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A Oftalmologia descomplicada
Perguntas com resposta

A Oftalmologia é isso que faz, reconstrói histórias, reedi�ica estruturas, refaz ligações,
constrói novos caminhos, corrige erros e, por vezes, substitui algumas peças. Tudo
para que a imagem seja corrigida. Nem sempre, nem nunca, mas é preciso que o caminho esteja livre, para que a luz/imagem percorra todos os caminhos que a levam ao
cérebro. Há casos em que a oftalmologia tem de intervir para corrigir ou reconstruir.
Noutros casos basta explicar.

Não �izemos um tratado de Oftalmologia, nem o podíamos fazer… Mas damos resposta a muitas das suas dúvidas diárias. Explicamos e descomplicamos sintomas. Coisas
simples, dirão os mais sábios. Verdade! Mas, a Oftalmologia também é feita destes
episódios básicos. Por exemplo, ver ou não ver com óculos é diferente? É e muito. As
aranhas e as moscas podem passear-se pelos nossos olhos? Podem. O que são chalázios? Ou o que é um descolamento de vítreo? O que signi�ica ter um olho preguiçoso? Hoje, damos resposta às suas dúvidas.
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Como se constrói a visão?

Há 8 milhões de anos que é assim e o truque está na capacidade de transformar a luz
num sinal neurológico. Ver é muito mais do que abrir os olhos
Habituámo-nos a olhar apenas para a cor dos
olhos, pelas diferentes combinações de
pigmentação que a íris assume. Teceram-se
mitos, predicados e os poetas dedicaram-lhe
canções. Todos percebiam que o mundo
entrava por ali, mas desconhecia-se até onde
chegavam as imagens que os olhos viam.
A�inal a íris é tão só um diagrama que, juntamente com a pupila, controlam a quantidade
de luz que entrará por esse buraco negro, a
que vulgarmente se chama menina do olho. A
pupila acaba por ser a menina ginasta que,
constantemente, ora contrai, ora relaxa.
Quando há muita luz a pupila fecha e nos
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locais escuros dilata. Mas essa bolinha preta
é, na verdade, um buraco. É pela pupila que
entram os feixes de luz que usamos nos
exames de diagnóstico e esta é também a
porta que o oftalmologista usa para visualizar
o interior do olho e, se necessário, corrigir
cirurgicamente alguma alteração no interior
do olho.
Imediatamente atrás da pupila localiza-se o
cristalino, a lente natural que nos permite
diferentes focagens instantaneamente. A
elasticidade é uma das suas características e a
sua missão principal é fazer com que os raios
de luz vindos do exterior sejam focados na

retina (invertidos). E é aí que acontece a
chamada transdução, ou seja, a transformação de sinais de luz em sinais elétricos e estes
em impulsos neurológicos, que seguem pelo
nervo ótico para o cérebro. Ou seja, dizer que
são os olhos que veem é um pouco redutor. O
verdadeiro protagonista é o cérebro, até
porque se algo interromper esta transmissão
de sinais que chega ao cérebro resta apenas a
escuridão, mesmo que todas as outras estruturas do olho estejam boas.

Há 8 milhões de anos que a visão humana tem
esta capacidade de fazer a transdução da luz
em sinal neurológico e por isso vemos. O olho
humano foi para lá da perfeição e tem características ímpares. Ver é uma resposta natural
que o cérebro produz, sempre que a parceria
entre sinais luminosos e elétricos é perfeita.
Na ausência de luz o cérebro não vê, é a luz
que produz o estímulo necessário à visão.

Mas não acredite em tudo o que vê, porque a
visão também é ilusão, neste caso, por culpa
da disparidade retiniana. Apenas a fóvea, que
tem micras de diâmetro e está localizada na
mácula (retina) tem a capacidade de captar
imagens com clareza e precisão. Acabamos
por ver e perceber detalhes, tudo o resto é
criado pelo cérebro. Mesmo assim, o detalhe
que captamos resulta de uma soma de
imagens que os olhos vão captando, saltando
de movimento em movimento, uma ação que
é necessária para preencher a imagem, mas
que nos deixa cegos durante 0,03 segundos,

ou seja, o espaço temporal em que – sem
darmos conta – não recebemos informação
visual. O cérebro não deixa estes espaços em
branco e preenche esses momentos com
imagens criadas por ele.

Na prática, nunca perdemos a sensação de
movimento contínuo e de visão. E a visão que
obtemos será sempre em 3D, a visão binocular e isso resulta da junção de duas imagens,
as mesmas que são captadas pelos nossos
olhos, mas que acabam por se juntar numa só.
O cérebro também tem as suas preferências e,
mesmo quando são os dois olhos a captar e
enviar imagens, um deles acaba por ser o
preferido, é assim que se constrói o olho
dominante. Basicamente, esse é o olho que o
cérebro mais utiliza para receber a informação visual e para criar/reconstruir imagens.
Todos nós temos um.

É um pouco semelhante com a opção que
fazemos em criança de escrever com a mão
direita ou esquerda. Como é feita essa escolha
ainda não se sabe, mas nos olhos acontece
exatamente o mesmo que na escrita. Existem
vários testes que ajudam a descobrir, trazemos um. Faça um triângulo com as mãos e
estique os braços. Com os dois olhos abertos,
focalize um objeto ao longe no centro desse
triângulo. Alternadamente, feche e abra um e
outro olho. O olho dominante será aquele que
está alinhado com o objeto. No outro olho, o
objeto estará deslocado e pode nem aparecer.
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Ver

ou

não ver

com óculos

“ A prova de que a Natureza é sábia é que ela nem sabia que iríamos usar óculos e notem
como colocou nossas orelhas” (Jô Soares)
-“Não vejo nada”... (sem óculos). Começar uma
consulta de Oftalmologia com esta a�irmação
não facilita o trabalho do médico. Os óculos,
apesar de serem um incómodo para muitos,
não são, nem devem ser, sinónimo de doença.
Eles são usados para corrigir aquilo que se
denomina de erro refrativo, ou seja, um
“engano” da natureza, seja porque o olho tem
um comprimento axial maior (miopia) ou
menor (hipermetropia), e/ou porque sofreu
alterações na curvatura da córnea ou do
cristalino (astigmatismo), ou ainda quando os
olhos perderam a capacidade de ver para
perto (presbiopia).

Os óculos são uma ajuda valiosa quando
facilitam a focagem e a nitidez para longe
e/ou para perto. Podemos não gostar de os
usar e até de nos sentirmos bem sem eles (se
as graduações forem baixas), mas eles fazem a
diferença na qualidade da visão, principalmente se esses erros forem muito signi�icativos. Por outro lado, não usar os óculos
também não origina doenças, a não ser que
tropece e caia por não ver bem o caminho,
mas note que essa resistência acaba por
aumentar o esforço necessário para a focagem e até originar rugas, pela necessidade
que tem de semicerrar os olhos, sempre que
precisa de ver bem.
Apesar de existirem múltiplos modelos de
armação e formato de lentes, muitos não
gostam deles por serem pesados, porque não
corrigem grande parte da visão periférica e,
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principalmente, pelo valor monetário. Estes
problemas podem ser ultrapassados se tiver a
sorte, por exemplo, de tolerar lentes de
contacto.

Claro que o ideal seria ver bem, sem ter a
necessidade de usar óculos mas, quando tal
não é possível, considere-se alguém com
muita sorte se conseguir ver nítido e focado
com eles. Muitos doentes, estes sim doentes,
não melhoram com a correção refrativa.
Porquê? Porque há verdadeiras doenças
oculares que não o permitem. Alterações na
transparência da córnea, dos meios (humor
aquoso e vítreo) e do cristalino, doenças in�lamatórias e degenerativas da retina e do nervo
ótico são alguns dos exemplos. Para não falar
de doenças sistémicas que afetam os olhos e o
sistema nervoso. Por isso, quando alguém diz
que “não vê” numa consulta de oftalmologia, o
médico é logo induzido a pensar nessas
outras patologias e não que o “doente não vê”,
simplesmente porque não quer usar graduação (óculos).
As lentes de contacto e a cirurgia refrativa
poderão permitir “libertar” alguns destes
casos dos óculos. Mas a avaliação das diferentes estruturas oculares deverá ser sempre
completa, porque é necessário excluir todas
as causas orgânicas que possam condicionar
a qualidade da visão.
Ana So�ia Travassos
(Médica Oftalmologista)
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O que significa ter um

olho preguiçoso?
A má qualidade da imagem fornecida pelo “olhos preguiçoso” fará com que o cérebro
tenha preferência pelas imagens do outro olho e é com este processo seletivo que se
instala a “preguiça”. Até aos 7/9 anos ainda é possível evitar isso mesmo, a ambliopia
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Um olho “preguiçoso”, também designado
amblíope, é um olho que apresenta uma visão
mais baixa do que o outro, por problemas no
desenvolvimento visual durante a infância. A
situação pode desenvolver-se quando há
graduações diferentes entre os dois olhos, em
situações de estrabismo e por privação (no
caso de cataratas congénitas, opacidades dos
meios, ptoses).
Durante a nossa infância os olhos e os circuitos visuais desenvolvem-se e, para que tenhamos uma “boa visão”, cada olho tem de fornecer uma imagem nítida ao cérebro. O processamento cerebral “funde” as imagens de cada
olho e cria uma imagem “�inal” com profundidade de campo.

Se um olho tiver uma graduação diferente,
poderá originar uma imagem desfocada. Se
esta desfocagem for signi�icativa, o cérebro
“escolhe” preferencialmente a imagem mais
nítida e vai negligenciando o olho que fornece
a imagem pior. Esse processo seletivo deve-se
à di�iculdade de juntar uma imagem nítida
com uma desfocada.
Este é um problema que pode passar despercebido aos pais porque, habitualmente, não
há sinais visíveis ou evidências desta limitação. Aliás, não raras vezes, há muitos adultos
que só descobrem que têm ambliopia quando
vão a uma consulta de Oftalmologia ou tão só
quando esfregam um olho e descobrem que
veem mal do outro.

Existem diferentes graus de ambliopia, desde
visões muito baixas (vultos) até visões boas
(8-9/10). Nesta última, o doente vê as letras
na escala de visão, mas nota que a qualidade/nitidez é pior do que a do outro olho, não
sendo possível melhorá-la com graduação.
Isto porque, os mecanismos cerebrais de
desenvolvimento visual só podem ser corrigidos e/ou modi�icados até cerca dos 7-9 anos.
Por este motivo passaram a recomendar-se
rastreios às crianças, se possível, aos 2-3 anos
e antes da entrada no primeiro ciclo de escolaridade.

Esta é uma situação que, se for detetada atempadamente e conforme a diferença de graduação, pode ser corrigida, com lentes. Passados
2/3 meses deve ser feita uma reavaliação e,
caso se mantenha uma diferença relevante,
entre a acuidade visual dos dois olhos, faz-se
a oclusão do olho “bom” com um penso
próprio e durante algumas horas do dia e
alguns dias de semana. Esta oclusão (olho
tapado) é utilizada para “ensinar” o cérebro a
“funcionar” com o olho amblíope, permitindo
reduzir a diferença visual entre os dois olhos.
Em todo este processo é fundamental que a
família e a escola entendam a importância de
cumprir o tratamento, porque a criança vai
ser tentada a remover o penso por �icar a ver
pior temporariamente, mas este trabalho de
equipa é crucial para a reabilitação destes
olhos.
Quando a deteção da ambliopia ocorre na
adolescência ou na idade adulta é praticamente impossível reverter a situação, pelo
simples facto de já não ser possível manipular
os mecanismos cerebrais pré-estabelecidos.
Mesmo aumentando a graduação, não é possível melhorar a qualidade visual. Contudo,
estes casos devem continuar a ser seguidos,
para deteção de outras patologias que
possam comprometer a função visual desse
olho e principalmente do outro.
Para casos de ambliopias profundas é recomendada a utilização de óculos de proteção,
sempre que estejam a desempenhar atividades pro�issionais ou lúdicas com risco de
traumatismo, porque os acidentes oculares
envolvem quase sempre o olho melhor. Se o
traumatismo comprometer a visão desse
olho, o outro poderá passar a ser o “melhor”,
mas sem que haja possibilidade de melhorar a
visão que tem de base.
Ana So�ia Travassos
(Médica Oftalmologista)
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É possível ter

areias, moscas e aranhas

nos olhos?

Moscas, aranhas e mosquitos nos olhos não fazem parte do imaginário de algumas
mentes. As sensações existem e, na grande maioria das vezes, traduzem-se apenas em
incómodo e desconforto
Já sentiu ardor, “picadelas”, desconforto
ocular ou a sensação de ter areias nos olhos?
São queixas muito frequentes nas consultas
de oftalmologia, apesar de, na grande maioria
dos casos, a situação não ser grave, pode ser
muito incomodativa.

As pálpebras funcionam como uma espécie de
“limpa para-brisas”, distribuindo o �ilme lacrimal (que resulta de secreções produzidas
pelas glândulas lacrimais, células caliciformes
e pelas glândulas de Meibomius) pela córnea
e conjuntiva. Qualquer desequilíbrio nesta
harmonia causa o chamado “olho seco”. Para
percebermos porque isto acontece, é bom
�icar a saber que a lágrima é uma mistura
formada por água (98%), cloreto de sódio,
enzimas como lisozima, lípidos e complexos
imunológicos. E este �luido lacrimal tem
várias funções: humedecer o epitélio corneano e da conjuntiva, tornar a córnea uma
super�ície ótica lisa e regular, e inibir o crescimento de micro-organismos na córnea e
conjuntiva, através das enzimas e do “efeito de
lavagem”.
O �ilme lacrimal - revestimento ocular formado pela lágrima - é composto por 3 camadas. A
mais exterior, a camada lipídica, impede a
evaporação da lágrima. A camada intermédia,
aquosa e maior, cria uma super�ície lisa e
regular, e favorece a oxigenação do epitélio
corneano. A camada mais interna é formada
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pela mucina e é responsável pela “aderência”
uniforme do �ilme lacrimal à córnea.

Defeitos na qualidade (por evaporação excessiva) e/ou quantidade (hiposecreção) da
lágrima podem causar alterações na super�ície ocular que, para além do desconforto
ocular, podem originar oscilações visuais
temporárias e até mesmo alterações estruturais corneanas.

Na maioria das situações, os sintomas são
temporários e podem ser despoletados pelo
ar condicionado, temperaturas altas, ambientes secos, vento e fumo. Períodos mais prolongados em atividades que privilegiam a visão
de perto ou o uso de computador também
podem desencadear uma sensação de ardor,
areias nos olhos, vermelhidão e “olhos pesados”, porque esquecemos de acionar o “limpa
para-brisas”, piscando o olho. Mas, também

podem surgir casos associados a alterações
hormonais, à toma de fármacos (anti-histamínicos, b-bloqueadores, diuréticos, antidepressivos...) e a doenças sistémicas (diabetes,
doenças autoimunes...).

A utilização de lágrimas arti�iciais, também
designadas lágrimas de hidratação ou de
conforto, acabam por resolver a maioria das
situações e podem ser usadas tantas vezes
quantas as necessárias. Existem vários produtos no mercado, com características diferentes, nomeadamente na concentração de ácido
hialurónico, presença ou não de conservantes,
em frascos ou unidoses, com durabilidade
diferente após abertura e ainda com inúmeras
variações de preço. O número de aplicações
por dia deve ser ajustado à intensidade dos
sintomas: maior o desconforto, menor deverão ser os intervalos entre administrações, até

porque o uso frequente não origina dependência. Paralelamente, também existem géis
de hidratação que duram mais tempo na
super�ície ocular. Neste caso, a sua aplicação
pode turvar ligeiramente a visão, mas por
norma costumam ser bem tolerados.

O uso de anti-in�lamatórios, corticóides, imunomodeladores e soro autólogo devem ser
usados em situações em que não há alívio com
as lágrimas arti�iciais e existem sinais de
queratite importante.

E o que fazer às aranhas e mosquitos?

Já viu “teias” ou “mosquitos” que tentou
afastar com as mãos por pensar que eram
cabelos ou mosquitos verdadeiros e não resultou? E depois apercebeu-se que �lutuam no
campo visual? E que muitas vezes desapare-

Filme lacrimal
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cem e depois surgem novamente? Não, não
são sinais de que enlouqueceu... Apesar de
algumas pessoas �icarem seriamente transtornadas quando se apercebem das mesmas.
A sensação e descrição são verdadeiras.

O interior dos nossos olhos é preenchido por
um gel translúcido, chamado vítreo, constituído principalmente por água e com uma
concentração muito baixa de ácido hialurónico e de �ibras de colagénio. O vítreo vai-se
tornando mais liquefeito e algumas das �ibras
desorganizam-se e passam a tornar-se percetíveis pelos olhos mais atentos. Veem-se mais
quando há mais luminosidade, e quando os
contrastes são maiores (paredes e papéis
brancos). São mais frequentes em olhos
míopes e em idades mais avançadas, mas
podem surgir em qualquer pessoa sem patologias e até em jovens.
A grande maioria dessas alterações vítreas,
também conhecidas por “moscas volantes” ou
“�loaters”, não tem qualquer signi�icado patológico. São somente irritantes e incomodativas quando surgem na visão central e atrapalham o trabalho no computador ou “dançam”
durante uma leitura.

O que fazer? Pode tentar mover os olhos
noutra direção e por vezes consegue desviá-las do eixo visual... E porque é que há dias em
que nem as vê? As “moscas volantes” só são
percetíveis quando passam no eixo visual.
Podem, por isso, passar grande parte do dia
sem serem notadas. Também está comprovado que o nosso cérebro se adapta às mesmas e
que passa a ignorá-las. Muitos são os casos em
que as pessoas referem deixar de as ver...

Fica assim explicado porque não se propõem
tratamentos para estas “moscas”, a não ser
que sejam tão densas que o doente perca
signi�icativamente a qualidade visual. A cirurgia do vítreo (vitrectomia) deverá ser reservada para casos muito especí�icos, face aos
riscos associados, como rasgaduras e buracos
acidentais na retina, que possam aumentar o
risco de descolamento.
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Por isso, se vir “moscas”, encare-as como
novas “companhias”, aborrecidas e quase
sempre inofensivas. Quanto mais depressa
entender a sua pouca importância, mais
depressa aprenderá a ignorá-las...

Mas...Há “moscas volantes” perigosas?
Como as diferenciar?
Sim. Na grande maioria das situações as
“moscas volantes” têm pouco signi�icado
patológico, principalmente se forem em
pequena quantidade e sem outras queixas
associadas.
No entanto, o aparecimento abrupto de múltiplas condensações, como se fosse uma chuva
de pontos/�ios negros, que turvam a visão, e
que podem ou não ser acompanhados de
luzes como relâmpagos, são sinais de alarme.
Estes sinais resultam de trações vítreas na
retina periférica, que resultam em rasgaduras,
com libertação de células pigmentadas da
retina.

Se essas ruturas envolverem vasos sanguíneos, as “moscas” não correspondem a �ibras
desorganizadas, mas sim a células sanguíneas.
Como o quadro clínico é muito mais aparatoso, o doente deve ser observado em situação
de urgência. Isto porque, a existência de
rasgaduras na retina possibilita a passagem
de vítreo por essas “aberturas” podendo
causar descolamento da retina. (ver artigo
relacionado a seguir)
Ana So�ia Travassos
(Médica Oftalmologista)

Tive um descolamento do vítreo...

É grave?
Já sabemos que o vítreo é um gel que preenche a cavidade posterior do olho e que tem
uma relação íntima com a retina, o tecido
nervoso que “reveste” o interior do olho e que
é responsável pela transformação dos sinais
luminosos em elétricos. São estes sinais que,
através do nervo ótico, seguem para o cérebro
como impulsos nervosos e nos permitem ver.
O vítreo está aderente à face interna da retina
e habitualmente existe uma harmonia total.
No entanto, o vítreo vai-se tornando mais
liquefeito com o tempo e, subitamente, pode
ocorrer uma contração, separando-se bruscamente da área macular (área nobre da retina
onde é de�inida a visão central).

Esta alteração pode passar despercebida para
alguns, mas também pode criar um quadro de
turvação por condensações vítreas e fenómenos luminosos, que se vão atenuando em
poucas horas/dias. Muitos descrevem ainda a
presença de uma condensação maior, em
forma de anel, semicírculo ou “moscardo”, que
traduz a separação do vítreo do disco ótico.
Apesar do quadro poder ser aparatoso nalgumas pessoas, esta é uma situação �isiológica e,
na maioria dos casos, sem sequelas.

No entanto, e apesar dessa separação ocorrer
na área mais posterior do olho, deve observar-se com cuidado toda a retina periférica.
Se houver descolamento do vítreo anterior,
onde podem existir aderências mais signi�icativas com a retina, há uma maior probabilidade de rasgadura. Caso exista uma rasgadura, a
situação exige avaliação e o tratamento prescrito deve ser individualizado, pelo risco de
poder evoluir para descolamento da retina.
Conforme a situação clínica de cada doente, as
opções podem passar por fazer fotocoagulação com laser ou mesmo uma cirurgia.

Se não forem detetadas lesões na retina periférica e sendo uma situação �isiológica, não se
aconselham cuidados especiais, a não ser
estar atendo a sinais de alarme, como aumento signi�icativo das “moscas”, agravamento da
perceção de “luzes” e/ou amputação de parte
do campo visual.

Não há evidências clínicas de redução de risco
com o repouso ou a toma de alguns fármacos
anti-in�lamatórios.
Ana So�ia Travassos
(Médica Oftalmologista)

Rasgadura da retina
periférica provocada
por um descolamento
de vítreo
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E quando o braço ajuda a ler!?
Acontece a quase todos e durante um espaço de tempo, esticar o braço
passa a ser um bom auxílio à leitura. Há uma exceção a esta regra,
alguns míopes

Até à idade dos 40 anos, a grande maioria das
pessoas que utiliza óculos/lentes de contacto
para corrigir miopia, hipermetropia ou astigmatismo, usa somente graduação para longe.
A visão intermédia e de perto é conseguida
através da capacidade do cristalino de focar
para estas distâncias de forma automática e
quase instantânea, através da graduação “de
longe”.
Depois dos 40 anos, a natureza começa a
pregar “partidas”...mesmo para quem não
estava habituado a usar graduação...Começamos a deixar de ver as letras mais pequenas,
que parecem indistinguíveis umas das outras
e surpreendentemente percebemos que as
vemos melhor afastando o braço, em vez de o
aproximar! Pois, o braço passa a tentar fazer o
“zoom” que os olhos deixaram de fazer... Com
a idade, o cristalino vai perdendo a capacidade de focagem, por alterações dos músculos
ciliares e das zónulas, di�icultando a acomodação.

A procura de uma boa fonte de luz natural ou
até arti�icial, mais próxima do livro ou do
jornal, e com incidência direta, ajuda em
muito a capacidade de leitura, às vezes
mesmo sem lentes!
Se nas fases iniciais o afastamento do braço
vai permitindo “desenrascar” a leitura, chega
uma altura em que se deixa de ter uma distância cómoda e passa a ser necessário adição
para perto, com lentes de aumento (“mini-lupas”).
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Assim, para quem já usava graduação para
longe e o braço já não tem “comprimento”
cómodo para ler, pode passar a ser necessário
o uso de lentes para perto: separadas (óculos
para longe e óculos para perto) ou montadas
em lentes bifocais (têm graduação para longe
e perto) ou progressivas (têm graduação para
longe, intermédio e perto).
O grupo de exceção à perda de visão para
perto são os míopes. Nestes casos, graduações
até 3-4 dioptrias de miopia permitem ver bem
para perto sem óculos/lentes. Com graduação
superior, a leitura é feita com o braço muito
próximo, podendo cansar devido à convergência mantida. Contudo, após os 40-45 anos
apercebem-se de que fazem um esforço maior
vendo para perto com os óculos de longe, do
que se os tirarem. Mesmo os que optam pelo
uso de lentes progressivas, para usar óculos
de forma permanente, quando precisam de
maior qualidade para perto tiram-nos, por ser
assim mais fácil a leitura, escapando à necessidade de ter de encontrar na lente progressiva a zona correspondente ao perto.
Para os portadores de lentes de contato
monofocais (só com uma graduação – normalmente para longe) existe a possibilidade de
usar lentes multifocais (com graduação para
perto e para longe) ou usarem óculos para ver
ao perto sobre as lentes de contacto monofocais.
Ana So�ia Travassos
(Médica Oftalmologista)

Atormentado/a por chalázios?
Quem já teve um sabe como é doloroso e incomodativo e quem já teve vários sabe que é
um verdadeiro tormento. Reduzir a sua incidência está a um passo

Os chalázios resultam de um processo in�lamatório, associado à oclusão de glândulas
localizadas no interior das pálpebras. Estas
glândulas produzem uma secreção sebácea
(lipídica), que é segregada para o bordo
palpebral e depois distribuída para o globo
ocular, através do pestanejo. Essa secreção é
necessária para reduzir a evaporação do �ilme
lacrimal.

A disfunção das glândulas, ou seja, a incapacidade de eliminar o seu conteúdo de forma
normal, pode originar chalázios de repetição.
Algumas doenças cutâneas como a rosácea,
acne ou dermatite seborreica favorecem o seu
aparecimento.

O quadro de chalázio inicia-se de forma
súbita, com edema (“inchaço”), rubor (vermelhidão) e dor da pálpebra. O edema inicial
pode ser extensivo a toda a pálpebra. Dois ou

três dias depois aparece um nódulo localizado, geralmente doloroso devido à distensão
dos tecidos. O diagnóstico é clínico, pelo
aspeto e evolução do nódulo.

O tratamento deve incluir compressas de
água morna/quente, durante uns minutos, de
forma a dilatar o canal excretor das glândulas
obstruídas e facilitar a sua drenagem, durante
a realização de massagem do nódulo em
direção ao bordo palpebral. Estes dois procedimentos devem ser executados, pelo menos,
2-3 vezes por dia, para que consiga acelerar a
sua resolução. Nalguns casos pode ser útil a
utilização de pomadas anti-in�lamatórias, que
não dispensam a massagem prévia. Geralmente o chalázio resolve-se em poucos dias
mas, ocasionalmente, pode deixar pequeno
nódulo cicatricial e indolor. Quando o tratamento médico não resolve a situação, pode
ser necessário cirurgia de drenagem do
chalázio.

Como a maioria dos chalázios de repetição
resulta da disfunção das glândulas palpebrais,
uma forma de prevenir o seu aparecimento é
incluir as compressas de água morna e a massagem do bordo palpebral nos hábitos de
higiene diária. Se o �izer, não só está a facilitar
a eliminação do conteúdo sebáceo para o
�ilme lacrimal, como também contribui para
reduzir os sintomas associados ao “olho seco”,
como a sensação de corpo estranho, “areias”,
ardor, lacrimejo e olho “pesado”. O tratamento
de base das doenças cutâneas, como a rosácea
e a acne, também ajuda a prevenir as recorrências dos chalázios.
Ana So�ia Travassos
(Médica oftalmologista)
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Histórias do fundo do olho
em imagens
É a dimensão micra que gere toda a oftalmologia, mas não é o tamanho que impede de
conhecermos o interior do olho humano. Os exames de diagnóstico contam-nos todas as
histórias e, não raros casos, ajudam-nos a antecipar o futuro

Tomografia de coerência ótica do globo ocular
e retinografia de campo largo a 200º visualizado em 3D

Foque a sua atenção num milímetro, enquanto unidade de comprimento do sistema métrico. Agora, imagine dividir esse mesmo
milímetro em mil partes. Pois bem, é assim
que entramos na dimensão micra, a medida
que gere toda a oftalmologia, seja dos instrumentos cirúrgicos, seja dos detalhes captados
nos exames de diagnóstico.
É a pupila que permite essa porta de entrada
e, uma vez lá dentro, é possível diagnosticar a
funcionalidade daquele olho ou corrigir o que
pode ser corrigido. Pouco ou nada escapa aos
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Tomografia de coerência ótica de um segmento
de 6mm na zona central da mácula

equipamentos de diagnóstico, hoje disponíveis para o apoio à especialidade de oftalmologia.
O fundo do olho torna-se acessível e é reproduzido em fotogra�ias de grande resolução
que nos ajudam a descodi�icar as dúvidas, a
construir diagnósticos e a permitir acompanhar a evolução da situação clínica com documentação segura.

Tomografia de coerência ótica da mácula de um
olho “normal” e outro com patologia retiniana

Como se pode avaliar adequadamente a
visão? A maior parte das pessoas ainda acredita que basta mudar as lentes e tudo melhora, mas nem tudo �ica resolvido com uma
consulta de “óculos”. Claro que é importante
saber qual a acuidade visual e, quando dizemos que tem uma visão de 10/10 é bom, mas
não é tudo. Ou seja, ter uma visão de 10/10
apenas indica que consegue ler a escala, mas
não signi�ica que essa visão seja nítida,
focada, com as cores reais ou com o contraste
certo. Nem tão pouco exclui a possibilidade de
ter uma doença assintomática, que pode levar
à perda de visão no futuro.

Retinografia e tomografia de coerência ótica do
nervo ótico

O médico oftalmologista, no seu gabinete de
consulta tem possibilidade de fazer o que se
chama de “varrimento” do segmento anterior,
visualizando a córnea, a câmara anterior, a
íris e o cristalino. Mas também se pode fazer o
registo fotográ�ico e documentar com
imagens o segmento posterior, com acesso
virtual à retina e ao nervo ótico. A partir
daqui, é possível prescrever toda uma panóplia de exames, que irão dar certezas ao diagnóstico.
Hoje e com o equipamento certo, é possível
fotografar o fundo ocular a 200 graus, o que
nos permite estudar a periferia da retina e
detetar se existem rasgaduras, descolamentos de retina ou processos vasculares trombóticos e tudo de forma não invasiva. É ainda
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possível obter imagens com “cortes” de per�il
da área macular da retina, a zona mais
“nobre” e onde se forma toda a visão central,
possibilitando visualizar buracos maculares
ou membranas epirretinianas e, se necessário, antecipar futuras complicações, propondo intervenções cirúrgicas antes de o doente
desenvolver distorção / perda de visão.
Para além deste rastreio obtido de forma
“estática”, também é possível fazer estudos
funcionais, com o auxílio da microperimetria
e visumetria, sendo necessária a colaboração
do doente para identi�icar luzes de diferente
intensidade e símbolos na área macular. Valores abaixo do normal standardizado podem

indicar patologia ocular ou até deteção de
doenças neurológicas, como tumores intracranianos. Ainda poderão ser solicitados
outros exames adicionais como campos visuais, angiogra�ia �luoresceínica, topogra�ia
corneana, entre outros, em caso de suspeita
de outras patologias não con�irmadas com os
exames de rotina.

Fotografia do segmento anterior, usando uma lâmpada de fenda que permite visualizar uma catarata
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IMAGIOLOGIA
Realizamos todos os exames de Imagiologia:
Radiologia convencional, Tomografia,
Mamografia por t omossíntese, Ecografia,
Ressonância magnética e Radiologia de intervenção.
Para fazer a sua marcação utilize o número 239 802 590
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Como testar a sua visão?
Não substitui uma consulta de oftalmologia ou os exames de diagnóstico, mas é possível
testar a qualidade da visão mesmo sem sair de casa
A grelha de Amsler que aqui anexamos é um
bom auxiliar. Sugerimos que olhe para a
grelha a uma distância de 30 centímetros e
num local onde exista boa luminosidade. Caso
use óculos, deve fazer o exercício com eles.
Primeiro deve fazer o teste com os dois olhos
abertos e depois, alternadamente, tapar um e
outro olho, para veri�icar se a visão é igual.
Deve constatar se vê bem as riscas (ou se
existem zonas alteradas), se as linhas estão
todas paralelas e pretas e ainda se vê bem a
bola preta central. Qualquer alteração na
qualidade da visão deve ser comunicada ao
seu oftalmologista.

Grelha de Amsler
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Contudo, deve ter sempre em conta que este
teste “caseiro” ou outro não substitui uma
consulta de oftalmologia, mas pode servir de
alerta para algumas di�iculdades de visão que,
não raras vezes, as pessoas não se apercebem
no dia-a-dia.

Há doenças, com potencial de cegueira que
são impercetíveis e que só poderão ser detetadas em consulta da especialidade, sendo
certo que a retinopatia diabética, o glaucoma
ou a degenerescência macular, entre outras,
são situações que devem ser diagnosticadas o
mais precocemente e frequentemente vigiadas.

Simulações de possíveis alterações com o teste de Amsler: linhas tortas, pequenas zonas deformadas,
escotomas ou zonas sem definição podem ser sintomas de alteracões que necessitam de cuidados
especializados.
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O que é uma uveíte?
A localização dita a gravidade deste tipo de in�lamação ocular que se pode assemelhar
a uma conjuntivite, mas que tem causas e sintomas mais graves. Este é um daqueles
momentos em que as especialidades médicas devem cooperar na busca de uma causa. A
uveíte tem esta capacidade de juntar a oftalmologia e a medicina interna na tentativa
de eliminar a in�lamação, aliviar os sintomas e recuperar a visão
Uveíte é um termo genérico utilizado para
designar uma in�lamação intraocular, a qual
pode ter várias causas, desde a infeciosa às
doenças autoimunes, estas sistémicas ou
próprias de órgãos, mas que também pode ter
uma causa desconhecida, o que se designa
por uveíte idiopática.

É frequente um oftalmologista pedir a colaboração de um internista, no sentido de estudarem, em conjunto, uma possível causa para
uma uveíte. Mas este pedido de colaboração
não deve acontecer sem serem fornecidas
informações sobre o tipo de uveíte em causa:
aguda ou crónica, granulomatosa ou não, uni
ou bilateral, a resposta prévia à terapêutica e,
sobretudo, qual a localização do processo
in�lamatório intraocular.
A classi�icação mais importante das uveítes
baseia-se na localização do processo in�lamatório, isto é, numa classi�icação anatómica.
Quer a clínica, quer a etiologia, quer o tratamento e o prognóstico são completamente
diferentes, consoante a localização anatómica
do processo in�lamatório.

É verdade que, no início, existem sintomas
comuns, por comparação com uma conjuntivite. Contudo as consequências não são de
todo idênticas. Na conjuntivite a in�lamação
está localizada na conjuntiva, a parte externa
do olho e são as alergias, agentes tóxicos,
bactérias ou vírus que despoletam este tipo
de in�lamação, que rapidamente é colmatada
com medicação adequada. No caso da uveíte,
o processo é muito diferente. A in�lamação
está no interior do olho e por isso mesmo se
designa intraocular. As causas nem sempre
são conhecidas e as consequências podem ser
devastadoras, pelo potencial de perda de
visão.
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Uveíte anterior

O termo uveíte deriva da palavra “úvea”, que é
a camada vascular do globo ocular, apesar de
o processo in�lamatório não se limitar a esta
estrutura, podendo afetar também a retina, os
vasos da retina, o nervo ótico e o vítreo, reduzindo a visão ou causando mesmo cegueira.
Note-se ainda que este processo pode ocorrer
em qualquer idade, mesmo em crianças e a
in�lamação pode ser aguda (de meses) ou
crónica (de anos). Mas também existem crises
recorrentes de in�lamação ocular, ou seja,
acontecem em intervalos irregulares e cada
episódio pode deixar sequelas no globo
ocular e, consequentemente, na visão.

Como se desenvolve este processo in�lamatório intraocular? Existem algumas explicações,
mas é necessário ter presente que em 50 %
dos casos a causa ainda é desconhecida. Na
outra metade dos casos, é possível identi�icar
a resposta in�lamatória que acontece no
interior ocular, como reação do organismo às
lesões dos tecidos. E este potencial agressivo
pode acontecer por um ataque do próprio
sistema imune (autoimunidade), por infeções
dentro do globo ocular ou noutra parte do

Uveíte posterior

corpo, traumatismos ou porque algumas
toxinas penetraram no globo ocular.

Controlar a doença é uma tarefa que exige
parcerias e pode demorar meses ou anos. O
prognóstico está sempre muito dependente
de um diagnóstico preciso e os fármacos são a
única arma contra esta ameaça à perda de
visão. Os princípios gerais do tratamento
passam por eliminar a in�lamação, aliviar os
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As diferenças
A oftalmologia sintetiza este conjunto de doenças de acordo com a causa (infeciosa e não
infeciosa) e de acordo com a sua localização no globo ocular. Assim, existem quatro tipos de
uveíte: anterior, intermédia, posterior e panuveíte. As uveítes intermédias, posteriores e panuveítes são as formas mais graves e recorrentes de uveíte e podem causar cegueira, se evoluírem sem um tratamento adequado

Uveíte anterior: Denomina-se uveíte anterior a in�lamação do segmento anterior do globo
ocular. É a forma mais comum de uveíte e afeta sobretudo pessoas jovens e de meia-idade.
Muitos casos acontecem em pessoas saudáveis, sem nenhuma outra doença e outros podem
estar associados a doenças reumatismais, pulmonares, da pele, gastrointestinais ou infeciosas.
Manifesta-se principalmente por um quadro de olho vermelho, muitas vezes associado com
dor e baixa de visão.
Uveíte intermédia: É frequente em adultos jovens e o local da in�lamação é a pars plana e o
vítreo. Pode estar associada a várias doenças, incluindo a sarcoidose e a esclerose múltipla.
Raramente causam olho vermelho e dor, manifestando-se principalmente por baixa de visão.

Uveíte posterior: A in�lamação ocorre no segmento posterior do globo ocular, podendo envolver a retina, a coroideia, os vasos da retina (vasculite) e o nervo ótico. É muitas vezes designada coroidite, retinite ou coriorretinite. Existem múltiplas causas infeciosas e não infeciosas
que causam uveíte posterior, sendo necessário, por vezes, um estudo sistémico exaustivo para
tentar excluir uma causa sistémica. Geralmente não se manifesta por olho vermelho ou dor
ocular e apenas causa uma baixa visão, mais ou menos grave.

Panuveíte: É o termo utilizado quando a maior parte das estruturas oculares é afetada pela
in�lamação. A sarcoidose, a doença de Behçet e a uveíte simpática são causas bem conhecidas
de panuveíte e que podem causar lesões signi�icativas na retina. Pode manifestar-se por olho
vermelho, com dor e baixa visão.
sintomas, recuperar a visão e prevenir futuras
crises, quando tal é possível. Contudo, o tratamento a realizar está sempre dependente da
causa que está subjacente e ainda do tipo de
uveíte (ver caixa).

Os corticosteroides, em gotas ou por via oral,
são a base do tratamento standard, a que se
podem juntar as injeções intraoculares. Nos
casos em que a toma de corticosteroides se
prevê ultrapassar os três meses, pode ser
equacionada a possibilidade de recorrer a
agentes imunomoduladores, sendo sempre
necessárias análises clínicas periódicas, para
ajudar a excluir eventuais efeitos secundários
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do tratamento. É ainda de prever os casos que
revelam resistência e, nessas situações, o
clínico poderá equacionar os recursos a agentes modi�icadores da resposta biológica, ou
agentes biológicos, fármacos que têm como
alvo especí�ico o sistema imunológico.
Catarina Canha
(Médica de medicina interna)
Rui Proença
(Médico oftalmologista)
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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

Retinopatia diabética,
porque se deve vigiar
É o excesso de glicose que começa por dani�icar os vasos sanguíneos capilares. A entrada
de oxigénio nas células da retina �ica comprometida e o tecido retiniano reage, criando
vasos com defeito. É tudo isso que precisa ser vigiado, porque a retinopatia diabética
pode manifestar-se sem sintomas e pode conduzir a um processo de cegueira irreversível

Considerada como a doença do século, a
Diabetes Mellitus propagou-se nestas últimas
décadas na população dos países mais desenvolvidos, catapultada pelo sedentarismo,
aumento da ingestão calórica e consequente
obesidade - que aumenta a resistência do
organismo à ação da insulina. A Organização
Mundial de Saúde estima que o número de
indivíduos com Diabetes quadruplicou desde
os anos 80, situando-se atualmente acima dos
400 milhões. No nosso país, as estimativas
mais recentes da Sociedade Portuguesa de
Diabetologia apontam para uma prevalência
real de cerca de 12% de diabéticos na nossa
população, percentagem essa que aumenta
para sensivelmente 25% quando consideramos apenas a faixa etária dos 60-79 anos. É
importante sublinhar que aproximadamente
metade da população diabética não se encontra diagnosticada, ou seja, ainda desconhece
ter a doença.
Podemos distinguir dois grandes subgrupos
de diabetes: o tipo 1, que aparece tipicamente
em idades mais precoces, por destruição
autoimune das células produtoras de insulina
do pâncreas e o tipo 2, mais frequente que o
tipo 1, diagnosticado principalmente a partir
da meia-idade e intrinsecamente ligado ao
estilo de vida do indivíduo. Quer a destruição
das células produtoras de insulina, quer as
alterações metabólicas decorrentes de um
estilo de vida menos ativo/obesidade, têm
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como resultado o aumento dos níveis circulantes de glicose, o que acarreta efeitos deletérios a nível sistémico.

A nível oftalmológico, a retina (que podemos
equiparar ao “�ilme” de uma máquina fotográ�ica) é o principal alvo desta desregulação
hormonal. Na observação do fundo ocular
podemos encontrar várias lesões de origem
vascular, que se englobam vulgarmente num
termo: retinopatia diabética.
O excesso de glicose circulante é localmente
tóxica e dani�ica os pequenos vasos sanguíneos e capilares, que transportam oxigénio até
às células da retina, diminuindo a quantidade
disponível desta molécula – isquemia retiniana. O mecanismo compensatório natural do
tecido retiniano é a indução da formação de
novos vasos – que são defeituosos e babam o
conteúdo facilmente. As alterações estruturais nestes vasos podem causar transformações que, atendendo à história natural da
doença, podem surgir mais precocemente,
como por exemplo hemorragias intra-retinianas ou micro aneurismas; ou mais tardiamente, causando complicações como edema
macular diabético (passagem de conteúdo
intravascular para a espessura da retina),
hemorragia do vítreo (presença de sangue no
segmento posterior do globo ocular), descolamento tracional da retina e glaucoma, por
exemplo. Estas complicações tardias encon-

Imagem de angiografia de retinopatia diabética. As “nuvens brancas” são neovasos que babaram

tram-se normalmente associadas a uma diminuição acentuada da acuidade visual que, por
vezes, pode até ser irreversível mesmo com o
tratamento adequado.

Nas suas fases iniciais (e por vezes em fases
tardias), a retinopatia diabética não causa
qualquer tipo de sintoma, mas em estádios
mais avançados, pode conduzir a um processo de cegueira irreversível. Por esse motivo,
as recomendações internacionais apontam
para que indivíduos diabéticos, mesmo que

assintomáticos, sejam vigiados anualmente
em consulta de Oftalmologia. A consulta deverá contemplar um exame oftalmológico completo, nomeadamente com observação do
fundo ocular após dilatação farmacológica da
pupila. Esta vigilância deverá ser ativa e efetuada mesmo que o doente diabético não note
qualquer alteração da sua acuidade visual
subjetiva, uma vez que os sinais típicos da
retinopatia diabética podem manifestar-se
apesar da ausência de sintomas.
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O exame oftalmológico permite-nos identi�icar: alterações da melhor acuidade visual
corrigida; alterações patológicas dos vasos da
íris (rubeosis iridis) e da tensão intraocular
podem indicar indiretamente um estado
avançado da doença; e patologia vascular da
retina, como hemorragias, microaneurismas,
e outras anomalias vasculares, por exemplo,
ou a presença de um edema macular diabético, entre outros. No entanto, a avaliação
destes indivíduos deverá, se possível, ser
complementada com o recurso a exames de
imagem multimodal, que nos permitem
observar as alterações detetadas no exame
oftalmológico mais pormenorizadamente e,
consequentemente, orientar melhor o seguimento do indivíduo e a decisão terapêutica, se
tal for necessário (seja através da injeção
intravítrea de fármacos, da realização de
fotocoagulação com laser, ou de cirurgia).

A prevenção da retinopatia diabética nem
sempre é possível. Não obstante, há cuidados
gerais que o indivíduo diabético pode e deve
tomar, por se saber estarem ligados a uma
menor incidência da doença, mas também à
diminuição do ritmo de progressão desta
patologia silenciosa. Relembramos esses
cuidados: o controlo sistémico da diabetes
(através de uma alimentação mais regrada,
atividade �ísica regular e medicação anti-diabética); a monitorização do nível de glicose
circulante e hemoglobina glicosilada (HbA1c)
de acordo com as indicações do seu médico
de família ou endocrinologista; a medição e
controlo da tensão arterial e níveis séricos de
colesterol, a cessação tabágica e, por �im, a
vigilância anual em consulta de Oftalmologia.
Marco Marques
(Médico oftalmologista)

Imagem pós-operatório de retinopatia diabética tratada com laser
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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

O que é a Oculoplástica
ou cirurgia plástica ocular?

O conforto, a função visual e a beleza do olhar são as áreas de intervenção dos oculoplásticos. Isto é, médicos oftalmologistas que são especialistas em cirurgia plástica
ocular. Pálpebras, órbita e vias lacrimais são o seu campo de trabalho

A oculoplástica é a subespecialidade de Oftalmologia que se encarrega de todos os problemas relacionados com as estruturas da face
em redor do olho: as pálpebras, a órbita e as
vias lacrimais. A grande variedade de tratamentos procura uma melhoria �ísica, tendo
sempre em mente a recuperação e manutenção da função do globo ocular, mas também as
suas estruturas anexas, cujo funcionamento
se tenha alterado por alguma patologia.

Os efeitos e bene�ícios são inúmeros pois,
além de abranger questões estéticas, as suas
intervenções permitem obter um aumento da
autoestima e melhoria da qualidade de vida.

32

Os especialistas dedicados à Oculoplástica,
como oftalmologistas que são, sabem como a
cirurgia palpebral pode afetar o conforto e
saúde ocular e a função visual. Rotinados no
trabalho em redor do olho e conhecedores da
delicada anatomia e função das pálpebras e
suas estruturas adjacentes, utilizam técnicas
microcirúrgicas para alcançarem a máxima
precisão.
E quais são os principais problemas que
tratam os oculoplásticos?

As mais variadas alterações no posicionamento, aspecto ou contorno das pálpebras podem

necessitar da atenção e tratamento da cirurgia oculoplástica. Por exemplo, pálpebras
demasiado abertas (retraídas) ou descaídas e
até demasiado fechadas; pálpebras viradas
para fora (ectrópio) ou para dentro (entrópio)
com as pestanas incomodando a super�ície
ocular, causando o desconforto que é fácil
imaginar.
A ptose palpebral, ou seja, a queda da pálpebra superior, que afeta a qualidade e o campo
de visão do paciente, além de alterar sobremaneira a autoestima, pode ser alvo não raras
vezes de solução cirúrgica bem-sucedida.

toxina botulínica, usada no tratamento de
rugas dinâmicas, mas também em casos de
blefarospasmo, torcicolo, paralisias oculomotoras, etc. Junte-se ainda os chamados �illers
ou preenchimentos, principalmente de ácido
hialurónico, uma solução de tratamento
pouco invasivo, que tem permitido obter
resultados estéticos muito apreciados,
quando a intenção é apenas rejuvenescer ou
dar um outro ar à moldura do olhar.
Rui Tavares
(Médico oftalmologista)

Patologias que afetam a órbita, como a orbitopatia tiroideia, uma doença autoimune que
afeta as pálpebras, músculos extraoculares,
gordura orbitária e outros tecidos que circundam o globo ocular causando in�lamação e
�ibrose, com sequelas potencialmente graves.
Muitas destas situações melhoram com tratamento médico, hoje em dia, aliás, cada vez
mais prescrito, mas, ocasionalmente, poderá
ser necessário o recurso a intervenções cirúrgicas reabilitadoras.

Outras situações, como o pterígio, crescimento triangular da conjuntiva, geralmente no
canto interno do olho, frequentemente in�lamado e que pode crescer e condicionar perda
de visão; os chalázios, os conhecidos treçolhos; lacrimejo em crianças e adultos, seja
funcional, seja de causa obstrutiva que muitas
vezes obriga a cirurgia do saco lacrimal, hoje
em dia indolor e muitas vezes sem cicatriz; e
ainda outros, como tumores palpebrais, paralisia facial, remoção do conteúdo da órbita ou
do globo ocular, etc.
A beleza do olhar é ainda uma intervenção
que tem tido alguma atenção pela oculoplástica e a blefaroplastia tem sido o caminho escolhido por quem recorre ao tratamento cirúrgico para corrigir o excesso de pele e de gordura
nas pálpebras superiores e inferiores. São
técnicas de rejuvenescimento do olhar. E este
é um campo que pode ser combinado com
inúmeros procedimentos adjuvantes como a
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Estamos preparados para duplicar
os diagnósticos de Parkinson?

Não, ninguém está su�icientemente preparado para uma doença neuro degenerativa e
muito menos quando é complexa e se sabe tão pouco. Mas é isto que tem vindo a acontecer. Praticamente de 20 em 20 anos o número de diagnósticos duplica
A doença de Parkinson, tal como a doença de
Alzheimer, são doenças neuro- degenerativas.
Quer isto dizer que, por um mecanismo não
completamente esclarecido, grupos seletivos
de neurónios e em áreas especí�icas do nosso
cérebro, iniciam um processo progressivo de
falência, que leva à sua morte. E este processo
de disfunção neuronal começa silenciosamente muitos anos antes de se tornar visível,
muito anos antes de se traduzir num sintoma.
No caso da doença de Parkinson são os
neurónios dopaminérgicos (que produzem
dopamina) que entram em falência, de tal
forma que, quando as primeiras manifestações clínicas ocorrem, já se perderam cerca
de dois terços desses grupos de células.
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A doença de Parkinson foi descrita pela
primeira vez em 1817, pelo médico londrino
James Parkinson que, com notável espírito de
observação, identi�icou e depois descreveu os
principais sinais clínicos que a caracterizam,
e que ainda hoje são o pilar em que assenta o
diagnóstico da doença. Justi�ica-se porque a
doença �icaria conhecida pelo seu nome.
James Parkinson, meticuloso e perspicaz
clínico, observou detalhadamente algumas
pessoas com quem se cruzava nas ruas. Reparou que apresentavam de comum uma marcada lenti�icação nos movimentos, o que interferia com o modo como se moviam e caminhavam, que tinham uma tendência para
inclinar o tronco para a frente e que um movi-

mento tremórico rítmico presente nos membros superiores fazia com que estes abanassem involuntariamente - o que o levou a
batizar essa nova entidade de 'The Shaking
Palsy' (paralisia agitante). Até então, a
doença não tinha sido identi�icada e por isso
não tinha obtido um lugar na classi�icação
dos nosologistas, como ele próprio a�irmou.

Passaram mais de 200 anos sobre esta
brilhante narrativa inicial e imenso conhecimento foi adquirido e acumulado sobre a
doença. No entanto, não o su�iciente para se
ter encontrado uma cura ou mesmo um
processo de travar a sua inexorável progressão. Mas sabemos que, se era rara há dois
séculos atrás quando Parkinson a descreveu,
na Londres do início da revolução industrial,
neste espaço de tempo, a doença está a sofrer
um brutal incremento nos tempos atuais e a
sua prevalência aumentou. Pior. Aumentou
muito mais do que qualquer outra doença
neurológica.
Sabemos que as doenças neurológicas na sua
globalidade são agora a principal causa de
incapacidade pelo mundo e, destas, a que
mais está a aumentar é a doença de Parkinson. Os relatórios do domínio público (amplamente divulgados pelos serviços de saúde de
vários países), referentes à carga global das
doenças (Global Burden of Disease) revelaram que, entre 1990 e o ano de 2015, o

número de pessoas afetadas com doença de
Parkinson duplicou em todo o mundo e estão
diagnosticados mais de 6 milhões de doentes.
Como sabemos que a longevidade está a
aumentar, e estas doenças também estão
ligadas ao envelhecimento, projeta-se uma
nova duplicação deste número para o ano
2040.
Este crescimento exponencial fez com que
alguns cientistas a considerassem uma verdadeira `'pandemia´ conceito só utilizado para
doenças que se propagam como as infecto-contagiosas. Pretendem assim demonstrar a
sua preocupação pelo enorme crescimento e
expansão da doença em todas as regiões do
mundo.

E porque isto acontece? Não temos certezas.
Mas sabemos que sendo uma doença complexa resulta da interação de fatores genéticos
(que conferem risco acrescido para a desenvolver) e ambientais. O dramático aumento

da sua prevalência parece estar ligado às
modi�icações decorrentes da industrialização
da civilização. Imensos produtos ambientais
são reconhecidamente tóxicos, nomeadamente para o sistema nervoso central e
alguns grupos celulares que, por serem muito
ativos, são também mais vulneráveis. Existem
evidências que associam os pesticidas, os
solventes químicos e os metais pesados à
toxicidade que, afetando os neurónios produtores de dopamina levam à doença de Parkinson. No entanto, apesar de legislação existente em muitos países a interditá-los, todos
sabemos que estes ainda são comercializadas
e utilizados, encontrando-se amplamente
difundidos.
Os países que sofreram uma rápida industrialização nos últimos anos, viram a prevalência
da doença de Parkinson aumentar. E, por
exemplo, sabemos que nos últimos dez anos o
número de doentes diagnosticados com
doença de Parkinson duplicou na China.
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Ao mesmo tempo, as transformações dos
hábitos alimentares e do estilo de vida das
populações parecem ligadas ao acréscimo da
doença, e daí o alerta que a comunidade cientí�ica vem fazendo para tentar prevenir e
combater o que batizaram de ´ pandemia´,
impedindo assim que seja inevitável.

Neste momento existem muitas armas
terapêuticas que ajudam a controlar os principais sintomas da doença. Estão disponíveis
fármacos e�icazes e temos outras alternativas
para os estádios mais avançados de doença,
como a cirurgia de estimulação cerebral
profunda, hoje bem implementada e que
trouxe bene�ício comprovado na qualidade de
vida dos doentes.
Dispomos de adequadas estratégias para
tratar os sintomas de uma doença que é
progressiva. No entanto, em simultâneo com
o investimento que fazemos em todas as
formas de abordagem terapêutica e na sua
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investigação, é necessário o mesmo esforço
para incentivar a modi�icação do estilo de
vida. Incentivar a prática de exercício �ísico
diário, modi�icar os hábitos alimentares
limitando a alimentação ultra processada,
mas também combater o sedentarismo e o
stress , tudo propósitos simples e essenciais
a implementar como medidas que podem ser
preventivas da doença.
Cristina Januário
(Médica neurologista)
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Tendinites nos joelhos de ciclistas
Cerca de 56% do ciclo de pedalada são feitos
pelo músculo do joelho. Uma consulta de Ortopedia
ajuda a prevenir as aborrecidas paragens prolongadas.
Marque hoje mesmo uma consulta de avaliação através do 239 802 700

Rotura do Tendão de Aquiles,
o que fazer?
A fraqueza já existiria nos deuses gregos e por isso o nome de Aquiles, quando na verdade se chama tendão calcâneo. Mas, apesar de este ser o tendão mais forte do corpo
humano, também tem as suas fraquezas e a rotura é, decididamente, a maior
Dê um passo em frente ou suba o primeiro
degrau. Conseguiu? Pois bem, foi graças ao
trabalho conjunto dos músculos (gémeos) e
do Tendão de Aquiles. O impulso para a passada, para saltar, para correr ou �icar na ponta
dos pés, sai dali, do calcanhar e é o tendão
calcâneo que proporciona essa agilidade.

Tendão de aquiles

Suporta mais de 12 vezes o peso do nosso
corpo e por isso é de�inido como o tendão
mais forte de todo o corpo humano, mas isso
não signi�ica que não sofra fragilidades e a
rotura é, decididamente, o pior que lhe pode
acontecer. É certo que está revestido de algumas proteções, como uma almofada (a bursa)
e ainda tem uma espécie de capa protetora
(paratendão), mas o Tendão de Aquiles
também tem as suas vulnerabilidades, 2 a 6
centímetros acima do calcanhar. É aqui que se
concentra o stress que pode levar à temida
rotura.
Não existe uma razão direta que explique essa
rotura, porque tanto pode acontecer em não
desportistas, como em desportistas ocasionais e em adeptos de exercício �ísico regular. O
sexo masculino e a faixa etária dos 30 aos 50
anos parece ser um denominador comum.
Junte-se ainda a sobrecarga por treinos muito
intensivos, uso de sapatos inadequados, o
desalinhamento dos pés, mas também a práti-
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ca de atividades de impacto e força, como o
levamento de peso ou o futebol. Admite-se
que, antes da rotura total, exista alguma degeneração ou tendinopatia, com sintomas nem
sempre valorizados.
O certo é quando se dá a rotura os sintomas
são bem notórios, pela dor e incapacidade,
mas também pela descrição sonora, uma vez
que é sempre acompanhada por um estalido.
A incapacidade de marcha e a diminuição da
�lexão plantar, depressa conduzem ao diagnóstico que não se quer ouvir e que será

con�irmado por exames de diagnóstico, como
a ecogra�ia e a ressonância magnética.

O incidente deve ser acompanhado por
médico ortopedista e a solução/tratamento
deve ser objeto de análise e ponderação. Existem três opções: tratamento conservador;
tratamento cirúrgico e técnica percutânea.
Vamos explicar. Se a opção for pelo tratamento conservador, não será feita nenhuma correção cirúrgica. Será colocado gesso até à coxa e
durante um mês. No �inal desse período será
substituído por outra imobilização gessada
durante mais 30 dias. Esta opção tem um risco
elevado de existir nova rotura, que pode
chegar a 20%.
Existe ainda a opção cirúrgica, que reduz a
possibilidade de surgir nova rotura mas, por
comparação com o tratamento conservador,
comporta um risco de infeção com problemas
de cicatrização da pele. Nesta opção, as técnicas cirúrgicas são variadas.

A terceira e última opção passa por fazer uma
intervenção percutânea. Ou seja, um compromisso entre a cirurgia e o tratamento conservador, com a intenção de ter um melhor resultado funcional, menor risco de cicatrização e
de infeção. Quando se recorre à técnica
percutânea, a correção é feita através de duas
pequenas incisões punctiformes, cerca de 4 a
5 centímetros acima do local da rotura, por
onde são introduzidas duas âncoras e arpões.
Após a intervenção é necessário recorrer a
uma bota gessada, mas no dia seguinte à
intervenção, já é possível fazer o treino de
marcha em descarga. A imobilização deverá
manter-se por 6 semanas. Ao 45.º dia, as âncoras são retiradas e é prescrito um programa
de reabilitação progressivo (�isioterapia),
para que a relação entre músculo e tendão se
reabilite. A cicatrização completa ocorre entre
as 8 e as 12 semanas.
Ana Rita Gaspar
(Médica ortopedista)
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Dor menstrual
Quão grande é o problema?
Menstruação e dor não têm que ser sempre sinónimos. Sempre que o chamado período
perturbe e/ou afete a vida diária deve ser equacionada a suspeita de Endometriose,
uma doença in�lamatória crónica que, muitas vezes, só é detetada quando há di�iculdade em engravidar. E, neste espaço de tempo, passaram-se 5 ou 7 anos de dor

“Repete-se todos os meses. Sempre que tenho
a menstruação sou obrigada a �icar deitada na
cama, tenho que faltar ao trabalho e não
posso programar nada para o �im-de semana.
É assim há anos”.

Este relato resume o que escuto frequentemente a quem já foi ou irá ser feito o diagnóstico de Endometriose. Porém, muitas mulheres desconhecem ou aguardam anos até
conhecerem o nome daquilo que julgavam ser
“uma dor normal” ou “um problema psicológico”. E porquê?
A conotação da menstruação com dor, como
uma fatalidade, é ainda um tabu no universo
feminino, com o qual algumas mulheres se
resignam ou vêm ignorados os seus sintomas
quando tentam falar sobre o que sentem.
Outras vezes sentem-se incompreendidas ao
serem catalogadas como um caso psicossomático.

Já no século XVIII, Louis Brotherson escreveu
que “nos seus piores estádios, esta doença
afeta totalmente o bem-estar da mulher, o seu
espírito esmorece e, ainda assim, ela vive com
medo de mais sintomas, como agravamento
da dor...”. Infelizmente, pouco mudou em mais
de 200 anos e, em pleno século XXI, a Endometriose permanece uma doença misteriosa,
da qual se conhece ainda relativamente
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pouco, quanto à sua origem, formas de prevenção e tratamento.

Contudo, a Endometriose é uma doença in�lamatória crónica, que atinge até 10% das
mulheres durante os anos de vida reprodutiva. Carateriza-se pela implantação de endométrio (o tecido que reveste o interior do
útero) na cavidade abdominal e órgãos reprodutivos da mulher (útero, trompas e ovários),
conduzindo a in�lamação crónica e, por vezes,

a quistos ováricos, dilatação das trompas e
aderências entre os órgãos pélvicos.

Os seus principais sintomas são dor menstrual (dismenorreia) intensa, dor pélvica
crónica e dor durante o ato sexual, associadas
a fadiga e, não raras vezes, a depressão. Sintomas que nem sempre são devidamente reconhecidos e investigados. A doença continua a
progredir sem diagnóstico.

As manifestações clínicas podem começar
logo na adolescência, condicionando o absentismo escolar e a perturbação das normais
atividades da vida. Com o evoluir da doença,
sobretudo se não detetada cedo, a qualidade
de vida é signi�icativamente prejudicada,
nomeadamente no que respeita à vida sexual,
afetiva e reprodutiva. O atraso no diagnóstico
pode estender-se até 7 anos!
Uma grande parte das doentes com Endometriose só conhece o seu diagnóstico quando se
depara com di�iculdade em engravidar e
recorre a um especialista em Medicina da
Reprodução. Estima-se que aproximadamente 30% das mulheres com infertilidade
tenham Endometriose.
Quanto à sua �isiopatologia, a teoria mais
aceite é a de Sampson ou da “menstruação
retrógrada”, ou seja, a de que o tecido menstrual é expelido através das trompas para o
interior da cavidade abdominal, “semeando”
pequenos focos dispersos – os implantes
endometrioticos. Simultaneamente, terá de
haver uma predisposição genética para a
doença, pois este é um fenómeno também
observado em mulheres saudáveis, aquando
da realização de cirurgias por outra indicação.
No que respeita à prevenção, apenas é possível fazê-la de forma secundária, ou seja, realizando um diagnóstico atempado que permita
instituir medidas terapêuticas precoces para
controlar os sintomas e a progressão da
doença.

A modi�icação de estilos de vida pode contribuir para o controlo dos sintomas, com a
prática de uma alimentação saudável (reduzindo o consumo de carnes vermelhas) e de
exercício �ísico. O acompanhamento psicológico destas doentes e o desenvolvimento de
estratégias de coping também devem fazer
parte da abordagem desta doença, de forma a
minimizar o seu impacto na qualidade de vida
da pessoa.
Atualmente, a Endometriose é uma doença
que tem tratamento, mas não tem uma cura
de�initiva. O controlo da dor e/ou tratamento
da infertilidade são os objetivos principais,
para os quais existem terapêuticas médicas,
cirúrgicas e/ou técnicas de Reprodução
Assistida ao nosso dispor.

Qualquer uma destas terapêuticas deve ser
conduzida por médicos com experiência
nesta doença, pelo que, idealmente, as doentes devem ser acompanhadas em centros
especializados, sobretudo no que diz respeito
à cirurgia.
Concluindo, grande parte das mulheres com
ciclos menstruais ovulatórios tem algum grau
de desconforto durante a menstruação que
pode estar a associado a cefaleia ou cólica
abdominal. Contudo, estes sintomas são ligeiros, não perturbam a vida diária e não necessitam de analgesia. Qualquer dor que se
sobreponha a isto deve ser investigada.
Da mesma forma, nenhum clínico deve hesitar em referenciar uma mulher referindo
estes sintomas, pois pode estar a poupá-la a
uma sentença de anos de dor e de sofrimento
silencioso.
Andreia Leitão Marques
(Médica ginecologista)
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Às vezes penso que,
quanto às mulheres,
escapa-me sempre qualquer coisa.
Algo de assustador e cativante.
Falo com uma mulher
e sinto-me a mergulhar no desconhecido.
Dá-me ideia de que com a maior das facilidades
poderiam destruir o homem diante delas.
E, no entanto,
é tão maior o rasto de destruição
deixado atrás de nós.

Joel Neto, in ‘Meridiano 28’
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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
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À procura do risco zero
A melhor forma de combater o cancro da mama é a
prevenção
através
de mamografias
exames reguO acesso
é condicionado.
A triagem eé obrigatória.
A lotação dos espaços é limitada. A
lares. distância segura é obrigatória, tal como o uso de máscara e a higienização de mãos e

objetos. Esta é a parte visível de um plano de segurança e proteção, concebido para
o risco de contágio
O risco zero é o nosso objetivo
Marqueenfrentar
a sua consulta
atravéspor
doSARS-CoV2.
239 802 700
Queremos continuar a cumprir a nossa
missão, mas só o podemos fazer em segurança. E, se passados oito meses, voltamos a
insistir na explicação do nosso Plano de Segurança, é porque continuamos a constatar que
a mensagem ainda não foi interiorizada por
todos. Por isso insistimos.
A responsabilidade de garantir proteção a
todos os que procuram os nossos cuidados
�icou acrescida e exigiu-nos uma reação. Os
escudos de segurança foram elevados ao nível
máximo e, não raras vezes, são entendidos
como “exageros”, quando na verdade apenas
re�letem a adaptação necessária e que se
impunha, face a uma ameaça, minúscula,
invisível e ainda pouco conhecida.

Foi necessária preparação e muito investimento, porque se queremos exigir temos de
proporcionar essas mesmas condições. Quem
nos visita já percebeu isso mesmo, seja na
disponibilização de gel e desinfetante, seja na
oferta de máscaras cirúrgicas. Mas, de entre
todas as condicionantes que fomos obrigados
a implementar, há duas que continuam
“incompreendidas”. A posse da carteira, bolsa
individual e o acompanhamento de doentes.
Todos percebem que é importante a higienização do calçado, no tapete apropriado que
existe à entrada, todos percebem que o uso de
máscara é importante, que é seguro desinfetar as mãos e todos confessam que sentem
insegurança em espaços fechados com muitas
pessoas.
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Mas, quando se fala na carteira das senhoras,
parece ser zona de altar santi�icado e, de tão
habituadas estarmos a esta dependência não
cai bem a indicação de que a carteira deve
�icar no carro. Sim, é verdade que até à chegada do SARS-CoV2 a carteira das senhoras
tinha tudo o que poderia ser preciso. Hoje,
não pode ser assim. O Centro Cirúrgico vetou
a entrada de carteiras, malas, mochilas e
outros objetos idênticos. Porquê? Basta que
cada um de nós re�lita um minuto. As carteiras têm, efetivamente, um potencial de contágio enorme, precisamente porque somos
inseparáveis delas, estão em todo o lado,
encostam, poisam, são mexidas, guardam
outros inúmeros objetos, em que mexemos.
Tiramos, partilhamos (!?) e voltamos a arrumar. As carteiras são amigas do SARS-CoV2 e
inimigas da segurança e proteção. Mas, as
carteiras não são imprescindíveis, são tão só
um acessório. Prático, elegante e muito útil,
mas podemos viver sem elas durante alguns
meses… É esta ideia que necessitamos de
reter.
A outra grande incompreensão passa por não
autorizarmos a presença de acompanhante
nas consultas e ou exames médicos, salvo as
exceções: as grávidas, os casais em tratamento de fertilidade, os invisuais, os menores de
idade e as pessoas com dé�ice cognitivo. Por
norma, o doente não se incomoda nada com
esta medida, mas o acompanhante não gosta e
reclama. Desde o �ilho, à nora, ao taxista, à
amiga… Todos querem entrar e acompanhar e
saber o que se passa dentro da consulta.

Primeiro que tudo, convém saberem que já
antes da época COVID-19, era ao doente que
competia decidir se queria ou não ser acompanhado numa qualquer consulta e não o
contrário. E a legislação não mudou, mas não
raras vezes é o acompanhante que acha que
precisa de ser isso mesmo.

Acrescente-se ainda que a necessidade de
proteção do doente exige que a distância de
segurança seja respeitada, que a lotação
tenha um limite e que o número de pessoas
em circulação dentro de um espaço fechado
deve ser reduzido ao estritamente necessário… Um acompanhante pode e não pode ser
necessário. É ao médico assistente que compete fazer essa avaliação, caso não exista um
documento que comprove a existência de um
dé�ice cognitivo. E, uma vez mais, sugerimos
que pense neste mesmo assunto durante um
minuto. Se um médico tiver 10 doentes para
observação e se todos eles tiverem um acompanhante, o número duplica para 20 pessoas.

Ou seja, a distância de segurança �ica comprometida para todos, tal como a lotação do
espaço. A probabilidade de um eventual
contágio aumenta, ninguém quer isso.

O doente nem sempre precisa de um acompanhante. Contudo e se o doente autorizar, esse
mesmo acompanhante pode agilizar a e�icácia
do plano terapêutico que será necessário
implementar e pode dar ênfase aos cuidados
e/ ou medidas preventivas que o médico
prescreve para aquele caso concreto. Não é
preciso acompanhar o doente e entrar dentro
do Centro Cirúrgico, basta que dê indicação
ao médico desse interesse e que o doente
consinta essa mesma intrusão, uma vez que
toda e qualquer informação clínica é sensível
e por isso mesmo sujeita a proteção própria.

Se quiser saber mais detalhes sobre o nosso
Plano de Segurança e Proteção deve consultar
o site em https://ccci.pt/guia-covid-19-plano-de-seguranca-e-protecao/
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Qual a melhor “vacina”
contra a COVID-19?
Enquanto a ciência ainda pesquisa, investiga e testa qual a melhor vacina contra o SARS-Cov2, não
devemos �icar de braços cruzados e con�iar o destino num jogo de sorte ou azar. Cada um de nós pode
e deve seguir as medidas certas de proteção. Trazemos três essenciais e explicamos como fazer e
porque o deve fazer. Há momentos em que a responsabilidade é individual e este é um deles. A proteção individual é a única “vacina” que tem provado e�icácia no combate à COVID-19.
A higienização das mãos, a distância segura e o uso correto de máscara podem fazer a diferença no
processo de propagação de contágio. No caso do Centro Cirúrgico de Coimbra, a responsabilidade é
acrescida e por isso começámos a testar regulamente todos os pro�issionais que aqui exercem atividade.
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Lavar ou desinfetar?
A higienização das mãos explicada
As duas. Preferencialmente lavar. Como nem sempre é possível, então sim, temos de
desinfetar com uma solução própria certi�icada. Mas, sempre que entrar em casa opte
por lavar. É mais seguro e e�icaz.

Sempre que entramos num estabelecimento
ou espaço fechado, o protocolo de segurança
recomenda higienizar as mãos. É intuitivo,
quer queiramos ou não, vamos acabar por
tocar em algum objeto e por isso a necessidade de higienizar as mãos. Por certo também já
reparou que os produtos não são todos iguais
e, se em pouco espaço de tempo, passar por
diversos estabelecimentos, depressa percebe
que chega a casa com uma espécie de “pasta”
nas mãos. E aí sim, logo que entra em casa
deve lavar bem as suas mãos.

Apesar de invisível e “poderoso”, o SARS-CoV2
é eliminado com água e sabão, desde que as
mãos sejam bem lavadas, sem esquecer os
entrededos e as unhas, as palmas e as costas
das mãos, durante mais de 20 segundos. É
simples e, por norma, nem sempre valorizamos as coisas simples. Neste caso, opte por
dar valor a este gesto. Elimina a possibilidade
de contaminar tudo e todos os que tocar. E
isso é muito importante.

Se não for possível lavar, então sim, opte por
desinfetar, recorrendo a um gel desinfetante
ou, se preferir álcool etílico, escolha o que
indica a 70% e não álcool puro.
Relembramos. Seja com álcool, gel desinfetante ou água e sabonete, as mãos devem ser bem
lavadas: costas; palmas, unhas, entrededos e
punhos se estiverem desprotegidos.

E quando lavar /desinfetar as mãos? Quase
sempre. Antes de comer, antes de colocar uma
máscara, depois de colocar uma máscara,
sempre que tiver necessidade imperiosa de
tocar no rosto, depois de se vestir, quando
tocar em objetos (maçanetas de portas,
botões de elevador…) quando vai às compras
e quer perceber se a fruta está madura,
quando recorre ao cartão multibanco, quando
abre a porta do seu carro, quando mexe em
objetos de outros… A lista pode ser in�inita.
Recomendamos bom senso.
Ana Bernardino
(Médica anestesiologista)
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Porquê e como?
O uso de máscara explicado
De pouco ou nada serve se não for bem usada e não raras vezes, encontramos um nariz
a espreitar por cima da máscara. O seu uso pode reduzir as hipóteses de alguém infetado
contagiar outro, por disseminação de vírus, seja o SARS-CoV2, seja o vírus da gripe que
tem chegada anunciada
Só por si, a máscara não me protege e esta é a
regra de ouro. Sempre que uso uma máscara,
estou a proteger o outro. Era assim no tempo
antes da “nova era COVID-19” e continua a ser
assim neste tempo. Um cirurgião, quando
entrava num bloco operatório de máscara
cirúrgica, estava a proteger o doente que ia
ser intervencionado, não se estava a proteger
a ele, enquanto pro�issional. Esta ideia é
válida para as máscaras que todos nós
usamos, seja a cirúrgica, seja as agora chamadas comunitárias e de uso social. Se todos
usarem máscara eu protejo os outros e os
outros protegem-me a mim.
Claro que existem outros tipos de máscaras,
mas essas destinam-se a uso exclusivo de
pro�issionais de saúde, por exemplo, as máscaras FFP2 ou N95 (que �iltram quase 94%
dos aerossóis). Este tipo de máscara reserva-se para os casos em que a distância segura
não pode ser respeitada e, normalmente, é
acompanhada por outro equipamento de
proteção individual, o chamado EPI.
Mas se vou usar uma máscara, seja porque é
obrigatório, seja porque, enquanto cidadão,
sou uma pessoa responsável, devo usar este
equipamento com segurança. E sim, de pouco
adianta usá-la se deixar o nariz de fora, se
deixar foles para entrada de ar (o que pode
acontece quando cruzo os elásticos) ou se a
coloco no queixo...
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Primeiro que tudo, devo pensar que se vou
colocar uma máscara na minha cara tenho de
desinfetar as minhas próprias mãos, só assim
asseguro que a minha ideia de proteção tem
um percurso e�icaz e que diminuo o risco de
contaminação (por contacto com os meus
olhos, nariz ou boca).
Depois, se uso máscara, é porque acredito que
este equipamento �iltra partículas, que �icam
retidas no tecido exterior. Percebe-se assim
porque não devo tocar no exterior da máscara
e se necessitar de ajeitar, ou seja, recolocar no
sítio, puxar para cima ou para baixo, devo
desinfetar bem as mãos e introduzir dois
dedos no interior de cada lado da máscara.

Claro que se mexi na máscara devo desinfetar
as minhas mãos logo de seguida, sob pena de
poder contaminar super�ícies onde irei tocar.
Devemos lembrar que há infeções sem sintomas e, por muito bem que nos possamos
sentir, há sempre uma possibilidade de estarmos assintomáticos. Isto é, não temos sintomas, mas podemos transportar o vírus, logo,
podemos contaminar outros.
A máscara nunca deve ser retirada só porque
me apetece espirrar, tossir ou falar. O uso é
recomendado para isso mesmo, para que as
gotículas de cada um não circulem em espaços fechados ou nas proximidades de alguém.
Ao �im de 4 horas, a máscara estará necessa-

riamente conspurcada e será necessário
retirá-la, seja porque já não estou num
ambiente fechado, seja porque já está muito
húmida pelo uso. E retirar a máscara é tão ou
mais importante do que como a colocar. Isto é,
a parte exterior não deve ser tocada. A máscara deve ser retirada pelos elásticos e colocada
imediatamente no lixo. Não deve guardar no

bolso, na carteira ou no carro…No �inal, recomendamos higienizar as mãos.
Ana Bernardino
(Médica anestesiologista)
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Há uma distância mínima

s e g u r a ?
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A distância é segura. Nuns países é de um metro, noutros 2, mas também existe quem
recomende 4 metros. Pois bem, se a um ou dois metros já é di�ícil entender (ouvir) o que
nos dizem, a 4 metros iriamos precisar necessariamente de equipamento de som

Mais uma vez, bom senso e, se estou parada
numa �ila, não é seguro, nem recomendado
que tenha receio que um xico-esperto se
intrometa e �ique com o meu lugar. Parados e,
em �ila, devemos sempre guardar a distância
segura que, por norma, está marcada no chão.
Raramente olhamos para a sinalização, para
esta e para outras que indicam, por exemplo
se devo circular pela direta ou pela esquerda.
Se cumprimos isso tudo na estrada, porque
não fazemos o mesmo quando andamos a pé?
Não é preciso ter carta de condução. Basta
não estar distraído.

Claro que estas distâncias são válidas para
todos os outros que não habitam na mesma
casa, porque se comemos todos à mesma
mesa, não fará sentido colocar os membros da
família a 2 metros de distância e, se a família
fosse numerosa, a mesa teria de esticar e
muito.
Ana Bernardino
(Médica, anestesiologista)

A distância segura é para cumprir e, sim, está
sempre sinalizada no chão. Devemos guardar
essa mesma distância segura na �ila do supermercado, no transporte público, no gabinete
de consulta, na farmácia, na padaria… No
restaurante, a recomendação de distância é
ainda de maior relevância, porque este é um
espaço onde as pessoas estão sem máscara,
logo eu não estou protegido e o outro também
não…
A chamada distância de segurança é ainda
importante porque o risco que podemos
representar para o outro nem sempre é
percetível. E, se já sabemos que a idade é um
fator de risco, há outras situações, como
doenças, que podem potenciar esse mesmo
risco. Não sabemos, nem temos de saber, qual
o risco da pessoa que está à nossa frente na
padaria, mas temos a responsabilidade de
respeitar essa mesma pessoa e todas as
outras à nossa volta, se mantivermos as devidas distâncias.
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“A mentira corre mais do
que a verdade”
Os termómetros infravermelhos são seguros e a utilização de máscara também, aliás,
sem máscara todos �icaríamos muito mais expostos. É certo que acreditamos na ciência,
principalmente quando precisamos dela mas, não raras vezes, deixamo-nos levar pelo
oposto. As fake news (notícias falsas) estão nesse lado escuro da verdade. O bom senso
ajuda a distinguir
À pergunta: Os termómetros infravermelhos
são seguros? A resposta é sim. Não queimam
neurónios, nem tão pouco emitem radiação
ou afetam a glândula pineal, aquela que o
�ilósofo Descartes descrevia como o ponto de
união entre o corpo e a alma.
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A dúvida que se instalou e que ainda permanece em algumas mentes resultou de uma
fake news, que foi ganhando adeptos, até
porque, “A mentira corre mais do que a verdade” (provérbio português).

Não é de hoje que usamos infravermelhos, a
Medicina já o faz desde os anos 50, mas
também é certo que os termómetros infravermelhos generalizaram-se agora, no pós-COVID-19, tão só porque são práticos e leem a
temperatura sem necessidade de tocar na
pessoa.

Para que o valor seja �iável, a leitura deve ser
feita na testa e o termómetro só funciona
porque recebe a radiação térmica que o corpo
humano emite. Resumindo, estes termómetros absorvem radiação, não a emitem. Mais
importante é saber se o aparelho que está a
ser usado está ou não certi�icado para cumprir esse objetivo.

Vamos parar para pensar. Se a utilização de
máscaras fosse mesmo prejudicial e se
existisse sequer o risco de di�iculdade respiratória ou de elevada concentração de dióxido
de carbono, um cirurgião nunca poderia usar
máscara, sob pena de perder o estado de
consciência… Concluindo, há retenção sim,
mas com valores sem signi�icado.

Não menos importante é também a relação
que algumas pessoas pretendem estabelecer
entre o uso de uma máscara e a concentração
de dióxido de carbono. É verdade que as máscaras podem reter dióxido de carbono, mas
(há sempre um mas…) se usadas durante
muito tempo e se o seu �iltro for elevado. Isso
acontece mais com os pro�issionais de saúde,
que usam a máscara durante várias horas e
com um �iltro para partículas muito pequenas, com capacidade superior a 90% / (como
acontece com as máscaras FFP2 e FFP3).
No caso das máscaras comunitárias ou cirúrgicas, a capacidade do �iltro é menor (cerca de
70%) e este equipamento só �iltra as partículas maiores (gotículas). Neste caso, a retenção
de dióxido de carbono é muito menor. Mas,
dizer que as máscaras podem reter dióxido de
carbono e dizer que provocam hipercapnia
(aumento dos níveis de dióxido de carbono no
sangue) vai uma distância enorme. A primeira
é verdade, a segunda é mentira e, de outra
forma não poderia ser.
Se a quantidade de concentração de dióxido
de carbono fosse signi�icativa, existiria
di�iculdade respiratória, e isso não acontece.
Tal como não se veri�ica a hiperventilação, um
mecanismo que é acionado como forma de
compensação.
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O sangue e a história…
na era moderna
A existência de dadores universais foi con�irmada há pouco mais de 100 anos e, pouco
tempo depois percebeu-se que era possível refrigerar o sangue. Abriu-se o caminho aos
Bancos de Sangue, mas também às doações e transfusões “à distância”. A 2.ª Guerra
Mundial e a Guerra Civil Espanhola contaram com esta ajuda da ciência, que acabou por
escrever novos capítulos na história do sangue
Sabia que…
No ano de 1907, Ludvig Hektoen, um patologista americano, com trabalho reconhecido
no campo da Patologia, da Microbiologia, da
Imunologia e com estudos de relevo sobre
grupos sanguíneos e reações de aglutinação
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dos glóbulos vermelhos, sugeriu que o
“perigo” das transfusões sanguíneas podia
ser evitado escolhendo o dador cujas células
não foram aglutinadas pelo soro do recetor.
Assim surgiu o princípio das provas de compatibilidade.

E que Reuben Otenberg, utilizando a teoria
anterior, foi o primeiro a realizar uma transfusão precedida de provas de compatibilidade. Fê-lo em 128 casos, todos sem intercorrências. Descobriu ainda que os anticorpos de
um doente contra os glóbulos vermelhos de
um dador de sangue podem ser lesivos, mas
não o contrário. Foi este princípio que levou a
que os dadores de grupo O fossem considerados dadores universais.
No ano de 1914, Albert Hustin, médico belga
e Luis Agote, médico e investigador argentino, descobriram que adicionando sódio ao
circuito de transfusão de sangue, impediam
que este coagulasse dentro do sistema. Foram
os primeiros a realizar transfusões não
diretas usando citrato de sódio como anticoagulante.
Entre 1914-1917, Richard Weil, médico americano e investigador em Oncologia, descobriu que era possível refrigerar o sangue
citratado durante alguns dias, mantendo as
suas propriedades e podendo ser transfundido de forma segura. Esta descoberta foi o
princípio dos Bancos de Sangue.

E que Richard Lewisohn, cirurgião germano-americano, seguindo os trabalhos de Hustin
e Agote, determinou qual a concentração
ótima de citrato de sódio adequada para
preservar componentes sanguíneos sem
causar toxicidade. O uso correto do citrato de
sódio tornou possível armazenar sangue
durante períodos de tempo cada vez maiores,
possibilitando que o dador e o recetor
estivessem, inclusive, em áreas geográ�icas
distantes. A sua descoberta foi colocada em
prática durante a 1.ª Guerra Mundial pelos
serviços médicos ingleses, em 1917.

No ano de 1930, Serge Yudin, cirurgião russo,
foi o organizador do primeiro Banco de
Sangue do mundo, no Instituto Nikolay Skifosovskiy, um exemplo para a criação de outros
Bancos de Sangue na União Soviética e em
outros países. Os soviéticos foram os primeiros a estabelecer uma rede de instalações
para coletar e armazenar sangue para uso em
transfusões nos hospitais.
Nos Estados Unidos isso só viria a acontecer
em 1935, altura em que um grupo de cientistas de Rochester organizou pela primeira vez
um serviço de transfusão em hospitais. Posteriormente, a Mayo Clinic também aplicou este
método de armazenamento de sangue.

E que…
Todas estas investigações prévias permitiram
a Frederico Duran-Jorda e a Norman Bethune
criar o Instituto Hispano-Canadiano de
Transfusão de Sangue – um serviço móvel de
transfusão que, entre 1936 e 1937, possibilitou que as doações de sangue pudessem ser
transfundidas “à distância”, nas frentes de
batalha da 2.ª Guerra Mundial e da Guerra
Civil de Espanha.
(Continua na próxima revista)

Teresa Sevivas
(Médica com especialização em Medicina
Transfucional)

No ano de 1922, Percy Lane Oliver, inglês da
Cornualha, membro fundador da Cruz Vermelha Britânica, foi o primeiro a criar uma “base
de dados” de dadores de sangue. No seu
primeiro ano de trabalho registou 4 dadores,
mas 5 anos depois já tinha o registo de 400
dadores de sangue.
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Foto: António Araújo

Saber Zangar-se
O que me parece é que as pessoas, em geral, como que deixaram de saber zangar-se. Deixaram de
saber zangar-se com aquilo que consideram errado – e, pior ainda, deixaram de saber dizê-lo na cara
umas das outras. A não ser, naturalmente, que haja uma agenda.
Ainda nos zangamos muito, é verdade. Mas zangamo-nos mal. Com a maior das facilidades nos zangamos contra inimigos abstratos, como «o Governo», «o capitalismo selvagem» ou mesmo apenas «a
crise». Com a maior das facilidades nos zangamos com aqueles que entendemos como nossos subordinados, no trabalho e na vida em geral (a�inal, os nossos «superiores» acabam de pôr-nos a pata em
cima. alguém vai ter de pagar a conta). Com aqueles que estão, de alguma forma, em ascendente sobre
nós, já não nos zangamos: amuamos, que é a forma mais cobarde de nos zangarmos. Aos nossos iguais
simplesmente não dizemos nada: engolimos e tornamos a engolir, convencendo-nos de que do outro
lado está, a�inal, um pobre diabo, tão pobre que nem sequer merece uma zanga – e, quando en�im nos
zangamos, é para dar-lhe um tiro na cabeça, como todos os dias nos mostram os jornais.
A impressão com que eu �ico é que tudo isto vem dessa mania das social skills e do team building e
dos demais chavões moderninhos que os gurus dos livros de Economia nos en�iaram pela garganta
abaixo, na intenção de nos automatizarem de vez. Resultado: andamos todos a rebentar por dentro,
impossibilitados de rebentar para fora – e, quando en�im explodimos, já não há nada a fazer. No
essencial, os que nos rodeiam nunca são apenas homens, com valências e lacunas, com cobardias e
atos de coragem: ou são anjinhos ou são tremendos �ilhos da puta (assim mesmo, sem meio termo).
«Não respondas», aconselham-nos os sábios. Não dês troco. Não ligues. Não percas a cabeça. Tens de
ser superior. E, inevitavelmente, viramos todos uns diplomatazinhos de esquina, sem capacidade
para dar um grito e a seguir fazer as pazes. Tornamo-nos ainda mais hipócritas do que aquilo a que a
nossa contraditória condição já nos obrigava. E transformamo-nos, claro, em bombas-relógio.
Pois eu pre�iro um homem que parte a loiça a um choninhas que sublima tudo e, no �inal, ainda me
passa a mão pelo pêlo. Quem não é capaz de zangar-se também não é capaz de uma gargalhada – e, se
nos zangamos com ele, o primeiro argumento racional que utiliza é: «Não sejas assim.» Mas que diabo
é isso, «não sejas assim»? «Assim» capaz de assistir a um automóvel que se encaminha para uma
ravina sem dar um grito a acordar o motorista? «Assim» capaz de ver uma relação pessoal deteriorar-se sem dar um murro na mesa para tentar salvá-la? É «assim» que gostavam que nós fôssemos todos,
cheios de competências sociais e, porém, completamente desprovidos de frontalidade, de coragem e
de zelo? Não contem comigo. Só isso: não contem comigo.

Joel Neto, in 'Banda Sonora para um Regresso a Casa'
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Por uma medicina sem prova dos 9
Há uma diferença entre a prova dos nove e a prova real? Há. As contas da mercearia
acabaram por formatar o raciocínio �inal, in�luenciando o signi�icado de cura em Medicina. Em saúde, o erro é sempre dividido pelo doente e pelo médico. Cabe à Matemática
e à Medicina ajudar

A saúde é matemática. Se ainda não é, deveria
ser!!! Múltiplas parcelas se adicionam, se
subtraem, se multiplicam, ou dividem para
que um Ser seja saudável. E, um Ser saudável
só o será, se for feliz.
Por de�inição, saúde implica uma prova real
de bem-estar �ísico e psíquico. Mas quantas
vezes até acreditamos que estamos bem, que
o diagnóstico ou tratamento deram os resultados desejados, mas a certeza mesmo,
parece só chegar com a prova dos nove.

A prova dos “nove fora” pode fazer acreditar
que a operação foi um sucesso, que a prótese
escolhida está certa, que o doente escolheu
bem o seu médico e que este fez o melhor
pelo seu doente. Ambos �icam felizes e acreditam que todos os “ noves foram fora”.
A sabedoria chinesa acredita que o 8 é o
número da sorte. O 9 é apenas o resultado da
adição do 8, que representa a sorte que o
doente necessita ter, e o 1 é o médico que o vai
observar. 8 +1 = 9. Retirados os 9 (noves fora)
sobra zero. Zero de doença é a cura ou a
morte. Mas se ao 8 da sorte que o doente
deseja ter, juntar -1 que o médico lhe adicionou, o resultado será menos saúde. Mas,
menos saúde, não é necessariamente doença.

O intervalo entre o bem-estar e a doença é um
intervalo variável, sujeito a neuro-adaptação,
a fé, a tolerância... Em acreditar que poderia
não ter sido melhor. Este é o intervalo em que
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a “ prova dos nove” está certa e a prova real
não pode con�irmar o êxito... o bem estar
�ísico e psíquico do ex-doente.

O “Professor e o aluno” con�irmam o resultado e concluíram que tudo estava bem, mas
raciocinaram na base 10. As contas da mercearia ou do supermercado formataram o raciocínio �inal e in�luenciaram a cura... Todos
saudáveis, todos felizes.
Este resultado é o que sempre me preocupou
ao longo do meu percurso como médico...
Muitas vezes analisei a prova dos nove, dividi,
multipliquei, somei e subtrai procurando
acreditar que as provas matemáticas se
podem aplicar à Medicina.
1+1=2; 2+2=4; 3+3=6, etc. mas será?

Para muitos, a Medicina não é uma ciência
exata. Nem nunca o será. E essa é uma
premissa grave em que eu não me revejo...
Contra a qual sempre tenho lutado.
Os que me conhecem, sabem o que eu quero
da Medicina, nada mais que uma ciência,
como a Matemática e a Física e por isso a
minha cirurgia recorre à medicina e à engenharia mecânica.

Tal como continuo a mudar de base matemática para perceber a “operação” que vou realizar e como analiso esse mesmo resultado;
como procuro as diferentes propriedades;

como uso o elemento inverso ou o oposto,
como valorizo o elemento neutro, como evito
multiplicar os erros ou dividir os sucessos.

Um erro médico é uma operação subtrativa
de duas parcelas. A parcela doente e a parcela
médico. O resultado é sempre menos saúde
para o doente.

Em medicina há duas parcelas em análise.
Não há erro médico se não houver doente e
não há erro médico se não houver médico.

Um erro em Medicina pode ter “a prova dos
noves” certa, mas a prova real terá sempre de
dividir o erro pelo doente e pelo Médico. Os
dois têm que lutar por adicionar o melhor à
saúde �ísica e mental de ambos, mas também
à Matemática de 1+1 que é, a�inal, a Medicina.
António Travassos
(Médico oftalmologista)
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