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A esperança,
só a esperança,
nada mais,
chega-se a um ponto
em que não há mais nada
senão ela,
é então
que descobrimos
que ainda temos tudo
José Saramago
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Somos maus a fazer previsões

A futurologia não nos está no sangue, não somos especialistas em fazer previsões e nem a conjugação
dos astros iluminou os mais certeiros videntes. O mundo mudou e nós �icámos à janela. Não podíamos ir mais longe.

A �ísica quântica já nos ensinou que o “aqui” e “agora” não existem e que são as partículas que têm
vida. Não quisemos perceber bem esta transcendência do espaço e do tempo, porque con�iámos que
a Inteligência Arti�icial (IA) iria resolver tudo o que espera resposta ou destreza. Con�iávamos tanto
na IA que até começámos a dar-lhe um corpo jurídico, legalizando a sua existência e necessidade.
Investimos e começámos a olhar para o novo mundo dos algoritmos, que nos levaria ao machine
learning…
Depositámos toda a esperança na IA e esquecemos de onde viemos. Naquele momento, pareceu-nos
uma boa aposta. O data mining demonstrava que existiam padrões e sequências que nos permitiriam
saltar na evolução da espécie e os algoritmos começavam a provar que alguém poderia decidir por
nós. As incertezas, as dúvidas e hesitações, tão típicas da espécie humana, começavam a �icar simpli�icadas ou à beira de serem clari�icadas por outros.
Tudo corria bem. A sociedade sonhava com um mundo tecnologicamente desenvolvido e as falhas,
porque as havia, haveriam de ser suplantadas com a criação de super antivírus, porque o “lado negro”
da web também existia e a segurança passou a chamar-se cibersegurança.

Foi no meio de todo este pulsar tecnológico que alguém nos lembrou quem somos. De repente e sem
qualquer previsão, milhões de habitantes deste mesmo planeta viveram uma experiência única e em
simultâneo: o isolamento. Será di�ícil conjugar todos os astros para que tal experiência se repita no
tempo e no espaço, envolvendo tão elevado número de partículas (pessoas). As consequências ou os
resultados de tão vasta experiência ainda não estão relatados, mas já todos perceberam quem ganhou
este jogo da biodiversidade:
Humanos 0; Vírus 1;
Vamos continuar o jogo?
António Travassos
(Médico, Oftalmologista)
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Por detrás da máscara
A prevenção da transmissão de SARS-CoV-2 e COVID-19
e suas implicações
A necessidade de prevenção tem um reverso. Chama-se efeitos colaterais. A atual pandemia exige uma atitude inteligente e a fórmula passa por conciliar a evidência cientí�ica
com a tradição humanista. Vamos conseguir?

Cinco meses decorridos sobre a declaração de
pandemia, a vida alterou-se profundamente
em todos os aspetos. As medidas delineadas
para a prevenção da transmissão, heterogénea, re�letem o imperfeito conhecimento do
vírus e da sua circulação e a falta de estudos
�iáveis que guiem os decisores.
As medidas de afastamento social têm profunda repercussão na comunicação e na
forma como nos relacionamos com o “outro” e
o seu prolongamento devia mobilizar-nos
para diminuir os seus efeitos nefastos.

Depois de várias hesitações, tornaram-se
praticamente consensuais: o afastamento de
1,5 ou mais metros; a proibição de convívios
alargados (mesmo ao ar livre); o uso de máscara e em alguns casos, de proteção ocular. É
importante referir que não há estudos concludentes sobre a sua e�icácia. Recentemente,
uma meta-análise publicada na revista Lancet
(1 de junho de 2020), referia a ausência de
estudos controlados randomizados e concluía, por exemplo, que o bene�ício do uso de
máscara existia, mas que o nível de evidência
era, estatisticamente, de “baixa certeza” (low
certainty).
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Os efeitos colaterais das medidas usadas para
interromper a cadeia de transmissão acentuaram a desigualdade social, levaram ao encerramento das escolas com a prática generaliza-

da do ensino à distância e do trabalho à
distância, à profunda alteração das relações
pessoais, quase sempre mediatizadas pelas
redes informáticas e à diminuição drástica da
atividade �ísica de grupo.

A comunicação através de máscara altera a
clareza das mensagens orais e impede a leitura da linguagem facial. Um médico portador
de prótese auditiva escreveu que subitamente
se tornara “um de�iciente profundo”. A prática
médica corrente foi profundamente afetada e
assim permanece. O afastamento, a ocultação
e a restrição de acompanhante traduziu-se no
que alguns utentes descrevem como “a redução da empatia do pessoal fornecedor de
cuidados de saúde”.
É fundamental ter uma atitude inteligente e
baseada na evidência cientí�ica, relativamente
a esta pandemia. Esta deve ser rigorosa e
cuidadosamente apresentada e discutida
entre pares, antes de ser apresentada aos
decisores e vulgarizada em versões simpli�icadas. Os decisores devem ser informados de
forma alargada com intervenção que não
exclua os psicólogos, os sociólogos e os pedagogos.

Os prestadores de cuidados de saúde devem
ter bem presente que os cuidados que tomam
na sua segurança têm o utente como referência primária. E sim, este comportamento pú-

blico exige prevenção, mas entre estas
precauções e o pulsar para a “festa” há uma
distância enorme para percorrer. A evidência
cientí�ica pode ajudar. Os �ilósofos também.
Giorgio Agamben já começou a alertar para a
“barbárie tecnológica” que se está a instalar
nas universidades. Os estudantes podem
continuar fechados nos quartos? E Coimbra,
que parece ter abandonado o seu desígnio de
Capital da Saúde, deixará também de ser a
Cidade Universitária?
Luís Januário
(Médico Pediatra)

Dilemas e prioridades
Descon�inar não é igual para todos, tal como, na vida selvagem, a água dos charcos não
é igual para presas e predadores. Há um ciclo da vida de resposta ao medo, bem entranhado no cérebro humano e há prioridades e dilemas impostos a quem não tem possibilidade de escolha

Os micróbios - que mataram milhões de
pessoas e reduziram a população mundial a
350 milhões, na Idade Média – foram identi�icados há pouco mais de um século e o conhecimento pleno da sua importância, na eclosão
e transmissão de inúmeras doenças infeciosas, só aconteceu no �im do século XIX. Foi
nessa época que se descobriu o RX e se iniciou
a moderna anestesia, mas também a vacinação, como forma de prevenção das doenças
infeciosas. O primeiro antibiótico só foi
descoberto na segunda década do século XX e
a grande viragem na evolução das infeções só
começou a partir desse período, numa altura
em que se travava o combate efetivo da tuberculose, cujo bacilo, responsável pela doença,
levou o nome de Koch, médico patologista
alemão, Nobel da Medicina pelo trabalho de
identi�icação dos micróbios.
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Há pouco mais de um século, o conhecimento
médico deu um salto revolucionário mas,
ainda hoje, a tuberculose, conhecida como
doença mortal, desde há nove mil anos, continua prevalente, sobretudo em África, e a
malária continua a constituir uma das primeiras causas de morte em todo o mundo…
Atualmente, o combate aos vírus entrou
numa fase que ainda está longe de igualar o
combate à maioria das bactérias, mas a
expansão do conhecimento já circula tanto ou
mais rápida que as mutações e, nos países
desenvolvidos, ou em desenvolvimento, as
calamidades resumem-se, de uma forma

geral, a um período mais curto, permitindo
que a população se reequipe e utilize meios
de protecção individual, por vezes tanto ou
mais efectivos que os fármacos.

O ar, os alimentos e o contacto directo dos
corpos são hoje bem conhecidos como veículos de transmissão de doenças, tal como estamos todos bem conscientes que os micróbios
invisíveis invadem, sem pedir licença, os
nossos familiares, os nossos amigos e os
nossos vizinhos. Não permitir que isso aconteça é, para além de um cuidado de protecção
individual, um acto cívico de protecção do
próximo.
Ultrapassada esta primeira fase da nova
pandemia, abre-se o leque de prioridades e
dilemas, onde os factores sociais e o estado de
saúde prévio têm um valor e um peso maior
que a pandemia.
A diferença entre o comportamento de um
doente debilitado por patologia crónica,
infeciosa, degenerativa ou oncológica, e um
adulto bem instalado na vida, saudável, com
emprego garantido, sem qualquer limitação
das necessidades básicas, é abismal. Enquanto os primeiros têm um medo inimaginável da
nova agressão, pelo simples facto de ser
cumulativa com a situação prévia, já de si
invalidante, os segundos têm apenas de tomar
os cuidados necessários para evitar qualquer
contágio, e aguardar, sem pressas, que as

coisas normalizem. Nem medo da doença,
nem medo da fome, nem tão pouco de perder
a sua fonte de trabalho. Este é o grupo que
deve retomar a actividade tão breve quanto
possível, sem pisar o vizinho, e consciente de
que a norma é a salvaguarda da saúde dos
outros e da sua própria.

No doente com patologia crónica, em período
pandémico, a prioridade será a retoma da
atividade anterior, com aumento das defesas
e cuidado acrescido no convívio social.
Descon�inar com maior segurança, assumindo a convivência com o vírus, por muito
tempo ainda, não podendo a patologia crónica
ser arrumada numa gaveta. As consultas, os
exames, ou os tratamentos em curso não
podem ser ignorados, e as observações
programadas, antes da pandemia, são tão
importantes como a prevenção da infecção
por Covid-19. Neste grupo, descon�inar em
segurança, exige olhar a doença crónica como
prioritária, quando ela, só por si põe em risco
a vida do doente.
Um terceiro grupo é o daqueles, que ao longo
dos séculos, os deuses não conseguiram ou
nunca se interessaram em propiciar um
trabalho digno, um emprego estável, o pão na
mesa, ou um tecto para se abrigarem. Enfrentar esta, ou qualquer outra pandemia, com a
mesma calma e segurança que qualquer
funcionário público, com o emprego à espera
depois do descon�inamento e com as batatas
na despensa e a carne no fumeiro, essa calma
evidentemente não pode ter longa vida e a
retoma do que supostamente devia ser
normal, continua a ter o dedo não piedoso dos
deuses.

E agora sim, as prioridades que apresentam
estados conscientes de escolha, entre coisas
possíveis, têm travões, que não são mais do
que dilemas impostos, sobretudo àqueles que
não têm grande possibilidade de escolha. Os
médicos e enfermeiros do Sistema Nacional
de Saúde arriscam, diariamente, a sua saúde
para salvar a vida dos doentes, mas podem
estabelecer prioridades, sem risco de perder
o pão, o tecto e o emprego.

Descon�inar não é igual para todos. Como a
água dos charcos, na vida selvagem, não é
igual para presas e predadores. E as presas
têm de arriscar para matar a sede. E arriscar
pode ser expor a vida por alguma água. Este é
o ciclo da vida dos que lutam sempre como
resposta ao medo. Resposta possível, bem
entranhada no cérebro humano e preservada
ao longo dos séculos. Como possível é a fuga
ou a imobilidade por tudo o que assusta. E,
neste grupo, particularmente vulnerável, a
luta, na zona de risco, é a melhor forma de
sobrevivência. Nunca perdemos completamente os nossos medos, mas devemos lutar
por ser inteligentes, honestos e amáveis.
Da mesma forma brusca, quase violenta, com
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que se modi�icaram hábitos, em reação a uma
molécula invisível, que espalhou o pânico
numa sociedade mal preparada para confrontos; também se desencadeou, de uma forma
global, uma resposta imediata de defesa e
ataque ao inimigo público. A defesa incidiu
em formas simples de empenhamento individual e de grupo, incluindo o respeito do próximo e a salvaguarda dos direitos básicos de
saúde e de circulação. Bem longe e bem
diferente das pandemias na época em que
havia pouco conhecimento e, quando existia,
não circulava em tempo real.
O amanhã é sempre um passo à frente daquilo
que fazemos hoje.
Keep the best and change the rest. (Fica com o
melhor e muda o resto)
Raimundo Fernandes
(Médico Neurocirurgião)
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Não temos acordo
com a ADSE

SEIS DICAS DA PSICOLOGIA POSITIVA
Como converter ansiedade em felicidade
Chamam-lhe a ciência da felicidade e faz sentido esse epíteto, porque a Psicologia Positiva promove os instrumentos que ensinam o caminho para a felicidade. Em tempo de
crise pandémica, explicamos como construir novas competências, sem desviar o olhar
da realidade. Há 6 dicas para anotar

A Psiquiatria, enquanto ramo da Medicina,
centra a sua investigação no estudo da
doença, como por exemplo da Perturbação de
Ansiedade ou da Depressão, não se focando
no afeto, na compaixão ou no perdão. Com o
advento da Psicologia Positiva, considerada a
ciência da felicidade, veri�ica-se uma mudança no foco da investigação em saúde mental,
reconhecendo-se a felicidade e o bem-estar
como “capacidades humanas essenciais”, que
podem ser treinadas com a prática.
A Psicologia Positiva ajuda o indivíduo a compreender como pode trabalhar para melhorar
as suas capacidades internas. Mais do que
valorizar o tratamento dos sintomas, centra-se em conseguir a estabilidade emocional, a
gestão de expectativas do indivíduo e em
potenciar as virtudes de cada um.

Martin Seligman, considerado o pai da Psicologia Positiva, assenta esta ciência em três
pilares: considera que as emoções positivas
(gratidão, admiração, respeito, orgulho, serenidade e inspiração) são importantes para o
bem-estar; que as relações interpessoais são
indispensáveis contra a solidão e a Depressão; e que ter um “signi�icado na vida” ajuda a
suportar tempos di�íceis e a ver o bene�icio
dos sacrí�icos vividos.
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Aplicar a Psicologia Positiva não signi�ica
ignorar o que acontece de negativo no mundo,
negar as preocupações que nos assolam ou
ter uma perspetiva otimista. Em tempo de
crise, o que se pretende é conseguir olhar
para a realidade, colocando em prática 6 dicas
úteis:
1. Autocuidado

Praticar o autocuidado consiste, simplesmente, em fazer coisas que nos fazem sentir bem.
Ouvir uma música favorita, fazer exercício
�ísico em casa, preparar uma refeição saudável, meditar durante alguns minutos, vestir a
roupa preferida de manhã, tomar um duche
mais prolongado, seguir um trajeto diferente
até ao trabalho, espreguiçar logo de manhã,
dançar em casa, fazer uma sesta curta de 20
minutos ou �icar deitado na relva a ver as
nuvens… são formas de autocuidado!
O simples exercício de respirar profundamente três vezes, utilizando o abdómen (ex.:
contando até 4 enquanto se inspira e depois
até 5 durante a expiração) é uma forma de
autocuidado, que ativa o sistema nervoso
parassimpático e assim faz reduzir a ansiedade.
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2. Fazer atividades de relaxamento e mindfulness
Fazer algo relaxante, antes de ir dormir,
melhora a qualidade do sono. Evitar ler
notícias nas redes sociais sobre a pandemia,
ouvir um podcast para acalmar ou praticar
técnicas de relaxamento, ajuda a reduzir a
ansiedade antes de ir para a cama. Também o
contacto com a natureza é bené�ico. A sensação de isolamento social alivia quando se
caminha, corre ou anda de bicicleta na natureza. Respirar o ar fresco e caminhar num
espaço verde, melhora o humor em pessoas
com Depressão. O som, a luz e o cheiro da
natureza aumentam as emoções positivas,
reduzem a frequência cardíaca e a tensão
muscular.
A prática de mindfulness pretende que se
preste atenção plena ao momento presente,
sem julgamentos. Poderá, por exemplo, reparar atentamente no sabor de uma maçã
enquanto a trinca: na textura do fruto, no
cheiro, no sabor doce,… O mindfulness pode
ser praticado até durante a execução das
tarefas do quotidiano, por exemplo, enquanto
lava a louça, pode reparar na água quente na
pele, na textura da esponja, no cheiro do
detergente… Tudo isto ajuda a trazer-nos de
volta ao momento presente, aumentando a
sensação de tranquilidade.
3. Gratidão

Em tempo de pandemia, mesmo com o distanciamento social, é possível apreciar as pequenas coisas. Por exemplo, ajudar a comunidade
onde reside, suportando o comércio local,
melhora o emprego dos que o rodeiam. Assim,
ir ao café e ao restaurante do bairro, ou fazer
compras na mercearia ou na livraria perto de
casa, é uma forma de ajudar os outros.
Telefonar durante 10 minutos a um familiar
mais velho, tirar uma fotogra�ia a algo belo,
enviar um email a uma colega partilhando
algo que aprecia genuinamente, mas que
ainda não tinha dito ou lembrar o telefonema
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de um amigo que o tenha feito sentir-se bem,
funciona como um antidoto para ansiedade.
Apreciar as pequenas coisas: como prestar
atenção às �lores no jardim, às nuvens no céu,
ao som dos pássaros ou fazer uma pausa
simplesmente para observar, reduz a atividade no córtex pré-frontal envolvido no pensamento ruminativo da ansiedade.

A gratidão é uma escolha consciente e, tal
como qualquer hábito, precisa de treino!
Durante o dia, será importante tirar três
momentos para praticar a gratidão, pensando: “O que me fez sentir grato? O que me fez
sorrir hoje? O que foi surpreendentemente
bom hoje? O que me fez rir?”.

A gratidão promove a construção de relações
sociais fortes e, para além do efeito psicológico, tem bene�ícios para a saúde �ísica. Pessoas
que tiram um tempo para re�letir sobre
momentos de gratidão, reportam menos dor,
menos sintomas depressivos, recuperam de
intervenções médicas mais rapidamente e
apresentam menor subida da tensão arterial
em momentos de stress.
4. Colocar as coisas em perspetiva

A memória apresenta um viés para os eventos
negativos, ou seja, o ser humano recorda
melhor as memórias negativas do que as positivas. Do ponto de vista evolutivo esta característica tem um efeito protetor, por exemplo, o
homem recordar que determinado fruto era
venenoso, mostrou-se essencial para a sua
sobrevivência.
Sabendo isto, quando se sentir ansioso, tente
fazer um esforço para ultrapassar este viés
cognitivo, mudar a perspetiva e tentar
lembrar as coisas positivas que aconteceram
devido ao coronavírus: a possibilidade de
estar mais tempo em família, de reduzir o
tempo gasto no trânsito, de ler os livros que
tinha pendentes, de cozinhar pratos novos
com os �ilhos,…
Com esta mudança de perspetiva, o sentimen-

to de esperança aumenta e reduz a ansiedade.
5. Autocompaixão

A autocompaixão implica tratar de si próprio
como se tratasse de um amigo; mesmo
quando comete um erro, quando diz a coisa
errada ou quando toma a decisão incorreta.
Implica mudar a forma como pensa sobre si e,
mais do que olhar para si com julgamento
pessoal ou crítica quando as coisas não são
perfeitas, é olhar para si próprio com simpatia e tolerância. E em vez de repetir “falhei
naquela reunião”, tentar pensar “�iz o melhor
que podia”.
A autocompaixão relaciona-se com a resiliência e com a capacidade de regular as emoções.
Com o con�inamento, não vale a pena acreditar que vai sentir-se feliz, sociável ou produti-

vo como antes. A presente pandemia obrigou
a mudar a forma de trabalhar, a cancelar
concertos, viagens,… e a experiência do isolamento é di�ícil! Por isso, é importante saber
que não há problema em sentir-se triste e em
reconhecer a deceção como um sentimento
ajustado ao que está a viver.
6. Manter a ligação aos outros

Com a presente situação, o distanciamento
�ísico impede os abraços e o aperto de mão.
Contudo, temos de evitar que o isolamento
�ísico para proteger os outros do vírus nos
conduza à “pandemia da solidão”!
Segundo um estudo recente, a solidão aumenta a mortalidade em 29% apresentando-se
com um impacto maior do que a obesidade;
aumenta a prevalência de patologia cardio-
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vascular, como o enfarte; e prejudica o sistema imunitário.

Apesar do distanciamento �ísico é essencial
manter-se conectado com os outros. O
contacto social aumenta a oxitocina - a
hormona do amor - que tem um efeito antistress reduzindo o cortisol e a tensão arterial,
atenuando a dor e melhorando o sistema
imunitário.

Para se manter “ligado aos outros” combine
um tele-café com amigos, um jantar virtual,
aprenda a cozinhar numa aula online ou
participe num grupo de conversa com amigos
online. Se preferir, faça uma chamada telefónica, que será melhor do que escrever uma
mensagem. Se mesmo assim não se sentir
bem, poderá contactar uma linha telefónica
de apoio psicológico e, se identi�icar sintomas
de Depressão ou de Perturbação de Ansiedade, deverá contactar o seu médico de família
ou agendar uma consulta de Psiquiatria.

A Psicologia Positiva mostra que a felicidade e
o bem-estar são essenciais para o ser
humano, sendo competências que podem ser
treinadas. Para manter a saúde mental, com o
desa�io que a atual pandemia acarreta, é
essencial manter uma alimentação saudável,
praticar exercício �ísico e tentar colocar em
prática algumas dicas para reduzir a ansiedade. Porque a�inal a felicidade também se
aprende a construir!
So�ia Morais
(Médica, Psiquiatra)
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LASIK
A cirurgia Lasik corrige a sua miopia,
hipermetropia ou astigmatismo.
Marque uma consulta de avaliação.
Marque a sua consulta através do 239 802 703
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Sabe que o medo protege?

O sentimento de inquietação é transversal e a incerteza perante o futuro é uma incógnita. Há medo, não há como o negar. A ousadia está em viver com esse mesmo medo. É a
isso que chamamos coragem

O dia 16 de março de 2020 marcou, de�initivamente, as nossas vidas e a realidade como a
conhecíamos deixou de existir, no sentido em
que a normalidade foi alterada, pelo menos
até ao momento em que a ciência nos dê
respostas efetivas de combate ao novo Coronavírus ou até ao momento em que o Homem
deixe de ser tão suscetível a este organismo,
criando imunidade de grupo.

Depois de três meses muito longos, com
estado de emergência pelo meio, estamos
agora desobrigados do dever cívico de con�inamento e a realidade tende, lentamente a
reorganizar-se. Parece-nos transversal o
sentimento de inquietação que emerge de
alguma ausência de informação que, por
vezes, nos mantém num terreno que nos vai
sugando energias. A realidade dita que,
amanhã tudo poderá ser radicalmente
diferente de hoje e os planos que fazíamos
tranquilamente para daqui a um mês, para as
férias de verão, para o Natal ou até para o ano
que vem, são agora mais di�íceis de sonhar.
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Palavras como medo, tristeza, angústia e
solidão passaram, compreensivelmente, a
fazer mais parte das nossas vidas. Experimentámos sofrimentos intensos quando nos
vimos privados dos contactos com os nossos
mais queridos (�ilhos/as, netos/as, irmãos/ãs
e amigos/as muito próximos/as) cumprindo
a regra que o inevitável isolamento social
impôs.

A realidade no trabalho e nas escolas também
mudou, os nossos lares foram invadidos pelos
ecrãs, que projetam as reuniões ou as aulas
que nos limitaram a intimidade, alterando a
diferenciação �ísica de espaços.

Todas as alterações que o nosso quotidiano
sofreu tinham em vista um bem maior, o da
proteção das nossas vidas e tudo �izemos na
tentativa de garantir esse bem. Foram, ou
melhor dizendo estão a ser, tempos muito
di�íceis, sem dúvida.

Julgamos que chegou o momento de olhar
para dentro de cada um de nós, e também dos
outros, e perceber tudo aquilo que não nos
foi, nem nunca vai ser retirado.
Não deixámos de amar, nem de ser amados.
Não deixámos de ser as pessoas que já
éramos. Não deixámos de dar importância ao
que para nós é importante e não nos esquecemos daquilo em que acreditamos. Muito pelo
contrário, na verdade. Tudo �izemos para
tentar garantir que não nos veríamos privados daquilo que mais importava para cada um
de nós.
Agora, numa fase diferente do desenvolvimento desta pandemia, já será possível começar a perceber que o isolamento social não
teve o poder de destruir as coisas belas, nem
de destruir em nós o que há de melhor, tanto
assim que nos reinventámos e fomos capazes

de nos manter juntos à distância, contrariando de�initivamente o ditado popular que nos
ensinou que “longe da vista, longe do coração”.

A ameaça a que temos estado expostos é nova,
percorre o mundo sem diferenças e invade as
populações de incerteza, deixando soterradas
todas as outras ameaças inerentes à nossa
existência.
Sabemos que a incerteza perante o futuro é
uma incógnita que muito nos fragiliza, mas
também sabemos que temos recursos que
não conhecemos até necessitarmos deles e
que, é com eles que contamos para transformar receios e tristezas. São esses recursos
que nos permitem continuar, continuar sem
negar o medo, mas sem permitir que �iquemos bloqueados por ele.
Quando adaptado, o medo é protetor. Aprendemos, desde cedo, a viver com o medo e a
isso chama-se coragem. Procurar ajuda,
quando sentimos que precisamos dela, é
também um sinal de coragem.

Compreendendo que a ambiguidade e a incerteza poderão ser das experiências emocionais
mais di�íceis de gerir, temos que aceitar que,
neste momento elas são, mais do que antes,
comuns em todos nós.
Urgente será superar as questões colocadas
pelo con�inamento, reconquistando a
con�iança que nos vai voltar a permitir viver
livremente, com todas as ameaças que isso
implica e com todos os medos que nos caracterizam.
Somos as mesmas pessoas e as nossas emoções são as mesmas, nunca iremos estar
privados do que sentimos. Não nos podem
retirar o amor, a esperança, o desejo de continuar, nem os sonhos. São estas as âncoras da
nossa existência.
Ana Beatriz Condinho
(Psicóloga clínica e psicoterapeuta)
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O que não nos mata,
torna-nos mais fortes
A resposta inata de sobrevivência ativa os instintos primários e, perante um desastre
natural, seja um terramoto ou uma pandemia, a espécie humana pode seguir dois caminhos: “luta ou foge” ou “cuida e faz amizades”. Por ser automática, não conseguirmos
escolher qual a resposta ao stress que iremos ter, mas podemos treinar a que melhor se
adequa a nós
Quando experienciamos uma adversidade –
doença ou perda – a nossa relação com o
mundo exterior muda. Podemos sentir emoções desagradáveis, como a tristeza, a ansiedade ou a raiva. No entanto, a longo prazo, a
adversidade pode ajudar a experienciar uma
nova apreciação da vida, pode melhorar a
nossa relação com os outros e ajuda-nos a
ganhar resiliência, ou seja, “o que não nos
mata, torna-nos mais fortes”!
Em situações de stress social, a resposta inata
de sobrevivência protege-nos contra a
ameaça, mas sendo automática pode ajudar
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ou prejudicar a forma como lidamos com a
situação. Há dois tipos de resposta ao stress.

No ser humano, a atitude mais frequente
perante um stress é uma resposta de “luta ou
fuga” (“�ight or �light”), em que, por ativação
do sistema nervoso simpático, o corpo prepara-se para lutar ou para fugir da ameaça. Mais
especi�icamente, no cérebro, a amígdala
deteta a ameaça e comunica com o hipotálamo, que ativa a hipó�ise e esta desencadeia
uma cascata hormonal, levando à ativação da
glândula suprarrenal que liberta adrenalina e
cortisol, conduzindo ao aumento da frequên-

cia cardíaca e respiratória, à desaceleração da
digestão, perda de visão periférica, aumento
da glicémia…o que facilita a recção �ísica
imediata.

A investigação mais recente mostra que existe
outra resposta ao stress, denominada de
“cuidar e fazer amizade” (“tend and
befriend”). Nesta, a ameaça desencadeia no
cérebro a libertação de oxitocina, que promove a construção e manutenção da nossa rede
social, reduzindo a ansiedade e melhorando a
empatia. Em particular, a oxitocina reduz a
atividade hipotálamo-hipó�ise-suprarrenal, e
com a redução do cortisol, diminui também a
frequência cardíaca, a tensão arterial, a ansiedade e o stress.
Perante um desastre natural, a resposta ao
stress “tend and befriend” reduz a incidência
de Perturbação de Stress Pós-traumático e
promove o crescimento pessoal. Após a
pandemia SARS, em Hong Kong, um estudo
mostrou que as pessoas que a experienciaram
apresentavam mudanças positivas: maior
suporte social, melhor saúde mental e um
estilo de vida mais saudável.

Outro estudo, realizado na Nova Zelândia
após o terramoto de 2010, corrobora que as
pessoas que tinham partilhado esta experiência nutriam sentimentos de união entre si.
Para além disso, o facto de assumirem um
papel na ajuda aos outros e de contribuírem
para a reconstrução da comunidade foi essencial para o seu crescimento pessoal, melhoria
da gestão do stress e facilidade no regresso à
rotina, após o terramoto.

�light” ou a “tend and befriend”?

A resposta ao stress “�ight or �light” é mais
utilizada quando se lida com uma ameaça
externa, enquanto que a “tend and befriend”
ocorre para suportar os outros à nossa volta.

Podemos estimular a resposta “tend and
befriend” tentando conectar-nos com os
outros, ver a sua perspetiva e tentando entender os seus sentimentos e di�iculdades. Assim,
apesar do distanciamento social, permanecer
“ligado aos outros”, sentindo-se conectado
com a família e amigos, mesmo que seja
através de meios digitais, melhora a �iliação e
reduz o efeito negativo do stress. Este “coping
comunitário” melhora a consciência social, a
capacidade de compreender os outros e de
interagir de forma empática.
A investigação tem vindo a demonstrar que
desastres naturais, como a atual pandemia
pelo novo coronavírus, podem “trazer ao de
cima o melhor de cada pessoa”, mostrando
que uma situação de crise pode ajudar ao
crescimento pessoal. E apesar de não conseguirmos escolher a nossa resposta ao stress,
podemos treinar a que melhor se adequa a
nós!
So�ia Morais
(Médica, Psiquiatra)

A investigação mostra que há bene�ícios em
experienciar uma crise coletivamente, e não
isoladamente, em que o suporte social sentido durante a crise pode melhorar a saúde
emocional e reduzir a reação ao stress, a longo
prazo.

Com a atual pandemia pelo novo coronavírus,
vivenciam-se emoções negativas, incerteza
social e económica, sofrimento �ísico e stress
psicológico. E como iremos lidar com esta
pandemia? Utilizando a resposta “�ight or
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Andar de bicicleta
faz mal aos homens?

Trocar o sofá da sala, por um passeio ao ar livre continua a ser a opção mais saudável.
Mas como? De carro, a pé ou de bicicleta? Qualquer uma das opções é bem-vinda. Para
já, apostamos na bicicleta e deixamos uma dica para os homens: almofadar os calções é
mais importante do que ter um selim confortável

Nestes tempos pós-con�inamento, só apetece
sair de casa. Já chega de estar sentado no “Lar,
doce lar”. Temos necessidade de sair. Não
sonhamos necessariamente em sair para
muito longe, mas também não nos imaginamos a trocar a sala de casa pelos corredores
de um centro comercial. Queremos, isso sim, a
nossa liberdade. Poder ir, conviver…. Com os
outros e com a natureza. Respirar ar puro.

Dar um passeio a pé é óptimo, liberta, permite-nos fazer exercício �ísico ao mesmo tempo
que mudamos de lugar. É, sem dúvida, o meio
de locomoção mais natural e o que mais liberdade nos dá. Não há (quase) regras a cumprir
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e as que existem são elementares. Somos
donos do nosso desígnio. Mas o alcance da
viagem é relativamente curto – saímos do
nosso bairro, mas di�icilmente saímos da
nossa terra, pelo menos em tempo útil. É bom,
mas não dá para sair completamente de
“casa”.

Por outro lado, dar um passeio de carro
permite-nos ir para longe, ir muito para além
da nossa terra. Mas a viagem em si faz-se num
espaço mais pequeno do que a nossa casa.
Mais pequeno do que o nosso quarto. E temos
muitas regras a cumprir. E continuamos
sentados...

E a bicicleta? Esse meio de locomoção extraordinário que, no essencial, multiplica os
nossos passos, faz com que consigamos andar
mais rápido e para mais longe. Podemos ir a
outras terras, decidir os caminhos -podem ser
os mesmos que escolheríamos se fossemos a
pé. A nossa liberdade é quase a mesma da que
temos quando andamos a pé – talvez mais
ainda, pois o horizonte é mais amplo. E vemos
o mundo (um pouco) mais de cima. Não nos
faz “voar”, mas quase...
Andar de bicicleta faz bem à saúde, é sabido. É
um exercício essencialmente aeróbico de
baixo impacto, protege as articulações,
enquanto “fortalece” os músculos, o coração e
os pulmões. Reduz a incidência da hipertensão e diabetes, diminui a obesidade, o risco de
AVC’s e de enfartes do miocárdio. E mesmo o
risco de cancro. E é bom também para reduzir
o stress, a ansiedade e a depressão.

Mas, apesar de todos os bene�ícios, andar de
bicicleta pode trazer problemas. E não
falamos apenas de quedas e acidentes...
Pescoço, mãos, punhos, coluna, joelhos e períneo podem ser vítimas de pressões mal distribuídas enquanto pedalamos. Podemos sentir
dores, sensação de peso e desconforto localizados. Mas disso damos conta, essas não nos
passam ao lado, são problemas de “super�ície” que compreendemos bem e que, talvez
por isso, não nos assustam muito.
Por outro lado, pelo menos para os homens,
há outras preocupações. Será que longas
horas de esforço em cima de um selim fazem
mal à próstata? Ou causam “impotência”? Ou
alteram o PSA?

Há muitos estudos sobre o tema, alguns de
grande dimensão, mas este é um assunto que
gera alguma controvérsia. Podemos dizer que
a próstata não sofre com o ciclismo. Está
muito profunda, protegida dos traumas de
contacto super�icial. De�initivamente, andar
de bicicleta não provoca cancro da próstata se alguma coisa faz, é diminuir o risco! Nem
provoca prostatites! A análise da literatura,
sobre os efeitos do ciclismo nos valores do
PSA, mostra que não parece haver in�luência
signi�icativa. Por prudência, talvez se deva
evitar realizar o doseamento do PSA após
prática prolongada de ciclismo, mas nada de
mal vem daí.
E a função sexual? Haverá risco de “impotência”?

Enquanto estabilizamos o corpo em cima da
bicicleta, exercitamos o equilíbrio, a postura e
a coordenação. Ficarmos focados na estrada
enquanto pedalamos, estimula a concentração e a consciência do momento. É o “mindfulness”, tão em voga - tira-nos o foco do turbilhão do dia-a-dia e ajuda-nos a prestar atenção ao que é básico – respiração, equilíbrio,
movimento coordenado.

O contacto perineal com o selim, especialmente se este for mal adaptado à anatomia do
ciclista, pode ser traumático e comprimir o
nervo e os vasos pudendos. As parestesias do
períneo, pénis, escroto ou nádegas são, provavelmente, o sintoma mais comum da compressão nervosa, sendo por vezes o único
sinal e um potencial marcador de risco para a
disfunção eréctil. Podem ocorrer ainda outros
sintomas, como di�iculdades em atingir o
orgasmo, sensibilidade alterada durante a
ejaculação ou a defecação e dor perineal.
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Contudo, o balanço no que à função sexual diz
respeito é francamente positivo.

Um estudo americano avaliou a função sexual
num universo de quase 4 mil homens, dos
quais 63% faziam ciclismo e os restantes
eram praticantes de corrida ou natação. Os
resultados mostraram uma tendência para
melhor pontuação no inquérito de actividade
sexual nos ciclistas, quando comparados com
os restantes, con�irmando o que outros estudos já haviam veri�icado (incluindo um
estudo inglês com mais de 5 mil homens): o
ciclismo não prejudica a função sexual, se algo
faz é melhorá-la! Em qualquer dos casos,
sabe-se que quem pratica desporto, seja ele
qual for, tem menor incidência de disfunção
eréctil, face aos que têm vida sedentária. Por
outro lado, esse mesmo estudo americano
encontrou uma tendência para mais queixas
de desconforto perineal e uretral nos ciclistas.

Para minimizar os riscos de lesões traumáticas impõem-se alguns cuidados, designadamente adoptar uma posição correcta na
bicicleta, com o acerto ajustado da altura do
selim, da inclinação e da distância para o guiador; o selim deve ser ergonomicamente construído, almofadado, mas não excessivamente
– porque, mais importante do que o selim, é a
utilização de calções almofadados durante a
prática. Sugere-se ainda realizar alternâncias
de posição regularmente, evitando assim
posições viciosas mantidas.
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Que não sobrem dúvidas, no ciclismo, os
bene�ícios da obtenção de uma boa capacidade cardiovascular, �ísica e mental, suplantam
de forma clara os potenciais riscos inerentes à
sua prática. Homens (e mulheres), descon�inem deixando as chaves do carro para trás. A
bicicleta é uma excelente opção, também para
isso.
Arnaldo Figueiredo
(Médico, Urologista)

Nota: Autor em desacordo com o Acordo Ortográ�ico de 1990
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Rastreio de Cancro da Mama
A melhor forma de combater o cancro da mama é
a prevenção através de mamografias e exames
regulares.
Marque a sua consulta através do 239 802 700

A vida sexual não é igual para todos
o caso dos cangurus

A melhor forma de combater o cancro da mama é a
prevenção através de mamografias e exames regulares. Dois úteros, três vaginas, um marsúpio e três maternidades quase em simultâneo. Confu-

so? A fêmea canguru atingiu um estado de adaptação evolutiva que lhe permite tudo
isso e muito mais. A vida sexual e reprodutiva do canguru pode surpreender os mais conMarque a sua consulta através do 239 802 700
servadores
A função sexual e reprodutiva de alguns seres
vivos deixa-nos fascinados e, por vezes, incrédulos. Por mais excêntricas e estranhas práticas sexuais que os seres humanos possam
consumar �icam, apesar de tudo, muito
aquém de determinadas peculiaridades
observadas no reino animal. Efetivamente,
existem fêmeas que assassinam o seu parceiro logo que a cópula �inaliza, o chamado canibalismo sexual, comum entre aranhas (viúva
negra); escorpiões; fêmeas louva-a-Deus que
comem a cabeça do parceiro, para que ele
liberte mais espermatozoides e abelhas que
promovem a explosão do pénis do zangão
depois da fecundação. A capacidade de determinados seres vivos mudarem de sexo ao
longo da vida, para fazerem face à necessidade de preservação da espécie, tal como acontece com determinadas serpentes, alguns
peixes e as hienas manchadas, que possuem
um pénis maior do que os respetivos machos,
é surpreendente e arrebatadora.
Apesar de todos esses exemplos, a história
íntima dos cangurus adquire contornos
irresistíveis e é particularmente cativante,
pela dicotomia da similaridade com a raça
humana e, simultaneamente, a superior capacidade de terem sexo satisfatório e uma vida
reprodutiva muito mais pro�ícua, protetora e
inteligente, por um lado e muito menos agressiva e dolorosa no momento do parto do que a
maioria dos mamíferos, por outro lado.
Os cangurus, simpáticos marsupiais que
constituem o símbolo do continente austra-
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liano e representados como campeões de
kickboxing, aos murros e pontapés em banda
desenhada, são mamíferos com estreito
relacionamento e convívio social, vivendo em
grupos de 10 ou mais machos e fêmeas. As
fêmeas têm relações com múltiplos machos e
os machos formam uma hierarquia entre si,
baseada na idade e no tamanho, sendo o
macho �isicamente dominante o que colhe a
preferência das fêmeas.
Por sua vez o ciclo estral, ou “cio”, da fêmea
dura entre 22 e 42 dias. Os machos detetam
esta fase cheirando a urina dela e, nestas
circunstâncias, iniciam a sua exibição para a
conquistar, podendo brigar e lutar violentamente pela parceira. Mas não é uma sociedade machista e, pelo contrário, acaba por ser a
fêmea que escolhe o seu parceiro em cada
ciclo estral. Quando ela escolhe um parceiro
(os candidatos maiores têm quase sempre a
sua preferência), a fêmea coloca-se em posição para a cópula. O macho monta sobre ela e
o sexo dura entre 15 e 30 minutos. Curiosamente os cangurus pertencem a um grupo
raro de seres vivos que têm sexo apenas por
prazer e não para procriar.
O canguru tem um pénis bifurcado que,
durante a ereção, se assemelha a dois pénis.
Mas isto não é por acaso. De facto, a fêmea
possui não uma, não duas, mas…três vaginas!
E dois úteros!

As duas vaginas laterais permitem a penetração de ambas as pontas do pénis bifurcado e a

passagem ascendente do esperma para os
dois úteros, enquanto a vagina central
(mediana), também chamada canal pseudovaginal, permanece fechada e apenas se abre
durante o primeiro parto, permitindo a passagem descendente do �ilho. A ejaculação é
bilateral e a fertilização ocorre em menos de
48 horas.

Em suma, a anatomia dos cangurus é muito
mais lógica e prática; existem duas vaginas
para o sexo e uma vagina para o parto; via
ascendente para o sexo e via descendente
para o parto. Funções diferentes, órgãos
diferentes! Pode parecer estranho à primeira
vista mas, numa perspetiva mais lógica, estranho e primitivo é ter o mesmo órgão para
diferentes funções, conferindo-lhe via ascendente e descendente indiscriminadamente.
Os dois canais vaginais sexuais laterais do
canguru abrem-se em dois úteros totalmente
separados e ambos terminam num único
canal de parto. Cada útero tem as duas trompas de Falópio e os respetivos ovários, conferindo uma proteção extra na função reprodutiva que espécies primatas superiores não
têm.
Em ambos os úteros pode haver fecundação
mas apenas um embrião se vai desenvolver de
cada vez, �icando o restante, no outro útero,
preservado (como que congelado) até ao
parto do irmão mais velho. Perfeito! A�inal ter

Uretra

apenas um útero e uma vagina é que pode
parecer estranho, menos funcional e pouco
seguro. Nos primatas superiores (macacos e
humanos), a embriologia prova que este seria
o caminho ideal; no entanto, a fusão dos
canais de Müller e reabsorção do septo culminando em uma vagina e um útero, em vez dos
dois iniciais, foi uma evolução algo infeliz e
pouco inteligente.
No útero, a gestação dura apenas entre 30 e
40 dias. Um ou dois dias antes do parto, a
fêmea limpa o marsúpio (nome cientí�ico
dado à bolsa dos cangurus). Isso porque, nas
épocas em que não há cangurus-bébés a habitar o marsúpio, os mamilos da fêmea, que
�icam na bolsa, libertam uma secreção cinzenta e espessa. Antes do parto, a fêmea coloca a
própria cabeça na bolsa e lambe essa secreção
para a eliminar, deixando os mamilos completamente preparados para a alimentação do
recém-nascido.

Mas é o parto que mais distingue esta espécie
de mamíferos e que os coloca entre os mamíferos com maior sagacidade e inteligência em
termos reprodutivos; acabar com o sofrimento e as di�iculdades de um parto doloroso de
uma cria demasiado volumosa para o canal
vaginal foi objetivo supremo e totalmente
conseguido entre estes marsupiais. No
momento do parto, a fêmea assume uma posição especí�ica, que varia com a espécie. Os

Rim

Dois úteros
Vagina central
Penis bifurcado
Vaginas laterais
Bexiga
Ligação comum das 3 vaginas
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cangurus-vermelho sentam-se com a cauda
entre as patas, apoiando-se na parte inferior
das costas, enquanto os cangurus-cinza
mantêm a cauda em posição normal, mas
curvam-se de forma a aproximar a vagina da
bolsa. A ideia é, invariavelmente, facilitar a
escalada do recém-nascido.

E eis o mistério: a cria nasce ainda em estado
embrionário muito primário, com apenas 2 a
5 cm de comprimento e cerca de 1 g de peso.
Os olhos estão fechados e as patas traseiras
são subdesenvolvidas; a força necessária para
a di�ícil missão de escalar o pelo da mãe até ao
marsúpio é conseguida com os membros
anteriores, assim como os músculos faciais e
os músculos da língua. Esta viagem de escalada dura cerca de 3 minutos. São 3 longos
minutos para a mãe que, apesar de atenta e
protetora, não ajuda o recém-nascido,
limitando-se a lamber o caminho entre a
vagina e o marsúpio para facilitar a escalada;
o �ilhote tem uma prova de esforço até ao
limite e quando chega à bolsa procura imediatamente um dos mamilos da mãe que, ao ser
abocanhado, se dilata, prendendo-se à sua
boca. Assim �icará em alimentação constante
durante muitos meses…

Igualmente inteligente é a amamentação dos
cangurus. Cada fêmea possui 4 tetas e a composição do leite materno é versátil, adaptando-se progressiva e constantemente às necessidades ditadas pelo crescimento e desenvolvimento da cria. Desta forma, nos seis primeiros meses o líquido é composto principalmente por hidratos de carbono. Mais tarde, os
lípidos tornam-se o componente predominante. O marsúpio é onde o �ilhote “termina”
seu desenvolvimento porque, ao contrário da

maioria dos mamíferos, os marsupiais não
têm placenta. Esta bolsa é uma dobra de pele
que recobre os mamilos da fêmea e não
possui pelos no seu interior. Aqui, a cria
passará os próximos 200 dias em amamentação permanente e constante, conseguindo
desta forma o seu total crescimento e desenvolvimento.

Apesar do peso que carrega, a mãe leva a sua
vida normal, sendo capaz de pular e correr
durante o tempo em que a cria, cada vez
maior e mais pesada, �ica na bolsa. Após cerca
de seis meses, o �ilho começa, aos poucos, a
sair do marsúpio para explorar o exterior e
ver a paisagem; nesta fase, por mais curioso e
atrevido que seja, ele vai voltar sempre à
bolsa. Ela será a sua morada �ixa até cerca dos
8 meses (cangurus-vermelho) ou 11 meses
(cangurus-cinza) de idade. Passado esse
tempo, com o peso aproximado de 4,5 a 5 Kg,
o canguru-�ilho sai de casa e torna-se independente. Não mais dormirá no marsúpio
mas, mesmo não dormindo em casa, ainda irá
à bolsa materna várias vezes por dia, entrando e saindo do marsúpio com toda a liberdade, para se alimentar do leite materno durante os próximos seis meses.

As fêmeas-canguru atingiram um exemplar
estado de adaptação evolutiva e criaram uma
admirável capacidade de sobrevivência. Num
esforço bem sucedido de sobrevivência
contra a seca e a falta de comida, tão comuns
nas vastas planícies australianas que habitam, os cangurus-fêmeas são capazes de gerir
3 maternidades quase simultâneas, embora
com algum desfasamento no tempo. Desta
forma, enquanto um canguru-�ilho já vive fora
da bolsa indo à mesma apenas para se alimentar, o segundo, ainda recém-nascido, mantem-se dentro da bolsa a mamar, e um terceiro,
ainda em forma embrionária e com menos de
100 células (blastocisto), �ica conservado e
preservado no útero. Quando o irmão “do
meio” sai em de�initivo do marsúpio, o blastocisto reinicia o seu desenvolvimento até aos
40 dias, nasce após a gestação e assume o seu
lugar no marsúpio agregado a um mamilo.
Essa dormência espontânea do blastocisto é
designada por diapausa embrionária e permi-
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te substituir a cria facilmente no caso de um
�ilho morrer.

Depois de adquirirem a sua independência, os
cangurus crescem rapidamente, transformando-se em animais grandes e fortes, podendo
ter mais de 2 metros de altura e ultrapassar
os 80 Kg. Têm grandes patas traseiras e deslocam-se aos saltos que podem atingir os 9
metros de altura, adquirindo velocidades da
ordem dos 50 Km/hora. Possuem uma cauda
longa, peluda e musculada, que pode atingir
1,60 metros, que ajuda no seu equilíbrio
durante as corridas aos saltos e serve de
apoio quando sentados. São herbívoros e
vivem perto de água. Saem à noite e, por
vezes, no início da manhã ou no �inal da tarde.
A esperança de vida dos cangurus não ultrapassa os 20 anos. Quando ameaçados batem
fortemente com os pés no chão e a pata
predominante para comerem, apoiarem ou
limparem é a esquerda. O pelo é muito espesso e forte, as orelhas são grandes e a cabeça e
crânio comparativamente pequenos.
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Apesar de serem geralmente representados
de uma forma simpática e adorável, com os
�ilhotes na bolsa marsupial, quando ameaçados os cangurus podem zangar-se e ter atitudes muito violentas, podendo matar um
humano. São animais nativos da Austrália e
da Papua Nova Guiné, não existindo em habitat natural em mais nenhuma região do globo.
Margarida Figueiredo Dias
(Médica Ginecologista)

Certificados
pela qualidade

Norma ISO 9001, a todo o serviço de prestação de cuidados de saúde
(internamento e bloco operatório).
Comprovámos que o que fazemos, fazemos bem.

A imunidade explicada
Há um conjunto de mecanismos fundamentais na luta contra inúmeros agentes agressores e que, simultaneamente, tem capacidade para identi�icar o inimigo e promover a
defesa necessária. O sistema imunológico tem sido o trunfo na manga na sobrevivência
da espécie humana ao longo de milhares de anos. O SARS-CoV- 2 é tão só mais um desa�io e um teste à capacidade do nosso sistema imunológico
A imunidade é o que permite que certos
indivíduos ou certas espécies não sejam
afetados pela ação patogénica de determinados micro-organismos ou agentes estranhos.
Além de proteger, evitando o aparecimento de
doenças, a imunidade permite a identi�icação
e destruição de células estranhas, dani�icadas
ou mutantes podendo assim impedir o desenvolvimento de neoplasias. A imunidade pode
ser classi�icada de diversas formas. Destacamos a imunidade inata, que está presente ao
nascer em indivíduos saudáveis; e a imunidade adquirida, que se desenvolve ao longo da
vida.
Ao nascer, há um certo tipo de imunidade que
está sempre presente em indivíduos saudáveis. Trata-se da imunidade inata ou natural,
que atua de forma rápida, evitando a entrada
de microrganismos, ao mesmo tempo que
combate os que conseguem penetrar nos
tecidos do hospedeiro. Sendo determinada
por mecanismos inespecí�icos, este tipo de
imunidade natural é representada por barreiras �ísicas, químicas e biológicas e por células
hemáticas especializadas como os macrófagos, neutró�ilos e células dendríticas e por
moléculas solúveis, como citocinas, quimiocinas.
Por outro lado, também existe a imunidade
adquirida ou adaptativa, aquela que ocorre
após contacto com um microrganismo invasor, que é especí�ica contra esse agente e
origina memória imunológica. A especi�icida-
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de representa a capacidade de reagir a determinada agressão e ocorre após contacto com
um microrganismo invasor, (por exemplo
vírus, bactérias) e é especí�ica contra esse
agente. Após esse contacto inicial, desencadeiam-se uma série de eventos que levam à
ativação de determinadas células, bem como
à síntese de certo tipo de proteínas. Depois
cria-se uma memória que dá capacidade do
organismo reconhecer esse antigénio, permitindo-lhe reagir rapidamente quando há um
novo contacto.

A imunidade adquirida tem uma componente
humoral (principal mecanismo de defesa
contra microrganismos, mediada por anticorpos produzidos pelos linfócitos-B), e uma
celular (que promove a destruição de microrganismos presentes em fagócitos, ou nas células infetadas, e é mediada pelos linfócitos-T).
As imunidades humorais e celulares atuam
conjuntamente na defesa do organismo.
Mas, a imunidade também pode ser classi�icada como ativa, passiva ou de transferência.
Após a exposição a determinado microrganismo ou toxina produzida por ele, o corpo
arranja uma maneira de o combater, de forma
a não desenvolver a doença. Esta imunidade
ativa é adquirida pelo próprio organismo e
surge como consequência de uma doença ou
pela vacinação.
A imunidade passiva diz respeito à imunização obtida como consequência da transferência de anticorpos da mãe para o feto ou pela
administração de anticorpos, via transfusão
de soro no doente. Assim o indivíduo recebe

os anticorpos já prontos para combater determinados antígenos. Também via transfusão
sanguínea ocorrem transferências de células
do sistema imune, resultando em imunidade
de transferência ou adotiva.
Sistema imunológico o que é?

O sistema imunológico, também conhecido
por sistema imunitário ou sistema imune, é o
conjunto de estruturas e de processos biológicos de um organismo que o torna capaz de
identi�icar e eliminar células patogénicas. É o
sistema responsável por desencadear o
processo de defesa e manter, assim, o equilíbrio e bom funcionamento do organismo,
protegendo-o de certo tipo de doenças.
Quando há dé�ices de funcionamento do sistema imune, seja da resposta imune inata, seja
da resposta imune adaptativa, gera-se um
estado de imunode�iciência. Esta situação
pode ocorrer desde o nascimento ou surgir
noutras fases da vida.

As imunode�iciências primárias manifestam-se habitualmente por quadros infeciosos
diversos e recorrentes desde o nascimento,
bem como por atraso do desenvolvimento
estato-ponderal. Há quadros muito variáveis
quanto à severidade, com doenças potencialmente fatais, sendo algumas assintomáticas,
vindo a manifestar-se somente na idade
adulta. As imunode�iciências primárias estão
associadas também a alterações genéticas
diversas e podem fazer parte das manifestações clínicas de outras patologias, como as
doenças autoimunes, in�lamatórias, alérgicas
ou neoplásica, particularmente as linfo proliferativas.
As imunode�iciências adquiridas ou secundárias de�inem-se como patologias que se
desenvolvem em consequência de doenças de
órgãos ou sistemas que afetam o sistema
imune, ou estão a ela associadas. Há uma
multiplicidade de causas para estas alterações. A infância e a velhice estão associadas a
imunodepressão de grau variável. Nas crianças prematuras pode haver uma imunode�iciência marcada, quer pelo dé�ice de anticorpos
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maternos, quer pela imaturidade dos linfócitos. A nível mundial e nos países subdesenvolvidos, a malnutrição é a causa mais frequente.
Por outro lado, nos países desenvolvidos, as
infeções são as causas mais comuns. Processos infeciosos diversos, provocados por uma
multiplicidade de agentes, causam graus
variáveis de imunode�iciência, particularmente os vírus (por exemplo o Epstein-Barr,
citomegalovírus, vírus da imunode�iciência
humana). O caso do vírus da imunode�iciência
humana (VIH) origina doença que, se não for
tratada, leva à morte.

Ao longo dos anos tem havido o surgimento
de novos vírus, com formas de disseminação
variáveis e efeitos deletérios graves, até que
surja um tratamento ou vacina e�icaz. A situação atual da pandemia COVID, gerada pelo
novo coronavírus SARS-CoV-2, tem sido
demonstrativa do pouco que se sabe sobre os
mecanismos agressores do vírus e as respostas do organismo por ele afetado. Há indivíduos contagiados que são completamente assintomáticos, outros têm uma multiplicidade de
sintomas, que dizem respeito ao envolvimento de diversos sistemas orgânicos, com
quadros clínicos de gravidade variável mas
que podem gerar insu�iciência orgânica grave
e morte.

Situações de outro tipo, como por exemplo o
trauma cirúrgico, também podem originar
certo grau de imunodepressão (potenciado
pelos efeitos imunodepressores da anestesia). As neoplasias, as doenças metabólicas
(como a diabetes), a insu�iciência renal crónica, a cirrose hepática, cursam com imunodepressão que pode ser agravada em consequência de algumas terapêuticas usadas (antineoplásicas, imunossupressores, corticoides,
radioterapia). As queimaduras extensas
podem ser causa de uma imunode�iciência
secundária, por consequência da perda de
proteínas, aumento do catabolismo, quebra
da barreira cutânea e proteção �ísica de agentes infeciosos.

O entendimento da imunidade, estudada pela
Imunologia, teve no século passado um extraordinário desenvolvimento e mobiliza na
atualidade inúmeros cientistas em todo o
mundo, agora com particular enfoque no
conhecimento do coronavírus SARS-CoV-2,
bem como na busca de uma potencial vacina.
Muito se sabe, mas muito há ainda por explicar, o que é um grande desa�io na atualidade
face à infeção disseminada por todo o mundo.

Deolinda Portelinha
(Médica, com especialidade em Medicina Interna)

A origem
A palavra imunidade, de origem latina, deriva do vocábulo immunitas que signi�ica “isento” ou
“livre” que, quando aplicada à Medicina, diz respeito aos mecanismos de proteção utilizados
pelo organismo, contra agentes estranhos presentes no ambiente.

Os primeiros relatos históricos sobre imunidade foram feitos pelo historiador Ateniense Tucídides, em 430 AC. Durante a “praga de Atenas”, Tucídides observou que aqueles que haviam
contraído a ” praga” e estavam recuperados, conseguiam cuidar dos doentes sem adoecer de
novo.

Como ciência, a Imunologia começou por surgir no campo da Biologia, com o contributo do
médico Inglês Edward Jenner que, no �inal do século XVIII, conseguiu elucidar o primeiro
processo de imunização.
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Momentos houve em que a capa de um estudante poderia ser utilizada como “máscara antigás”. Alexandre Linhares Furtado emprestou-nos uma carta que escreveu a
Arminda San Bento, em setembro de 1955. Somos desa�iados a espreitar uma viagem
de comboio, realizada há 65 anos

“Viagem Noturna… em 1955”
(Carta à minha querida Arminda, de 18 de Setembro de 1955)
«Vinha cheíssimo, nem fazes ideia. Depois de ter, talvez, dormido alguma coisa (não sei) pus-me a
observar o ambiente que era, deveras, engraçado. Pensei que estava já a escrever-te a carta de hoje e
fazia então a descrição de tudo aquilo, observando, ao mesmo tempo.
Era qualquer coisa assim. Depois de percorrer o comboio, encontrei um banco articulado na plataforma de uma carruagem, onde me sentei, embrulhado na capa; estava muito frio, era junto da
porta….As horas passaram e encostei a cabeça à parede, onde havia outras cabeças, de...parafusos. Ao
que me parece, dormi bem,... mas acordei, de súbito, com dores nos músculos do pescoço e do tronco...passaram.
Agora, mais confortado, podia observar melhor tudo isto - cestos e sacos no chão e tipos dormindo
quanto podiam. Mesmo na outra extremidade da plataforma, um tipo qualquer continuava com a
mesma alegria de ébrio - só no comboio despejou duas garrafas com um companheiro, este com ar
mais soberbo e manhoso. O tipo misturara aquilo com melão, depois carne, pão e pêssego. Cantava e
acompanhava -se a ele mesmo!

Resolvi, às três da manhã, passar revista à carruagem. Tudo fechado - janelas, portas e portinholas. O
aspeto geral era o mesmo por todos os lados- cabeças caídas, roncos, líquidos pelo chão (não analisei,
mas havia grande quantidade de vinho!). Havia gente de todos os géneros* - trabalhadores do campo,
mecânicos, soldados, aviadores, estudantes (poucos), etc, etc,... e alguns espécimes mais raros. O
espécime mais notável era baixinho, uma jovem relativamente cheia, entrara na estação X, onde
esteve a despedir-se do seu querido temporário. Isto não interessa, mas a morfologia, sim. Vestia uma
camisola de lã, amarela, usava calças e tinha um traseiro (perdoa o termo) e uma barriga respeitáveis,
tacão alto e boina na pinha. Despedira-se assim (sem os gestos, claro!) ”Adeusinho, bye, bye!” Depois
arranjou companhia e… de pressa.
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Como te ia dizendo, estava tudo fechado; pudera, as constipações…! Faço, da minha capa, máscara
antigás, continuo a minha missão, saltando sacos, malas e garrafões e um ou outro que dorme no
chão! O ar era agora uma mistura complexa, com alta percentagem de CO2, grande quantidade de
álcool volatilizado e, possivelmente, outros gases raros que não consegui identi�icar. Duma carruagem para a outra estou um pouco no corredor - aqui está-se muito bem pois o ar é bom, o chão baloiça
muito e o fole serve de ventilador, agitando constantemente o ar.

Chego, �inalmente, à 1ª carruagem da frente, onde o ar é extremamente rico em produtos vários!
Resolvo dar algum bene�ício àquela gente e também a mim, a mim sobretudo, que não tenho medo de
constipações. Abri a porta e viajei agora até Coimbra, ali mesmo, em pé, de capa traçada, apanhando
o vento forte e frio que me tira o sono e me dá bem-estar. Dentro em pouco já se podia respirar no
compartimento. Mais uns ligeiros episódios e estávamos em Coimbra. Nunca passei na Baixa a essas
horas, quase 4 da manhã.| Subi até à minha grande (!) rua.» (Das Flores chamada (acrescento, em
2020)

Nota- Pediram-me um curto escrito sobre tema livre, de nenhum modo relacionado com
Saúde, para este número de “Olhares”, revista que sei ser muito apreciada, nomeadamente, por
quem procura auxílio no C.C.C… Já chega de vírus!!!
Da vida de estudante, haverá sempre muito que contar. Este é um pequeno extrato de uma das
centenas de cartas que, longamente, sustentaram o namoro entre um estudante em Coimbra e
sua futura Esposa, então universitária em Lisboa.

É um apontamento minúsculo, respeitando o original. E este, como todos, obedeceu à regra
tacitamente praticada - escrevia-se o que brotava da alma, sem revisões.

Re�letem-se bem algumas das muito profundas diferenças entre a vida de estudante (e de um
país!) de há 60 anos e as vidas de hoje! E não só, porquanto, o mesmo dia (e à mesma pessoa)
proporcionara vivências abismalmente contrastantes: a ida para Lisboa fora uma esplêndida
boleia, tomada à saída da velha ponte (mais uma extraordinária vantagem do cartão de apresentação que era a capa, no caso, mesmo muito velhinha e comprada a preceito (!) num conhecido adeleiro” )... O regresso... foi como leram! A viagem Lisboa/Coimbra era, à época, de 5
horas.
Alexandre Linhares Furtado
(Cat. Jubilado de Cirurgia e Urologia – FMUC)
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O título não é enganador. Retrata aquilo que me custa gerir, a distância. Há mais de
100 dias que meti a canção “Dá-me um abraço” num saco e não sei quando a posso lá
ir buscar. Esta, sou eu pela metade, com 4 sentidos e meio

Não tocar, p.f.
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Ainda não me habituei. Podemos dizer que sou um pouco como os espanhóis. Preciso de ver com as
mãos, tocar, palpar ou apalpar (como preferirem). Viver com 4 sentidos e meio não é para mim. E esta
tem sido a minha maior di�iculdade, confesso, porque comunicar não é só dominar o verbo.
Ouvir, olhar, cheirar, saborear e tocar sempre foram as minhas bússolas, os guias que preciso para
explorar, compreender e interagir. E se todos os outros sentidos são condição essencial, o tato ou a
sensação de toque é muito mais do que perceber se um tecido é áspero ou se tenho um prego espetado na mão. Claro que o tato não morreu, nem desapareceu. Vou continuar a sentir a dor, o quente, o
frio, a tecla do telemóvel… Os meus recetores vão continuar a levar essas sensações ao cérebro. Mas,
não levam tudo. Não há abraços; há distâncias.
E o cérebro vai sentir-lhes a falta? Vai. Esta, não sou eu, porque nunca �iquei pela metade.
Há mais de 100 dias que é assim. Máscara na cara e dois metros de distância do outro.
Os abraços passaram a ser de risco.
Depois de “enterrar” “Dá-me um abraço, volto-me de novo para o Miguel Gameiro (É preciso):
Conceição Abreu
(Diretora de Comunicação)

“É preciso, parar nem que seja um segundo, o que é feito do mundo e onde chegámos agora?
É preciso, escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento, parar por dentro e por fora.
É preciso, sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração.
É preciso, dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão.
É preciso, abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor.
É preciso, dar esse beijo imperfeito, que ferve cá dentro do peito, nós somos feitos de amor.
É preciso, seguir que o caminho é em frente, fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão.
É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. É preciso.”
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"Não é o ângulo recto
que me atrai,
nem a linha recta,
dura, inflexível,
criada pelo homem.
O que me atrai
é a curva livre e sensual."

Oscar Niemeyer
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Ousar é um começo. Basta perder o medo. O medo de errar, o medo do escuro, o medo
de não conseguir, o medo de ser feliz. A enfermeira Cátia Cruz lembra que o medo não
nos deixa caminhar

Sem medos
Nunca tenha medo de ser feliz! Podia ser mais um “cliché”, mas é assim desta forma que quero
começar esta carta dirigida a todos nós.

Que o medo nunca nos impeça de sonhar mais alto, de nos superarmos a cada dia, seja de que
forma for, porque o medo paralisa, limita e impede-nos de ir mais longe, de fazer novos caminhos.
Há uns anos, quando estava a terminar a minha formação, dediquei uma das �itas de �inal de curso
a mim própria. Escrevi sobre o balanço da minha vida ao longo daqueles anos, sobre as minhas
prioridades e sobre o que eu acharia que iria ser o meu futuro…
Hoje e a esta distância, é interessante ver o quanto crescemos em tão pouco tempo, como tanta
coisa mudou. Mas, nesta retrospetiva, o que mais me chamou a atenção foi a frase que escrevi
naquela época e que agora recupero e sublinho: “… que nunca tenha medo de ser feliz”. E vale a
pena voltar a ler e voltar a pensar naquela minha frase, escrita há alguns anos.
Somos nós que nos limitamos e achamos que não conseguimos fazer, sem nunca ousarmos tentar,
e não me estou a referir a coisas grandiosas, porque tudo começa nas coisas simples da vida. A
vida está ao nosso alcance todos os dias, mas olhamos e pensamos: “ tenho medo de errar, de não
conseguir” e, normalmente, nem hesitamos, optamos pela “segurança” de não mudar nada e
deixar �icar tudo como está. O medo paraliza-nos, assusta-nos.

Deixar o medo de lado, arriscar e acreditar que sou capaz, modi�icou a minha vida, também pode
mudar a sua vida. Basta olhar para os desa�ios de maneira diferente. É isso mesmo que as crianças
fazem quando aprendem a andar. Caem, é certo, mas não desistem. Perdem o medo e levantam-se.
É assim que ousam andar.
Cátia Cruz
(Enfermeira)
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Chegou com uma mochila, uma máquina fotográ�ica e uma bicicleta. Tinha 23 anos.
Superou a distância, o isolamento, a barreira linguística e deixou-se �icar. Passaram
33 anos e, hoje, admite que está no limbo dos “sem terra”. Sabe que já não é um holandês, mas também não será (nunca) um português. Uma coisa é certa: “Portugal é um
país fantástico e os portugueses estão �inalmente a perceber isso”

Um holandês em terras lusas
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Falava bem inglês, alemão e algum francês, além da minha língua materna, claro, mas não sabia nada
de português. Contudo, foi aqui que quis voltar, depois de ter experienciado um tempo de férias em
Portugal. Aos 23 anos tinha acabado os meus estudos e estava preparado para o mercado de trabalho,
mas achei que não me devia prender tão novo a um trabalho �ixo. Queria a experiência de trabalhar
algum tempo no estrangeiro. Tinha estado cá de férias e �iz alguns amigos. Pensei que podia voltar
para trabalhar em qualquer coisa durante uns meses, meio ano no máximo. A escolha foi minha, mas
os meses estenderam-se, fui �icando e já passaram 33 anos.

Quis experimentar trabalhar no estrangeiro porque já estava um bocado saturado dos Países Baixos,
da organização excessiva, das regras e de não ter necessidade de me esforçar para ganhar dinheiro ou
receber um subsídio de desemprego. Era tudo demasiado fácil e garantido na altura. Sair de lá
deu-me um impulso, a necessidade e a obrigação de me mexer. Foi um desa�io.
Deixei os meus amigos, a minha família e tudo o que lá tinha. Trouxe uma mochila, com o mínimo
indispensável, a minha máquina fotográ�ica e a minha bicicleta. Os meus pais levaram-me a uma
outra cidade, onde iria apanhar o autocarro internacional para Paris, que faria a ligação a Portugal.
Foram dois dias e meio de viagem e, naquele tempo, não existiam telemóveis ou internet. Utilizávamos cartas para enviar pelo correio e telefone �ixo, só para casos especí�icos. No news is good news. A
distância parecia e era muito maior do que hoje. Andar de avião era caro e não existiam viagens
low-cost. Havia isolamento, sim.

Quando cheguei a Portugal comecei a procurar trabalho. Os amigos estavam prontos para me ajudar,
mas dei de caras com uma barreira, a língua. Apesar de eu falar bem inglês, alemão e algum francês,
não sabia nada de português e, se queria trabalhar, tinha de aprender esta nova língua. Não foi fácil,
com formação na área de ciências, não tinha vocação para línguas e nunca imaginei ter de aprender
outra. Ouvia falar português e nem sequer conseguia distinguir as frases, era um som de início até ao
�im… Depois comecei a distinguir as frases e, mais tarde, as palavras. Não tirei nenhum curso. Tinha
um amigo com quem, inicialmente, falava em inglês, mas ele acabou por me dizer: se queres aprender
português, já não falo mais inglês contigo. E foi assim que aprendi. Ainda estudei um pouco de gramática com um livrinho, mas de resto foi a praticar que acrescentei o português ao leque de línguas que
já dominava. Claro que também facilitou ter começado a namorar com uma portuguesa… e, consequentemente, só convivia com portugueses.
A minha língua materna é e será sempre extremamente importante. Ainda hoje, passados 33 anos em
Portugal, sempre que faço contas de cabeça, dou comigo a contar na língua neerlandesa.

Portugal apaixonou-me pela cultura, comida, pelas pessoas, pelo tempo, o espaço livre, a liberdade e
até pelo “atraso” que o país tinha, em relação aos Países Baixos. Estava habituado a uma superorganização e aqui tinha que fazer pela vida. Contudo, a burocracia foi sempre um fator menos positivo. Mas
adaptei-me à nova realidade.

Dois anos depois, já tinha um emprego bastante “bom”, já falava português mais ou menos bem e as
pessoas depositaram con�iança em mim. Curiosamente, tinham a opinião que “o estrangeiro (nórdico) é que sabe, ele tem o conhecimento” e “tudo o que é português, não presta…” Esta ideia valorizou-me e deu-me vantagem. Mas também tive alguma sorte.
Os vencimentos em Portugal eram e continuam bastante mais baixos, por comparação com o meu
país de origem. Mas, posso a�irmar, que quem ganha um vencimento minimamente bom, vive muito
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melhor em Portugal, do que em muitos outros
países com vencimentos mais altos. É certo
que tive de recuar 2 ou 3 passos, em relação
ao nível de vida nos Países Baixos, mas há
outras coisas que este país tem e que compensam. Portugal é um país fantástico… e os
portugueses estão �inalmente a perceber isso.
Claro que há um senão em toda a minha história. A minha família �icou lá. Tenho pena,
porque não tive tantas oportunidades para
estar com os meus pais e com os meus irmãos.
Claro que isso hoje está muito facilitado pelo
telemóvel, internet e videochamadas. Mas,
nos anos 80/90 não era assim.
No início, pensava que um dia iria regressar,
hoje já não penso assim. Gosto de voltar
apenas, estar na casa onde cresci, o bairro, a
cidade; mas mudei os meus hábitos e a minha
maneira de estar. A verdade é que, hoje,
depois de estar na “minha terra” uma semana
ou duas, �ico irrequieto e irritado, com o
desejo de me ir embora, de regressar a Portugal. Já não me identi�ico com aquela maneira
de estar, sou diferente. Já não sou “holandês”
com era. Também nunca serei um português.
Onde �ico então? Sou um “sem terra”?
O facto é que me sinto melhor cá do que lá.
Razão porque não considero regressar de vez.
Só de visita. Hoje tenho uma família portuguesa e continuo a gostar de viver em Portugal
(Coimbra). Sei que podia ter tido uma vida
“melhor”, mas também tenho a noção de que é
aqui que tenho mais qualidade de vida.

Trabalho para viver e não vivo para trabalhar,
porque ganhar dinheiro não é o mais importante que tudo. É este o meu lema. Em Portugal, eu consigo viver melhor e com muito
menos…
Robert van Velze
(Fotónico, Técnico de Imagem)
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Cirurgia da catarata
A cirurgia é o único tratamento possível para
quem desenvolveu catarata. Se a sua visão
está a ficar turva consulte-nos!
Marque a sua consulta através do 239 802 701/2

Quando a Rita nos confessa que se sentiu a “pior mãe do mundo”, devemos todos
parar, escutar e olhar. Não porque se aproxima um comboio, mas porque podemos
estar prestes a descarrilhar. E se essa mesma Rita acrescenta que até se esqueceu que
está grávida, então sim, devemos mesmo questionar o que andamos todos a fazer

Teletrabalho
+ filho
= equação trágica
Nas revistas, blogs e écrans as grávidas estão sempre em estado sublime, belas e felizes. Na vida real,
não é bem assim. Eu não me sinto assim, muito menos em tempos de pandemia.

Há precisamente 4 anos, deliciava-me com a minha primeira gravidez. Sentia-me feliz, bela e, claro, à
medida que as semanas e os meses passavam, ia comprando aquelas roupinhas, o carrinho de bebé
mais confortável e estiloso que encontrei e, claro, o quarto do G. saía da imaginação para passar a
realidade. Depois, ainda tinha tempo para imaginar e sonhar como seria o meu bebé, como seria tê-lo
a dormir naquela caminha…
Semana após semana, aguardava ansiosamente as consultas com a obstetra, as ecogra�ias para me
tranquilizar que tudo estaria bem e para observar cada traço do bebé que crescia e que haveria de se
tornar gente. Toda esta preparação envolveu muita ansiedade e muitos sonhos durante quase 41
semanas.
“Hoje”, em tempos de pandemia estou novamente grávida. Desta vez de uma menina. Mas mudou
tudo, a minha vida e a dos outros. Estou grávida de 22 semanas e a minha bebé não tem nada? Como
nada? Sim, nem uma peça de roupa e, pior, num abrir e fechar de olhos e sem que eu tenha dado conta
estou na semana da ecogra�ia morfológica do 2º trimestre? Na semana da consulta do 2º trimestre na
maternidade e novamente na obstetra? A�inal, estou grávida de 22 semanas e esqueço-me que estou
grávida?

Como é que isto aconteceu? A pandemia con�inou-me em casa, com um �ilho de 3 anos. O teletrabalho
também �icou connosco e o pai saía para trabalho (era dos que pertencia aos serviços essenciais).
Logo percebi que aquilo não ia correr bem. Teletrabalho + �ilho = equação trágica. Impossível descrever. Mas, como se esta equação sozinha não bastasse, houve quem lhe acrescentasse outra: Legislação
+ COVID = salada russa.
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O professor Albano dos Santos publicou uma frase que retrata precisamente as sucessivas alterações
legislativas, após a Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020 : “Perante aquilo a que se
pode chamar de diarreia legislativa, que altera hoje o que era verdade ontem e amanhã já poderá não
o ser, como tem vindo a suceder, é di�ícil trabalhar, e muito menos, informar os interessados. Não é
fácil trabalhar assim. Mas vai-se fazendo o que é possível”.

E assim se foi passando a fase de con�inamento, assistindo às reuniões livres da OCC, de forma a
tentar manter a atualidade de forma explícita. Infelizmente, por felizmente existir, tanta tecnologia…
Foi isso o que me “salvou”, aliás, a tecnologia foi a grande companhia do meu �ilho, que sempre insistia
que não queria brincar sozinho. Passando por debaixo das minhas pernas e braços, enquanto eu
trabalhava, ao mesmo tempo que deplorava constantemente as palavras “Oh mãe…” Fiquei cansada
de as ouvir, fazia-me mouca e o meu �ilho saiu do con�inamento a falar brasileiro. Verdade. Porquê?
Perguntem ao youtube. “Estão todos assim, garante-me a educadora”. E isto vai mudar, pergunto eu?
As atividades escolares que foram lançadas semanalmente pela educadora �icaram todas, mas todas
por fazer… Senti-me a pior mãe do mundo. Senti que o meu �ilho precisava de uma outra mãe, que eu
não estava a ser e, como se não bastasse esse sentimento de frustração, no meio de tudo isto eu estava
grávida… Eu estou grávida, como é possível esquecer-me?
Já tenho idade para saber que o tempo não volta atrás. Quando olho para o calendário tropeço nos
dias das consultas e das ecogra�ias. O tempo voa e não volta atrás…. Sinto que não sou grávida a sério
e continuo sem ter nada de novo comprado. Estar grávida é, frequentemente, sinónimo de felicidade,
sendo uma fase de expetativa e momentos de alegria intensos. Hoje, não descrevo nada disso, nem é
assim que me vejo quando olho ao espelho. Pior, o meu �ilho aprendeu uma segunda língua: brasileiro
e não fui eu que o ensinei, nem a educadora. O youtube deu jeito, mas…
Rita Marques
(Contabilista Certi�icada)
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Os jogos de tabuleiro esgotaram-se, o tempo não. Foi preciso mudar de estratégia. E,
se o mundo lá fora era a maçã proibida, foi preciso ir buscar maçãs a outros pomares.
Foi dentro de casa que a Filipa aprendeu novas línguas, novas histórias, novas receitas e uma nova vida

Um novo mundo dentro de casa
A mudança mais radical terá sido o encerramento das escolas e, simultaneamente, da escola ou local
onde praticava desporto. O contexto de pandemia alterou o quotidiano de todas as pessoas, independentemente da faixa etária e, nos jovens, admito que a ideia de �icar em isolamento foi aceite de
diferentes maneiras. Este texto é apenas a vivência e experiência de uma pessoa que não foi muito
afetada, eu.
Enquanto os meus pais trabalhavam (o que não aconteceu com muitos pais de outros colegas/amigos) eu procurei formas de vida que me dessem o máximo de proveito nesta fase, porque era apenas
isso mesmo, uma fase.

A frase clichê "descobrir um novo mundo em casa" aplicou-se na íntegra... Nas primeiras semanas, eu
esperava ter jogos de tabuleiro ou quebra-cabeças que me iriam entreter todo o tempo. Depressa
conclui que não bastavam. Precisei mudar de estratégia. Comecei a ouvir e a aprender uma língua
estrangeira, a estudar a História de um ou outro país, a fazer muitas cópias de textos – ou seja, a
aprender mais sobre aquilo que me interessa, mas que não é lecionado no sistema de ensino normal.
Tenho descoberto novos hobbies (culinária), aperfeiçoado outros e vou insistindo no exercício �ísico,
seja nos exercícios dinâmicos ou não, seja na dança ou ioga. Tenho mais tempo para dar atenção ou
muita atenção… a pequenas coisas como o sol que entra pela minha janela muito cedo, apreciar a
minha aloé vera que não para de crescer, ou…. ouvir música. Tenho tempo para fazer tudo isso e ainda
para estar grata!
Claro que continuo a ter as aulas diárias em casa e ainda tenho de lidar com um computador ou um
telemóvel, para aceder às várias plataformas e, também aí, evoluí. A RTP Memória acabou por abranger todos os jovens em idade escolar e o fato de levar as aulas a casa, acabou por uniformizar o ensino.
Mas, nem tudo são rosas e se quiser ser mesmo muito realista, para mim, o mais di�ícil mesmo terá
sido o afastamento da minha família e o facto de não puder interagir com as pessoas com que habitualmente me cruzava.

Sei que não foi assim para todos, porque, ao lado, vejo muitos jovens (incluindo amigos meus) que os
pais �icaram com poucos rendimentos, ou �icaram vulneráveis ao ambiente que têm na sua casa ou no
seu país.
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Como vai ser amanhã? Não sei. Tenho 14 anos, não penso muito como será a vida amanhã, quando
houver um tratamento para o Covid-19. Mas, sinceramente, espero voltar a ter liberdade para estar
com as pessoas, para voltar à escola e para viajar… Acho que já todos percebemos os avisos que o
planeta Terra nos tem enviado, mas ainda precisamos aprender como os conciliar com os nossos
hábitos, conforto e bens. Se não tivermos cautela, a Terra, por ordem evolutiva, irá responder.
Maria Filipa Carvalho Banaco (14 anos)
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Este seria o ano de todas as apostas, de aprendizagem, de crescimento e de novas
experiências. A Carlota preparava-se para crescer como bailarina. Ficou em casa,
mas continuou a dançar. Aos 16 anos de idade aprendeu que nada é garantido e que
os obstáculos são isso mesmo

O que faz uma bailarina em confinamento?

Dança
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Com 16 anos de idade e 14 de ballet, a dança tem sido toda a minha vida e, desde muito nova que me
leva a dar voltas ao Mundo. Este ano, parou tudo e o meu sonho pareceu-me negado.
Nunca pensei que pudesse �icar fechada em casa sem poder dançar. Há três meses atrás, fui confrontada com esta nova realidade. Confesso que a ideia me assustou bastante ao princípio, mas esta insegurança foi dando, progressivamente, lugar à adaptação. Exatamente no dia em que o con�inamento
começou, viajava para Londres com a minha mãe. Eu tinha uma audição muito importante e nenhuma
de nós fazia a menor ideia daquilo que nos esperava. Não deixámos de ir, claro. Três dias depois,
regressávamos a casa e iniciávamos a chamada “quarentena”. Ainda não sei como as outras pessoas
viveram este momento mas, para mim, toda a situação foi bastante desconfortável. Eu só conhecia
esta realidade das descrições dos manuais de História.
Num turbilhão de emoções, tive de me adaptar: não ir à rua signi�icava fazer todas as minhas aulas de
ballet e exercícios complementares em casa. Não me pareceu muito apelativo, mas tive que fazer com
que resultasse. Desde então, tenho tido aulas online com a minha professora de ballet, de segunda a
sexta, bem como de dança contemporânea, dança jazz e pilates.

Montei dois “mini estúdios” de dança, para mim e para as minhas irmãs, com uma barra e um pouco
de linóleo no chão, e aí temos dançado. Percebo agora que, esta situação, longe de ser ideal, também
tem as suas vantagens: tenho mais tempo para me concentrar em pequenos detalhes da minha técnica, tenho a oportunidade de fazer aulas online com grandes bailarinos e professores de todo o mundo
e, mais importante que tudo isso, posso passar mais tempo com a minha família.
De outubro do ano passado a janeiro, tinha estado nos Estados Unidos da América, onde estudei
numa escola de ballet, o que me permitiu evoluir imenso tanto como bailarina, quanto como pessoa,
pois aprendi um pouco mais acerca de autossu�iciência. O ano de 2020, seria o momento de todas as
apostas e fazia parte dos meus planos voltar à América e terminar lá o ano letivo. Já não é possível.
Como reação, ajuda-me pensar que não sou a única pessoa nesta situação: todos os outros bailarinos
e bailarinas do mundo se encontram em casa, a fazer o melhor que podem com aquilo que têm. Sinto-me abençoada por ter uns pais tão disponíveis que me proporcionaram tudo o que eu precisei, para
que pudesse continuar a correr atrás do meu sonho, ainda que sem sair de casa.

Aprendi lições que vou levar para a vida. Aprendi que não posso tomar nada por garantido, seja a
proximidade com família e amigos, ou o meu estúdio grande e espaçoso onde posso dançar livremente. Aprendi também que, se queremos algo mais do que tudo na vida, não é um pequeno obstáculo
que nos vai parar.
É nestas alturas que não podemos cruzar os braços e desistir. São momentos como estes que nos
tornam mais fortes.
Concluindo, sentimentos como medo, ansiedade, desmotivação e insegurança têm-se apoderado de
mim uma ou outra vez, não estou imune. No entanto, não deixo que me consumam e tento concentrar-me no facto de estar bem, ser saudável e ter uma família que me ama e com quem estou em tempos
tão complicados.
Em relação ao ballet, e embora não possa dançar num estúdio, com as condições a que me habituei,
nem viajar para aprender mais em outros países do mundo, continuo a dar o meu melhor. De cabeça
erguida e pronta para retirar o máximo de aprendizagens que possa desta experiência tão incomum
que, decerto, se tornará numa boa história para contar aos meus �ilhos e netos!
Carlota Cruz
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O mundo mudou e o Centro Cirúrgico também. Está maior. Completa 21 anos e ganhou a
maioridade (se dúvida ainda houvesse).
Adia-se o brinde e o convívio próximo e habitual, porque as recomendações exigem
distância social, mas o dia 4 de julho de 2020,
não é apenas o Dia da Cidade de Coimbra. É o
dia do Centro Cirúrgico de Coimbra, foi há
precisamente 21 anos que tudo começou.
Desde então que temos mudado vidas.

Como? Somos exigentes, não desistimos, preocupamo-nos e ambicionamos o perfeccionismo e a diferença. Foi assim que abrimos portas. Foi assim que crescemos. É assim que
vamos continuar.
A vida só começa depois dos 20?

UMA
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MARCA COM 21 ANOS
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www.ccci.pt
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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
Urologia

www.facebook.com/CentroCirurgicoDeCoimbra

Rua Dr. Manuel Campos Pinheiro, 51 - Espadaneira - S. Martinho Bispo - 3045-089 Coimbra
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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
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