O aparecimento e desenvolvimento das 
indústrias alimentares e industrialização da 
agricultura, fomentaram o aparecimento de 
uma extensa oferta de produtos enlatados, 
embalados, congelados muitos dos quais 
pré-confecionados. O aumento do sector da 
restauração com oferta variada e apelativa. 

Todos estes factos contribuíram para uma 
modi�icação das refeições caseiras tradicio-
nais, confecionadas pela “dona de casa”, subs-
tituídas frequentemente por refeições 

Pierre-Auguste Renoir, As Banhistas, 1918, Museu d’Orsay – Paris  
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rápidas durante a jornada de trabalho, termi-
nando o dia, então sim, com a dita refeição 
caseira muitas vezes dieteticamente mal 
equilibrada, com excesso de calorias, de 
proteínas e gorduras. 

Não só a alimentação mas também e não 
menos importante, o sedentarismo que hoje 
caracteriza a sociedade moderna contribuí-
ram para que o excesso de peso, a obesidade 
e, de um modo alarmante, a obesidade infan-
til, sejam hoje um problema de saúde pública 
à escala mundial, ao ponto da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considerar a obesi-
dade como a epidemia do Século XXI. Muito 
longe vão os tempos em que a obesidade era 
relacionada com conceito de beleza feminina, 
de fertilidade e no homem de abastança e 
poder económico. Homens, mulheres e crian-
ças obesas são hoje demasiado frequentes em 
todo o Mundo. 

A obesidade banalizou-se. 

Os testemunhos da obesidade na arte da 
pintura Moderna e Contemporânea dos sécu-
los XIX, XX e no presente século são inúmeros, 
tanto na pintura como na escultura, traduzin-
do uma cada vez maior aproximação à reali-
dade do mundo atual. 

Um dos movimentos marcantes da pintura 
Moderna, o Impressionismo, pela mão de um 
dos seus mais notáveis representantes, 
Pierre-Auguste Renoir celebrou a beleza e a 
sensualidade feminina. Foi por excelência o 
pintor das mulheres. Como traço de registo 
pictórico a beleza em contraste com a fealda-
de. Recuperou a beleza para as mulheres 
gordas pintadas nuas.   

A obesidade é cada vez mais registada nas 
diversas formas artísticas mas, frequente-
mente, associada ao grotesco. Fernando 
Botero (1932), pintor e escultor colombiano 
tem um estilo próprio, �igurativo, com perso-
nagens volumosos e inconfundíveis, celebran-
do cenas da vida quotidiana e problemas 
sociais. 
  

Fernando Botero (1932)    
A Familia Presidencial – 1967 

O nu na Arte Moderna e Contemporânea não 
pode ser abordado sem uma análise à obra de 
Lucian Freud (1934-2011), um dos notáveis 
pintores �igurativos do século XX. Nascido em 
Berlim, neto de Sigmund Freud refugiou-se 
com a família em Inglaterra, fugindo da 
Alemanha nazi e, posteriormente, adquiriu 
nacionalidade britânica. 

 
Lucian Freud, 1995                                           

Algumas das suas telas mais conhecidas são 
compostas por mulheres maduras, obesas, de 
corpos deformados por uma obesidade acen-
tuada e incapacitante. São imagens agressivas 
reportando a realidade de tantos seres huma-
nos que, pela sua condição de obesos, são 
socialmente discriminados, isolam-se e 
tornam-se vulneráveis e decadentes.  
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Este registo �igurativo na pintura de Lucian 
Freud, baseado em modelos vivos, é encontra-
do em outros artistas contemporâneos.
Jenny Saville (1970) nascida em Cambridge, 
componente do movimento artístico Young 
British Artists e a francesa Aurore Levasseur 
(1987), nascida na Normandia têm uma 
pintura com algumas a�inidades mútuas e 
com raízes na arte de expressar o nu de 
Lucian Freud. 

Nus contemplando mulheres volumosas, de 
grandes pregas cutâneas, acentuadas por 
traços de pincel ou por posições adotadas 
pelos modelos. 

Outros artistas contemporâneos como a fran-
cesa Jeanne Lorioz (1954) e a holandesa 
Yvonne Zomerdijk (1973) expressam-se 
numa pintura policromática muito marcada e 
bem de�inida recorrendo exaustivamente a 

Jenny Saville (1970)
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corpos robustos, predominantemente femini-
nos, representando uma obesidade estilizada 
e quase paradoxalmente rica em leveza de 
movimentos. Em ambas se notam in�luências 
da pintura de Botero. 

Os registos da obesidade na escultura moder-
na são inúmeros e espalhados por todo o 
mundo. Predominam as pequenas peças 

Jeanne Lorioz 

Yvonne Zomerdijk

escultóricas colocadas em passeios movimen-
tados, em parques, relvados de jardins ou 
pracetas próximas das pessoas, misturando--
se com elas, fazendo-as sentir a crua realida-
de que atinge muitos corpos humanos. 

O escultor galego Ramon Conde (1951) tem 
muitas das suas peças artísticas representan-
do grandes obesos espalhadas por várias 
cidades de Espanha. 

   

Aurore Levasseur (1987)
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Nesta longa caminhada na História do 
Homem, desde o Paleolítico ao ano 2020 do 
Século XXI, a Obesidade foi uma presença 
constante embora com diferentes prevalên-
cias nos vários períodos históricos. Foi 
relacionada com a beleza, a formosura, a ferti-
lidade, a abastança, a prosperidade e, antago-
nicamente, com a fealdade, o grotesco, a debi-
lidade e a doença.   

A doença é o patamar atual, uma doença 
epidémica estendendo-se por todo o Mundo, 
indiferente ao estatuto económico e social de 
cada obeso. É uma epidemia global.   

Ambas, a Arte e a Obesidade, são presenças 
constantes na evolução humana. Pela pintura 
e escultura o Homem registou a Obesidade ao 
longo dessa evolução. O que acontecerá no 
futuro? 

A Arte vai seguramente existir enquanto o ser 
humano existir. Novas formas de expressão 
artística serão provavelmente desenvolvidas 
ligadas à Quarta Revolução Industrial, mas a 
pintura e a escultura continuarão o seu 
percurso de séculos, concebidas pela mente 
humana, expressando as suas sensibilidades 
e executadas pelas mãos, criando novas 
tendências estéticas, certamente enquadra-
das em novos movimentos artísticos.   

Gordos continuarão a existir, como sempre 
existiram no passado, provavelmente apenas 
variando o estigma que em cada momento da 
História lhe foi associado.   

O aspeto epidémico da obesidade apenas será 
resolvido com a adoção de novas formas de 
vida social, da relação do Homem com o 
trabalho, do cumprimento de regras alimen-
tares básicas, não submissas aos desígnios de 
toda uma indústria agrícola e alimentar, 
frequentemente propriedade de multinacio-
nais agressivas no objetivo �inal do lucro 
máximo, utilizando campanhas de um marke-
ting sedutor, apelativo mas maligno. Educan-

À espera de uma revolução

do pedagogicamente as crianças, pelo exem-
plo da necessidade da mudança de comporta-
mentos.   

A dimensão da transformação necessária vai 
abranger a própria conceção dos centros 
urbanos, as suas acessibilidades, os tipos 
habitacionais, as zonas verdes, vias pedonais, 
transportes públicos e tantos outros fatores 
que possam recuperar a capacidade da movi-
mentação quotidiana do Homem, combaten-
do o sedentarismo e para uma vida mais sadia 
e com menos quilos de massa gorda.   

Contra a atual epidemia global da Obesidade 
será necessária uma revolução global nos 
comportamentos do Homem.    
    
Para que o Pensador de Rodin volte a ser o 
que foi. 

Pedro Gomes    
(Médico, Cirurgião Geral)    
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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

Rastreio de Cancro da Mama

PUBLICIDADE
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A melhor forma de combater o cancro da mama é a 
prevenção através de mamografias e exames regu-
lares.

Marque a sua consulta através do 239 802 700

Sabia que… 

No ano de 1771, William Hewson, cirurgião, 
anatomista e �isiologista inglês conseguiu 
isolar o �ibrinogénio, uma proteína muito 
importante no processo de coagulação do 

O sangue e a história….  
            Na Era Moderna

Há 300 anos aC já se acreditava que as artérias eram responsáveis pelo transporte do sangue, 
mas até 1242 admitiu-se que o sangue tinha origem no �ígado. Os glóbulos vermelhos foram 
descritos pela primeira vez no século XVII, mas foi preciso esperar pelo século XX para se perce-
ber que existiam 4 grupos de sangue. É esta história que temos vindo a contar…  

sangue. Muitas vezes referido como o “Pai da 
Hematologia”, este médico inglês também 
demonstrou que os glóbulos vermelhos são 
bicôncavos, em vez de esféricos, como tinha 
sido postulado anteriormente.   
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No ano de 1795, Philip Syng Physick fez a 
primeira transfusão de sangue humano 
(humano – humano), mas nunca chegou a 
publicar o seu trabalho. Foi chamado de o “Pai 
da Cirurgia Americana” e foi responsável pelo 
desenho de uma série de instrumentos cirúr-
gicos. Destacou-se na cirurgia da catarata e foi 
o primeiro médico do ocidente a fazer a extra-
ção de catarata por aspiração. 

No ano de 1818, James Blundell, um obstetra 
inglês, propôs que a transfusão de sangue 
seria uma solução apropriada para tratar a 
hemorragia grave pós-parto e realizou a 
primeira transfusão bem-sucedida e docu-
mentada de sangue humano (humano – 
humano) para o tratamento de uma hemorra-
gia. Extraiu sangue do braço do marido da 
doente - usando uma seringa - e transfun- 
diu-o com sucesso. 

No ano de 1874, William Osler observou que 
pequenos fragmentos de células da medula 
óssea compõem a maior parte dos coágulos 
nos vasos sanguíneos. Esses mesmos 
fragmentos receberam o nome de plaquetas. 
Osler foi ainda o criador do primeiro progra-
ma de residência para formação especializada 
de médicos e foi o primeiro a promover a 
formação clínica, preferindo a cabeceira do 
doente à sala de aula. O título de “Pai da Medi-
cina Moderna” deve-se a essa mudança no 
paradigma do ensino da Medicina. 

No ano de 1901, Karl Landsteiner, médico 
austríaco, publicou um artigo descrevendo a 
descoberta dos 3 principais grupos sanguíne-
os humanos – A, B e “C” (originalmente), 
porque mais tarde este “C” seria o grupo “O”. 
Na sua investigação, ainda concluiu que o 
então grupo “C” nunca se incompatibilizava 
com os grupos A ou B. 

Em 1902, Alfred von Decastello e Adriano 
Sturli, colegas de Landsteiner, descobriram 
ainda um quarto grupo sanguíneo- AB. 

E que… 

Para além das conclusões a que chegou, a 
maior in�luência de William Osler na Medici-
na terá sido a sua insistência para que os 
alunos aprendessem a ver e a falar com os 
pacientes e não tanto fechados numa sala de 
aula. Esta ideia espalhou-se pelo mundo e 
permanece hoje em vigor na maioria dos 
hospitais de ensino. 

No ensaio “Livros e Homens”, William Osler 
a�irma que “aquele que estuda Medicina sem 
livros navega num mar desconhecido. Mas 
aquele que estuda Medicina sem pacientes 
não vai ao mar de todo”. 

(Continua na próxima revista) 

Teresa Sevivas    
(Médica com especialização em Medicina 
Transfusional) 
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Seremos sempre cinco 
na hora de pôr a mesa, éramos cinco:
o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs
e eu. depois, a minha irmã mais velha
casou-se. depois, a minha irmã mais nova
casou-se. depois, o meu pai morreu. hoje,
na hora de pôr a mesa, somos cinco,
menos a minha irmã mais velha que está
na casa dela, menos a minha irmã mais 
nova que está na casa dela, menos o meu
pai, menos a minha mãe viúva. cada um
deles é um lugar vazio nesta mesa onde 
como sozinho. mas irão estar sempre aqui.
na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco.
enquanto um de nós estiver vivo, seremos
sempre cinco. 
 
  
José Luís Peixoto, in A Criança em Ruínas 
 



 

 

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

…………………………………………………………………@…………………………………………………..
(escrever em letra bem legível)  

O Centro Cirúrgico de Coimbra �ica responsável pelo tratamento e recolha do meu 
endereço de email que será conservado, enquanto perdurar o meu interesse na divul-
gação da referida informação, �indo o qual será removido da base de dados, com todas 
as garantias de con�idencialidade. 

…………………………………………………………………………………………   
(assinatura do titular do email) 

Coimbra,………………………………………………………… 

 

Quer receber a nossa revista? 
(Entregue-nos o seu pedido)



Aqui e agora 
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A especialidade que pode resolver os 
problemas do seu aparelho digestivo.

Marque a sua consulta através do 239 802 590 
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Olá, bom dia... Onde estás? - Estou aqui... Um “aqui” em que já não estou... Porque nunca há um mesmo 
espaço ou um mesmo tempo. Um momento nunca é o mesmo., nem pode ser de outra forma, porque 
o espaço e o tempo não existem.   

Eu que pensei estar aqui já não sou o mesmo. O ar que respiro não é o mesmo, o lugar que em trans-
formação ocupo no Universo não é o mesmo, não tenho idade, não tenho alma, não tenho querer, mas 
tenho vida. E por isso acredito que estou aqui. Os sentidos que penso serem meus fazem-me presumir 
que estou aqui. Mas não estou...   

O número �inito de partículas que existem em mim, não são minhas, são dos múltiplos Universos em 
que tenho vivido. Quando nasci, um conjunto de partículas deu-me vida, uma vida diferente da de 
outras vidas em que já tinha parcialmente vivido. Desde então sou vítima e bene�iciado desta troca de 
partículas.   

Vi átomos a desintegrarem-se, eletrões a saltar, muões a caírem, moléculas que se formaram, imaginei 
bosões e respirei o oxigénio que uma qualquer árvore já libertou, como se fosse meu... E como se eu 
estivesse aqui para o utilizar.   

Estou onde julgo querer estar, onde estou por acaso e onde nada é igual áquilo que penso encontrar. 
Nunca sei se sou produto de campos, de partículas, se destes ou daquelas. Sei que penso, mas não sei 
porque penso nem como penso. Aprendi que o Homem é um ser superior que tem alma e que faz a 
oponência do polegar. Sei que Descartes a�irmou se” penso logo existo”... Mas Descartes estava enga-
nado... Porque esse mesmo Descartes que pensou que existia, quando concluiu o que pensava já não 
era o mesmo, tinha mudado. As sinapses do seu cérebro já estavam em conexões diferentes, as molé-
culas dos seus neurotransmissores tinham mudado, a sua memória podia estar mais rica e também 
por isso já não era a mesma.  

Que felicidade mudarmos tanto sem nos apercebermos. Que vaidade a de podermos ser um conjunto 
de partículas e campos que se combinam e recombinam numa amálgama de seres/coisas de igual 
importância. 

Que bom é estarmos num aqui, que tem as aeronaves da mente mais so�isticadas, as inteligências 
mais perecíveis, as vaidades mais ridículas e sem nenhuma in�luência no Universo. Se neste aqui 
telefonar para uma galáxia a um milhão de anos de luz, o meu interlocutor vai ouvir-me daqui a um 
milhão de anos de luz... Eu já cá não estou, mas continuarei presente em partículas e campos diferen-
tes.  

A�inal, neste “aqui” e neste Universo só há partículas e campos. O agora já não existe como Einstein o 
pensou. A realidade não é mesmo o que parece… 

António Travassos          
(Médico Oftalmologista) 

Aqui e agora 
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Anestesiologia
Angiologia e Cirurgia Vascular
Cardiologia
Cardiologia Pediátrica
Check-Up Médico
Cirurgia Bariátrica
Cirurgia Geral
Cirurgia Maxilo-Facial
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Torácica
Clínica Geral
Dermatologia
Dor Crónica
Endocrinologia
Gastroenterologia   
 (endoscopia digestiva)
Ginecologia/ Obstetrícia
Imagiologia
Imuno-Alergologia

Infertilidade e Reprodução
Medicina Interna
Medicina do Sono
Medicina Transfusional
Neurocirurgia
Neurologia
Neurorradiologia
Nutricionismo
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pedopsiquiatria
Pneumologia
Psicologia Clínica
Psicologia do Desenvolvimento
Psiquiatria
Reumatologia
Terapia da Fala
Unidade de Medicina Desportiva
Unidade de Saúde Mental
Urologia

www.ccci.pt     |     www.facebook.com/CentroCirurgicoDeCoimbra

Rua Dr. Manuel Campos Pinheiro, 51   -   Espadaneira   -   S. Martinho Bispo   -   3045-089 Coimbra
T +351 239 802 700     M +351 916 047 932     M +351 968 574 777     F +351 239 802 709
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