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Mais de 600 músculos e 206 ossos fazem com que a espécie humana não seja uma 
criatura �lácida e indefesa. São estas poderosas massas que dão corpo e força ao 
esqueleto humano, um poderoso engenho mecânico, às ordens do cérebro. 

Chamámos a Ortopedia, a Neurocirurgia e a Reumatologia, para nos explicarem como 
funciona, porque avaria e como se conserta.   

Tirámos os esqueletos do armário e, propositadamente, deixámos lá �icar a caixa 
craniana, com a promessa de ser o tema de uma próxima revista. 

Conceição Abreu

Poderes e fraquezas de um engenho

- Como funciona, porque avaria e como se conserta?
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Em julho de 1988, Florence Gri�ith Jones 
tornou-se a mulher mais rápida do mundo, ao 
percorrer a distância de 100 metros em 10,49 
segundos. Já Usain Bolt percorreu essa 
mesma distância em 9,58 segundos, a uma 
velocidade média de 37,58 Km por hora 
(agosto de 2009). 

Considerados os mais rápidos do mundo, da 
espécie Homo sapiens, se estivessem em com-
petição com a chita (Acinonyx jubatus), o 
felino teria de esperar uns longos 6,31 segun-
dos pois, atingindo a velocidade de 110 
km/hora, estima-se que ao �im de 3,27 segun-
dos já estaria na meta. 

O mesmo se poderá dizer de animais como o 
antílope, o cavalo ou a gazela! Talvez a marca 

O homem foi feito para estar 
de pé ou sentado?

Não somos gazelas, é verdade e, hoje, nem precisamos de pensar em atingir essas veloci-
dades. A comida cai na prateleira de um supermercado. Há muito que deixámos a 
função de caçadores para nos transformarmos em sedentários. O comodismo tomou 
conta de nós. Conte quantas cadeiras existem lá por casa… 

de Bolt se possa comparar com a da impala! 
Dir-se-á que esses animais têm uma estrutura 
própria para atingir estas velocidades, ao 
contrário do ser humano! 

Então o ser humano foi feito para quê? Estar 
de pé ou sentado? Correr ou andar? 

Cada espécie desenvolveu ao longo dos sécu-
los características que permitem adaptar-se 
às condições do meio que habitam. É a luta 
pela sobrevivência que possibilita aos mais 
aptos tomar vantagem na adaptação às condi-
ções ambientais em que se inserem. A chita, 
para sobreviver e se alimentar, necessita de 
caçar as suas presas através de táticas de alta 
velocidade e por isso desenvolveu caracterís-
ticas que lhe permitem ser dos animais mais 

velozes, de modo a caçar as suas presas e 
sobreviver. E a espécie humana como fez para 
se alimentar e sobreviver? Não foi pela veloci-
dade, mas sim utilizando e aperfeiçoando a 
melhor das suas capacidades, a inteligência!  

Vendo o fogo, aprendeu a técnica de o captu-
rar e reproduzir, defendendo-se dos seus 
predadores, ao mesmo tempo que se alimen-
tava. Observando outros animais desenvolveu 
meios de deslocação, utilizando a força de 
outros animais, ou a força dos motores que 
construiu! 

Observando as aves desenvolveu formas de 
voar e dominar os céus! Mas, não se limitou a 
observar e construir, ainda desenvolveu e 
aperfeiçoou instrumentos, máquinas para 
registo de dados, para registo de imagens, 
etc… A evolução foi tal que acabou por se 
render à tecnologia. Já são raros os casos em 
que as pessoas varrem ou aspiram a casa, há 
uma máquina que faz isso sozinha… 

Deixámos de ser caçadores e �icámos seden-
tários, o mundo mudou ou mudámos o 
mundo e deixámo-nos ir. Pois bem, quantas 
cadeiras existem em sua casa? Lembre-se que 
nem sempre foram precisas. Há não muito 
tempo, a cadeira estava associada à ideia de 
poder (trono, objeto próprio para reis) ou 
mesmo de conhecimento (cátedra da univer-
sidade). Num tempo em que não existiam 
escritórios, nem televisões…   

O comodismo tomou conta de nós e a falta de 
tempo é o pretexto que usamos para nos 
deixarmos enamorar pelos facilitadores de 
vida ou tão só para nos deixarmos cair num 
confortável sofá… Claro, que depois, de perce-
ber o conforto, é di�ícil sair de lá, mas se expe-
rimentar usar uma cadeira incómoda e 
desconfortável o tempo que vai estar sentado, 
por certo que encurta. 

Contrariando toda a tecnologia e a evolução 
da espécie é sempre bom lembrar que o 
Homem foi feito para andar, para caminhar e 
não para viver sentado. A força muscular, a 
densidade óssea e a saúde mental agradecem 
que se mexa. 

O con�inamento não pode ser desculpa para 
cair no sofá. Aspire/varra a casa, apanhe o 
lixo com uma pá, cozinhe, lave a louça, suba e 
desça escadas, desça a rua e volte a subir, 
levante pesos (pode ser um ou dois quilos de 
arroz) arrume gavetas, invente qualquer 
outro motivo, mas mexa-se. 

Sentar, andar, correr são formas de postura e 
atitudes do ser humano, que o desenvolvem e 
completam, tornando-se na espécie “supe-
rior” de todos os seres vivos. Será assim? E até 
quando? 

Fernando Fonseca    
(Médico ortopedista) 
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«Pela bacia se nasce e pela bacia se pode 
morrer, seja por traumatismo, seja por uma 
complicação de um ato cirúrgico, por isso 
grande parte dos colegas não mexe nos trau-
matismos da bacia, exige diferenciação e 
técnica». António Figueiredo, médico ortope-
dista, trabalhou essa diferenciação, seja em 
formações noutros países, seja no seu hospi-
tal, onde se começou por perceber que mexer 
na bacia não é para todos. «Esta foi a última 
conquista da cirurgia ortopédica e a interven-
ção é muito exigente, muito trabalhosa, cheia 
de riscos e complicações». 

António Figueiredo começou por tentar 
perceber como se faz a avaliação de cada 
caso, depois, foi experienciar como se faz a 
cirurgia e, mais tarde, quis fazer isso mesmo 
em Coimbra e em Portugal. Há 20 anos que 
anda a replicar o episódio bíblico (levanta-te 
e anda) por esse país fora. «Chamam-me e eu 
tenho de ir. Sabem que não posso deixar de 
ir». Tem experiência acumulada. 

A bacia acaba por ser muito resistente, «sem 
dúvida. Aliás, para abrir um anel pélvico 
diz-se que será preciso uma força equivalente 

Bacia, o elo da ligação
- O anel que resiste ao peso de um elefante também quebra

Chamam-lhe anel e tem razão de ser, não só pela forma, mas porque, efetivamente é um 
elo de ligação. Diz-se que será preciso o peso de um elefante para que este mesmo anel 
quebre. Não é preciso testar o dito popular, os acidentes, as quedas ou as fragilidades 
têm demonstrado que o anel pélvico quebra sem necessidade de chamar um elefante. Os 
traumatismos da bacia são a última conquista da cirurgia ortopédica, uma especialida-
de que, há pouco mais de 50 anos, nem cirurgia fazia. Hoje, o episódio da Bíblia “Levan-
ta-te e anda” é reproduzido ao �im de longas horas de trabalho no bloco operatório 
numa cirurgia exigente e altamente complexa. É esta especialização diferenciada em 
bacia e anca que empurra António Figueiredo, médico ortopedista, para as inúmeras 
salas operatórias do país 



ao peso de um elefante, imagine a violência 
envolvida nos grandes acidentes de viação. 
São maioritariamente jovens, as vítimas que 
nos aparecem com este dilema». 

Uma fratura da bacia pode matar, não por si 
só, mas porque está quase sempre associada a 
uma grande perda de sangue. «Uma vez fratu-
rada, a bacia �ica instável e pode conter várias 
vezes o volume de sangue em circulação». 
António Figueiredo acrescenta ainda que esta 
é uma realidade em crescendo, por força da 
qualidade da emergência pré-hospitalar, 
«porque se antes estes casos morriam no local 
do acidente ou a caminho do hospital. Hoje, 
isso não acontece. A vítima do acidente é logo 
estabilizada e impede-se que o sinistrado 
morra no local, esvaído em sangue, cabe ao 
cirurgião recuperar esta vítima». 

A bacia representa o elo de ligação entre o 
esqueleto axial e os membros inferiores e por 
isso uma fratura dessa articulação terá 
sempre sequelas dramáticas, se a anatomia e 
a estabilidade da bacia não foram repostas.   A 
cirurgia pode mudar esse destino e, no caso 
dos jovens, a decisão de fazer uma cirurgia 
impõem-se. «Contudo, nas pessoas mais 
idosas será sempre necessária uma avaliação 
redobrada e muito bom-senso. Um idoso 
di�icilmente aguentará uma re-operação, terá 
de correr tudo bem logo à primeira».  

E porquê? Porque, nos idosos os ossos são 
muito mais frágeis, além de fraturarem a bacia 
com uma simples queda, ou seja, sem grandes 
forças ou impactos; os ossos são muito mais 
frágeis. «O osso parte em vários sítios e 
estilhaça, o que nos cria vários problemas e 
dilemas. Se não operarmos estes casos, as 
pessoas �icam limitadas a uma cama, depen-
dentes e com todos os prejuízos para os 
outros órgãos por a pessoa �icar acamada. 
Mas, se formos agressivos no tratamento 
cirúrgico podem morrer na mesma. Temos 
que encontrar um meio-termo…», explica. 

«Claro que nem todas as fraturas precisam de 
cirurgia, há fraturas tratadas de forma conser-
vadora, sem intervenção e que têm sucesso. 
Por isso o mais importante de tudo é o cirur-
gião saber avaliar a fratura. Depois, se decidir 
avançar para cirurgia, tem de ter a certeza do 
que vai fazer, não se pode criar um dano 
maior». Sublinha António Figueiredo. 

«Repare que se eu tiver uma dor no ombro ou 
uma artrose no joelho, nenhum desses 
problemas será tão evidente como uma artro-
se na anca. Precisamos sempre de uma anca 
sã para calçar as meias, para a nossa vida 
íntima, para nos sentarmos… para tudo… e 
por isso consideramos a anca como a rainha  
das articulações». Mas, para que tudo funcio-
ne na perfeição nesta ou em qualquer outra 

Uma joia chamada acetábulo 

Se a bacia é um anel, o acetábulo será a sua joia encrustada, a peça mais valiosa do anel, por 
fazer parte, junto com a cabeça do fémur, da rainha das articaluções de carga, a anca. Toda e 
qualquer intervenção no acetábulo é sempre um ato delicado. 

Primeiro temos de perceber o que é isso do acetábulo e o próprio nome. A designação foi uma 
escolha dos primeiros anatomistas romanos. Naquela época, a carne que comiam era mergu-
lhada em vinagre que estava numa taça, denominada acetabulum. Pois bem, esta estrutura 
que existe na anca humana é parecida. Será então uma espécie de taça, perfeitamente lisa, 
que nos proporciona o bom encaixe da cabeça do fémur. Logo atrás do acetábulo localiza-se 
o nervo ciático, por isso e uma vez mais, exige-se saber fazer e experiência para este tipo de 
intervenção, quando ocorre uma fratura do acetábulo. 

9
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articulação, não podem existir pedras ou 
areias nas super�ícies. «Todas as paredes têm 
de estar perfeitamente lisas e os fragmentos 
devem ser colocados o mais possível na sua 
posição anatómica. Uma vez tratada a super�í-
cie, temos de �ixar esses fragmentos, para que 
não voltem a sair do sítio». É nestes casos que 
o ortopedista recorre a placas e parafusos, 
«depois, com o tempo, a nova massa óssea vai 
regenerar toda aquela área. Claro que nos 
idosos, há o problema acrescido da �ixação 
porque, não raras vezes, o osso está multi 
fragmentado». 

António Figueiredo lembra que «nada disto 
era possível há um par de décadas. Há 50/60 
anos, a Ortopedia nem tinha uma enfermaria, 
os doentes iam cair na Cirurgia Geral e nem 
havia cirurgias, eram esticados na cama e 
pouco mais, esperava-se que o tempo resol-
vesse». A evolução tecnológica, a qualidade 
das imagens dos exames de diagnóstico e 
evolução dos materiais justi�ica a mudança na 
Ortopedia, que hoje executa. A artroscopia já é 

a técnica preferencial na intervenção de algu-
mas cirurgias, com toda a vantagem de uma 
abordagem menos invasiva, sem necessidade 
de expor tecidos e com claros bene�ícios para 
o doente, quer em segurança, quer no tempo 
de recuperação. Depois, o próprio material 
dos implantes e próteses, que não pode nem 
deve ser rejeitado também evoluiu. 

«A realidade mudou muito», conclui António 
Figueiredo, o cirurgião que se fez médico, mas 
que (ainda hoje) tem saudades da matemáti-
ca.   

Conceição Abreu    
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A idade (e todas as fragilidades associadas), 
pouco sol e pouco exercício �ísico serão os 
ingredientes principais de uma receita que 
culmina com uma fratura do colo do fémur. A 
lesão é grave e a taxa de complicações 
também.  

Na população idosa, este é mesmo um 
risco real? 

A osteoporose e as fraturas de fragilidade são 
hoje em dia um problema crescente da nossa 
população envelhecida, mas é preciso atuali-
zar esses dados, porque vivemos hoje dias 
/meses de con�inamento que visam proteger, 
sobretudo, a população mais idosa e suscetí-
vel à COVID. Determinámos o con�inamento 
dessas pessoas nas suas habitações e nos 
lares para as proteger do vírus SARS-Cov2. 
Mas acabámos por lhes dar a receita ideal 
para o aumento das fraturas do colo do 
fémur: con�inamento, pouco exercício e 
pouco sol. 

Precisamos de renovar a mensagem, o que 
deve ser acrescentado? 

Não podemos esquecer de lhes dizer que se 
devem mexer, fazer algum exercício �ísico, 
apanhar sol e fazer uma dieta especialmente 
equilibrada e cuidada. Sob o ponto de vista 
ortopédico, mental e cognitivo, é mandatário 
manter os idosos ocupados e com alguma 
atividade �ísica. O exercício �ísico evita a oste-
oporose, mantém os idosos ocupados e 

Há uma receita ideal para fraturar 
o colo do fémur?

Existem 3 ingredientes que, quando se conjugam, criam as condições ideais para uma 
fratura do colo do fémur. Pedro Marques, médico ortopedista acrescenta-lhe um 4.º 
ingrediente, o con�inamento. “Fechamos os mais idosos em casa para os proteger… mas 
acabámos por lhes dar a receita ideal…” 

fomenta as interações pessoais. A exposição 
solar é extremamente importante para a 
síntese da vitamina D, que in�luencia a depo-
sição de cálcio nos ossos. Os componentes 
minerais do osso são o cálcio e fosfato. Para 
além disso, o cálcio tem funções �isiológicas 
importantes na função nervosa, contração 
muscular, eletro�isiologia cardíaca, coagula-
ção sanguínea... 

Já a vitamina D é uma molécula derivada do 
colesterol, formada na pele, dependente da 
exposição aos raios ultravioleta do sol. A 
vitamina D é responsável pelo controlo dos 
níveis sanguíneos do cálcio, regulando a sua 
absorção intestinal e a sua libertação nos 
ossos. Exercícios ao ar livre, assim que as 
temperaturas e o tempo permitam devem ser 
incentivados. Se não puder sair de casa vá à 
varanda e apanhe sol por períodos de 15 
minutos!     

Qual será a consequência deste con�ina-
mento para as pessoas especialmente 
debilitadas na sua mobilidade?   

A rigidez articular, atro�ia muscular, perda da 
autonomia da marcha e quedas por desequilí-
brio são as consequências da sedentarização 
extrema. Mesmo em espaços reduzidos é 
possível a realização de alguns exercícios. Se 
não pode sair de casa, suba e desça as escadas 
mais vezes. Faça alguns exercícios �ísicos 
durante 10 minutos 3 ou 4 vezes por dia: 
incline o tronco para a frente e tente chegar 
com as mãos aos tornozelos... Levante 1 kg de 
arroz acima da cabeça... Faça 10 repetições 
destes exercícios. 

Ocorrerá um aumento da incidência de 
fraturas de fragilidade, sobretudo a fratu-
ra do colo do fémur?   

Certamente! Temos todos os ingredientes 
para que tal aconteça na população idosa que 
�icou retida no interior das suas habitações, 
esquecendo o exercício �ísico e a importante 

exposição solar, já sem falar nas eventuais 
carências alimentares. A rigidez e atro�ia 
muscular irão contribuir para uma perda de 
equilíbrio e aumento da incidência de quedas. 

E o tratamento destas fraturas do colo do 
fémur é urgente? 

Claro que sim! Se antes da pandemia já era 
crucial operar o quanto antes estes doentes, 
para permitir que voltassem à posição de 
levante e de marcha o mais rápido possível, 
agora, ainda mais urgente se torna. Temos 
pessoas ainda mais frágeis do ponto de vista 
músculo-esquelético e devemos somar o risco 
potenciado de contágio da doença com o 
tempo prolongado de internamento e fora do 
seu ambiente protegido. 

Pedro Marques     
(Medico ortopedista) 
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A idade (e todas as fragilidades associadas), 
pouco sol e pouco exercício �ísico serão os 
ingredientes principais de uma receita que 
culmina com uma fratura do colo do fémur. A 
lesão é grave e a taxa de complicações 
também.  

Na população idosa, este é mesmo um 
risco real? 

A osteoporose e as fraturas de fragilidade são 
hoje em dia um problema crescente da nossa 
população envelhecida, mas é preciso atuali-
zar esses dados, porque vivemos hoje dias 
/meses de con�inamento que visam proteger, 
sobretudo, a população mais idosa e suscetí-
vel à COVID. Determinámos o con�inamento 
dessas pessoas nas suas habitações e nos 
lares para as proteger do vírus SARS-Cov2. 
Mas acabámos por lhes dar a receita ideal 
para o aumento das fraturas do colo do 
fémur: con�inamento, pouco exercício e 
pouco sol. 

Precisamos de renovar a mensagem, o que 
deve ser acrescentado? 

Não podemos esquecer de lhes dizer que se 
devem mexer, fazer algum exercício �ísico, 
apanhar sol e fazer uma dieta especialmente 
equilibrada e cuidada. Sob o ponto de vista 
ortopédico, mental e cognitivo, é mandatário 
manter os idosos ocupados e com alguma 
atividade �ísica. O exercício �ísico evita a oste-
oporose, mantém os idosos ocupados e 

fomenta as interações pessoais. A exposição 
solar é extremamente importante para a 
síntese da vitamina D, que in�luencia a depo-
sição de cálcio nos ossos. Os componentes 
minerais do osso são o cálcio e fosfato. Para 
além disso, o cálcio tem funções �isiológicas 
importantes na função nervosa, contração 
muscular, eletro�isiologia cardíaca, coagula-
ção sanguínea... 

Já a vitamina D é uma molécula derivada do 
colesterol, formada na pele, dependente da 
exposição aos raios ultravioleta do sol. A 
vitamina D é responsável pelo controlo dos 
níveis sanguíneos do cálcio, regulando a sua 
absorção intestinal e a sua libertação nos 
ossos. Exercícios ao ar livre, assim que as 
temperaturas e o tempo permitam devem ser 
incentivados. Se não puder sair de casa vá à 
varanda e apanhe sol por períodos de 15 
minutos!     

Qual será a consequência deste con�ina-
mento para as pessoas especialmente 
debilitadas na sua mobilidade?   

A rigidez articular, atro�ia muscular, perda da 
autonomia da marcha e quedas por desequilí-
brio são as consequências da sedentarização 
extrema. Mesmo em espaços reduzidos é 
possível a realização de alguns exercícios. Se 
não pode sair de casa, suba e desça as escadas 
mais vezes. Faça alguns exercícios �ísicos 
durante 10 minutos 3 ou 4 vezes por dia: 
incline o tronco para a frente e tente chegar 
com as mãos aos tornozelos... Levante 1 kg de 
arroz acima da cabeça... Faça 10 repetições 
destes exercícios. 

Ocorrerá um aumento da incidência de 
fraturas de fragilidade, sobretudo a fratu-
ra do colo do fémur?   

Certamente! Temos todos os ingredientes 
para que tal aconteça na população idosa que 
�icou retida no interior das suas habitações, 
esquecendo o exercício �ísico e a importante 

exposição solar, já sem falar nas eventuais 
carências alimentares. A rigidez e atro�ia 
muscular irão contribuir para uma perda de 
equilíbrio e aumento da incidência de quedas. 

E o tratamento destas fraturas do colo do 
fémur é urgente? 

Claro que sim! Se antes da pandemia já era 
crucial operar o quanto antes estes doentes, 
para permitir que voltassem à posição de 
levante e de marcha o mais rápido possível, 
agora, ainda mais urgente se torna. Temos 
pessoas ainda mais frágeis do ponto de vista 
músculo-esquelético e devemos somar o risco 
potenciado de contágio da doença com o 
tempo prolongado de internamento e fora do 
seu ambiente protegido. 

Pedro Marques     
(Medico ortopedista) 
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No teatro, pode dar sorte e por isso mesmo o 
voto expresso de “parte uma perna” a quem 
entra em cena. Fora do palco, ninguém quere-
rá partir uma perna ou fraturar qualquer 
osso. A dor, a incapacidade e a limitação da 
função musculo-tendinosa desaconselham os 
votos expressos no teatro. Mas, quando tal 
acontece, há que apanhar os pedaços e tentar 
“colar” tudo. Como? Depende de cada caso, do 
tipo de fratura e da sua localização. Ou seja, as 
fraturas podem variar entre uma simples 
�issura num osso do pé, que não exige atuação 

Fraturas: como se reconstrói a peça 
partida?

A cicatrização do tecido ósseo é o fenómeno biológico que vai permitir a reconstrução 
de uma peça partida. O osso acaba por “colar” sozinho ou com a ajuda de materiais, 
como o titânio ou o aço inoxidável. Reposicionar as peças e alinhar os fragmentos acele-
ra a recuperação e evitará futuras limitações 

e acaba por passar despercebida, a uma fratu-
ra pélvica grave, com risco de vida.   

Por de�inição, uma fratura implica uma 
quebra na continuidade de um tecido vivo (o 
osso), seja por lesão ou por esforço excessivo. 
E quando a fratura rompe a barreira da pele, 
denomina-se fratura exposta, o que pode 
acontecer por traumatismo externo que rasga 
a pele e provoca a fratura ou porque o 
fragmento ósseo a�iado rompe a pele. 
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A consolidação ou a reposição da “normalida-
de” é um fenómeno biológico e basta propor-
cionar as melhores condições para que esse 
mesmo tecido se regenere em algumas sema-
nas. O osso pode fazer isso mesmo sozinho ou 
com alguma ajuda. 

É preciso ter presente que as fraturas não são 
todas iguais e, necessariamente, a reconstru-
ção terá de se adaptar. O aço inoxidável ou o 
titânio podem ajudar na estabilização. Mas, 
nem sempre nem nunca. Recorre-se a este 
material de osteossíntese quando se exige um 
posicionamento local certo de todas as peças, 
como acontece num caso concreto de fratura 
numa articulação, mas também quando é 
necessário alinhar todos os fragmentos 
ósseos. Ou seja, quando é necessário propor-
cionar as melhores condições para que a 
consolidação óssea aconteça idealmente e 
sem risco de recaídas. Contudo, mais tarde ou 
mais cedo, este material terá de ser retirado, 
por fadiga do próprio metal. E, quando a 
fratura se apresenta consolidada e as cargas 
exercidas já são feitas pelo novo osso, o mate-
rial deve ser retirado (sempre que possível). 

O novo tecido ósseo começa a ser produzido 
logo nos primeiros dias a seguir à fratura, mas 
este tecido cicatricial, osso novo ou “calo”, é 
muito mole (tipo borracha), e ainda não tem 
cálcio na sua constituição, não possuindo por 
isso a força e densidade habituais e necessá-
rias, podendo ser facilmente dani�icado. O 
processo de recuperação e de “colagem” só 
�icará concluído quando este mesmo tecido já 
tiver na sua constituição o cálcio, que se vai 
depositando no calo.   

A rapidez ou o tempo de recuperação da 
fratura está também muito dependente da 
idade da pessoa, sendo certo que nas crianças 
a recuperação é mais rápida, mas a existência 
de algumas patologias, como a diabetes ou a 
doença arterial periférica podem atrasar todo 
o processo de cicatrização e a recuperação 
será sempre mais demorada. 

A necessidade ou não de uma cirurgia 
também poderá ser equacionada, principal-

mente quando a fratura atinge uma articula-
ção. Neste caso é imperioso que todos os 
fragmentos �iquem posicionados no seu local 
anatómico, caso contrário a mobilidade e a 
função normal dessa articulação pode �icar 
comprometida. Razão porque se recorre à 
cirurgia para que seja feito o reposicionamen-
to correto de todos os fragmentos. 

Se ainda não �icou muito convencido sobre 
este processo de auto recuperação do osso e 
do fenómeno biológico que se segue a uma 
fratura, sugerimos que esteja atento ao 
mundo animal. Certamente que já viu um cão 
a coxear e sem apoiar a pata no chão. Passado 
algum tempo, acaba por constatar que esse 
mesmo cão deixou de coxear e agora até corre 
e salta. Pois bem, o osso do cão “colou” e 
depois de um período de imobilidade, voltou 
tudo à normalidade.   

Note bem, estes são os casos simples, porque 
também existem fraturas que lesionam 
outros tecidos, como vasos sanguíneos, 
nervos, músculos… 

Pedro Marques     
(Médico ortopedista) 
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A realização de artroplastias do joelho e anca 
são cada vez mais frequentes e ganha força a 
ideia de que a prótese ou implante não terão 
necessidade de ser substituídos.  

Temos veri�icado uma evolução técnica consi-
derável nos últimos anos, com uma melhoria 
na qualidade dos materiais usados, melhoria 
na técnica cirúrgica e nos ensaios clínicos dos 

Uma prótese é para toda a vida?

Temos essa esperança. A par com o aumento da longevidade da espécie humana, 
também os implantes ganharam tempo de vida. A artroplastia da anca ou do joelho 
começa a ser uma cirurgia para a vida, essa expetativa existe 

implantes em laboratório. Estes fatores têm 
levado a um aumento da longevidade dos 
implantes. Tal é comprovado por documenta-
ção cientí�ica, onde são registadas todas as 
artroplastias e analisados os casos de falên-
cia.  

Os “Registos de Artroplastias” de alguns 
países, nomeadamente da Austrália, Inglater-
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ra, Suécia, são uma mais-valia cientí�ica 
importantíssima para a deteção precoce de 
implantes com erros de conceção e/ou maus 
resultados, tornando-se importantes alertas 
para a comunidade ortopédica. Por outro 
lado, permitem-nos ainda ter uma noção da 
longevidade média das próteses aplicadas.
Relativamente às próteses da anca, usadas 
sobretudo em situações de artroses, mas 
também em situações de fraturas proximais 
do fémur, esses mesmos registos dizem-nos 
que têm uma sobrevida de quase 90% aos 19 
anos. Quer isto dizer que de 100 próteses da 
anca aplicadas, passados 19 anos, necessitam 
de cirurgia de revisão apenas 10!  

Numa perspetiva otimista, com a evolução 
técnica obtida nos últimos 20 anos, é expectá-
vel uma durabilidade ainda maior! Atendendo 
ao facto de que a artroplastia da anca ser 
realizada, maioritariamente, no grupo etário 
acima de 65 anos, podemos dizer com alguma 
segurança que a cirurgia/prótese é para toda 
a vida! 

Claro que não podemos esquecer que qual-
quer cirurgia tem riscos e que alguma coisa 
pode correr mal. Também aqui os registos são 
um importante auxílio, pois permitem identi-
�icar as causas de insucesso. O doente deve 
ser sempre informado da possibilidade de 
descolamento/descelamento (a prótese �icar 
solta, não �icar agarrada ao osso); de ocorrên-
cia de uma fratura à volta do implante; luxa-
ção (o desencaixe dos 2 componentes) e 
infeção; são estas as principais causas de 
insucesso da intervenção. 

Presentemente o número de artroplastias 
realizadas ao joelho é superior ao de artro-
plastias da anca. Este procedimento tem 
vindo a ser realizado com frequência crescen-
te, estando cada vez mais adaptado à patolo-
gia e ao doente. Neste caso pode ser realizada 
a substituição de toda a articulação ou apenas 
de um segmento do joelho.  

Ao contrário do que inicialmente se presumia, 
os resultados a longo prazo das artroplastias 
do joelho são quase iguais aos da anca: taxa 

de risco de revisão de 9% aos 19 anos em 
situações de osteoartrose do joelho! Claro 
que se trata de uma técnica exigente e que 
deve ser executada por cirurgiões experimen-
tados, mas as mais recentes publicações cien-
tí�icas eliminam alguns preconceitos existen-
tes. Quanto aos problemas que podem estar 
na base de nova cirurgia, destacam-se o 
descolamento, a infeção, a dor residual e a 
instabilidade. 

Podemos concluir dizendo que temos a 
expectativa de que a artroplastia da anca ou 
do joelho, será uma cirurgia para a vida. Serão 
exceção os casos de doentes muito jovens e os 
casos em que alguma coisa se desvia da 
normalidade.  

Como fatores encorajadores para continuar-
mos a realizar estes procedimentos, aponto a 
melhoria dos materiais que hoje usamos 
(relativamente aos usados no passado e que 
foram escrutinados) e que por isso sustentam 
uma expectativa de duração ainda superior; 
técnicas cirúrgicas cada vez menos invasivas 
e que garantem uma recuperação cada vez 
mais rápida dos doentes; o crescente número 
de soluções técnicas disponíveis, em caso de 
necessidade de revisão da artroplastia, que 
garantem a recuperação do doente; uma pers-
petiva futura de técnicas e materiais ainda 
mais evoluídos, para solucionar problemas 
que surgirão daqui a 20 anos... 

Pedro Marques     
(Médico ortopedista) 
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Sabemos que a cartilagem é um tecido amor-
tecedor que reveste a super�ície do osso ao 
nível das articulações, protegendo-as. Tem 
uma enorme capacidade de resistência à 
carga e permite, para além da absorção de 
cargas, o fácil deslizamento sem contacto das 
super�ícies ósseas. 

Como se tratam as lesões 
da cartilagem?

Quem se dedica ao seu tratamento, sabe que a “cartilagem ulcerada é algo problemáti-
co… uma vez destruída, não é reparada”. (Hunter – 1743). A verdade é que passados 
mais de 250 anos, pouco mudou. Ou seja, ainda não encontrámos o Santo Graal, mas… 
há novos caminhos para a prevenção do desgaste deste tecido, constituído por água e 
pouco mais e que funciona como uma espécie de esponja  

Em termos celulares, a cartilagem é um tipo 
de tecido conjuntivo composto exclusivamen-
te de células chamadas condrócitos e de uma 
matriz extracelular altamente especializada 
(constituída por água, proteoglicanos e cola-
génio). O maior conteúdo do peso total da 
cartilagem é representado pela água, com 
70-80% e o colagénio tipo II é o mais frequen-
te na cartilagem hialina. 

Existe cartilagem em várias partes do corpo 
humano: nariz, traqueia, laringe, orelhas e, 
claro, nas articulações (cotovelos, joelhos, 
tornozelos, ancas, punho e mão, entre 
outras). 

Uma das suas mais interessantes característi-
cas é que possui uma lenta cicatrização por 
ser avascular, isto é, não possui vasos sanguí-
neos, vasos linfáticos ou nervos. Tem uma 
coloração branca ou acinzentada e vai 
evoluindo para uma cor amarela, com o enve-
lhecimento. Devido à falta de vasos sanguíne-
os, a cartilagem cresce e repara mais lenta-
mente do que outros tecidos e, por esse 
mesmo motivo, tem fraca capacidade de rege-
neração, daí que se assuma como capital 
importância a sua preservação e manutenção 
estrutural. 

A sua nutrição é feita de forma indireta por 
embebição do líquido sinovial. A entrada e a 
saída dos �luídos da cartilagem, para a articu-
lação e vice-versa, efetua-se durante o movi-
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mento. Com o movimento, a cartilagem tem 
um funcionamento tipo esponja que ao 
contrair-se expulsa o seu conteúdo líquido e 
ao expandir-se permite a sua entrada. Este 
mecanismo ajuda-nos a compreender a 
importância do movimento articular na nutri-
ção cartilagínea e as consequências deletérias 
para a cartilagem da imobilização prolongada
As principais funções das cartilagens são: 

• Proteção do osso subcondral   
• Deslizamento sem atrito das super�ícies em 
contacto     
• Amortecimento dos choques 

O tecido cartilaginoso pode ser classi�icado 
em três tipos, de acordo com a quantidade de 
substâncias intersticiais e a classe de �ibras 
que apresentam:    

- Cartilagem hialina: É formada por �ibras de 
colagénio tipo II, sendo a cartilagem de reves-
timento ósseo a mais abundante do corpo 
humano. É muito resistente e encontra-se na 
traqueia, na laringe, no septo nasal e nas 
articulações. A cartilagem articular é a carti-
lagem hialina que se encontra na super�ície 
dos ossos.  

- Cartilagem elástica: Cartilagem leve e �lexí-
vel que apresenta grande quantidade de 
�ibras elásticas (elastina) e baixas quantida-
des de colagénio. É encontrada nos ouvidos, 
epiglote e laringe. 

- Cartilagem �ibrosa: Também chamada de 
�ibrocartilagem, apresenta grande quantida-
de de colagénio tipo I e não possui pericôn-
drio. É encontrada, por exemplo, na mandíbu-
la, nos discos intervertebrais, no joelho 
(menisco) e na sín�ise púbica. 

A degradação da matriz cartilagínea, nomea-
damente a matriz de colagénio, é consequên-
cia de um processo de alteração da homeosta-
sia de toda a cartilagem. Inicia-se pela maior 
produção de um conjunto de enzimas proteo-
líticas capazes de destruir o colagénio e os 
proteoglicanos, mas também pela diminuição 
da síntese dos constituintes da matriz extra-
celular.  

Por ser avascular, aneural e alinfática é fácil 
entender que o estímulo álgico (a dor), que 
muitas vezes é o primeiro sinal de alarme 
quando algo não está bem no nosso organis-
mo, se encontre não funcionante, e que por 
isso quando a cartilagem entra em disfunção 
ou em processo dito degenerativo ou artrósi-
co, muitas vezes o seu reconhecimento é 
tardio 

 Se por um lado a sua perceção acaba por ser 
mais tardia, por outro ela é feita através de 
sinais indiretos, pela libertação de mediado-
res pro-in�lamatórios (citocinas) para o líqui-
do sinovial e deste para a membrana sinovial 
e para outras estruturas adjacentes. Daí que 
um dos sinais indiretos do sofrimento da 
cartilagem ser o derrame articular. Também 
pode constituir um sinal indireto de patologia 
da cartilagem a presença de dor ao nível dos 
tendões ou dos ligamentos periféricos do 
joelho. 

Dado o metabolismo da cartilagem ser extre-
mamente baixo, qualquer afeção na cartila-
gem/condrócitos vai levar a uma reação 

Figura 1 – Imagem artroscópica do joelho onde 
se observa a cartilagem a recobrir o côndilo 
femoral (*), o prato tibial (#) e a fibrocartilagem 
meniscal (seta) 
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tardia e lenta. Portanto, o mesmo princípio 
deve-se aplicar no tratamento desta patolo-
gia, isto é, no seu tratamento os resultados 
não são imediatos e, por isso, implicam uma 
estreita relação médico-doente, assim como a 
correta compreensão da sua evolução. 

O “Santo Graal” do tratamento das lesões de 
cartilagem deveria ser um método que 
restaurasse a cartilagem hialina através de 
uma técnica minimamente invasiva, sem mor-
bilidade e por um período duradouro de 
tratamento. 

No que diz respeito ao tratamento das lesões 
do joelho, poderemos considerar que a nossa 
atitude é concordante com o estádio evoluti-
vo do processo degenerativo da cartilagem 
hialina. Assim, e numa fase inicial, em que 
radiologicamente não se observam lesões de 
cartilagem, tentamos controlar os fatores de 
risco:      
• Perda de peso, de acordo com o índice de 
massa corporal (IMC < 25 kg/m2);  
• Atividade �ísica regular e evitar o absentis-

Figura 2 e 3 – Radiografia do Joelho (imagem de frente, joelho direito). Na imagem A) há uma distribuição 
equilibrada da carga no compartimento interno e externo do joelho (setas). Na imagem B) há uma distribui-
ção desequilibrada das forças ao nível do compartimento interno do joelho (dupla seta), que leva à diminui-
ção da interlinha articular, osteofitose e ao contacto ósseo das superfícies articulares 

A   B

mo/estar durante um longo período parado 
ou inativo. 

Se a manutenção das queixas de dor se manti-
ver, poderemos recorrer a uma terapêutica 
farmacológica:     
      
• Analgésicos e Anti-In�lamatórios  
• Condroprotectores (glucosamina, condroiti-
na, colagénio)     
• Viscosuplementação (ácido hialurónico) 
• Fatores de Crescimento Rico em Plaquetas 
(restauração da homeostasia intra-articular e 
“controlo” das citocinas pró-in�lamatórias) 

Se existir progressão do quadro álgico, deve 
ser estudado o alinhamento dos membros 
inferiores:     
      
• Correção de deformidades angulares ao 
nível dos membros inferiores (para que a 
força seja transmitida de igual forma nos dois 
compartimentos do joelho). Isto pode ser 
feito de uma forma inicial com recurso a 
joelheiras/ortóteses ou palmilhas. 



Figura 4, 5 e 6 – Radiografia do Joelho (joelho esquerdo). Na imagem A) observa-se um contacto ósseo 
(seta) do compartimento interno. Neste caso, optou-se pela realização de uma osteotomia de adição inter-
na e reconstrução do ligamento cruzado anterior (B), tendo-se conseguido restituir o alinhamento fisiológi-
co do membro inferior e reequilibrar os compartimentos 
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• Se existir falência do tratamento dito 
conservador e deformidade angular ao nível 
dos membros inferiores, a tentativa será a de 
manter o stock cartilagíneo e promover uma 
restauração da distribuição das cargas articu-
lares.  

• Se a perda focal de cartilagem for < a 2cm2, 
sintomática, podemos realizar: 

- Microfracturas (com o intuito de descompri-
mir o osso sub-condral e promover a quimio-
taxia (chamada de células-mãe) indiferencia-
das e provenientes da médula óssea para 
preenchimento do osso sub-condral e que 
com isto haja o crescimento de uma nova 
�ibrocartilagem); 

- Mosaicoplastia (colheita de cilindros osteo-
cartilagíneos de zonas de não carga e sua 

transferência para preenchimento do defeito 
osteocondral); 

- Cultura e transplante de condrócitos. 

• Se a perda focal osteocartilagínea for grande 
e > a 4cm2, sintomática, como a zona de defei-
to é muito grande, a única alternativa será a 
transplantação em bloco de um plug osteo-
cartilagíneo proveniente de um côndilo de 
cadáver, preferencialmente conservado a 
“fresco”, por forma a manter a maior viabili-
dade celular possível.  

Quando a situação já é avançada ou atinge o 
joelho na sua globalidade, acabamos por 
considerar que a única alternativa acaba por 
ser o recurso a um tratamento dito artroplás-
tico, ou de substituição, por uma prótese 
articular. 
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Figura 7 e 8 – Observa-se na imagem A) uma zona de defeito focal condral limitado (círculo vermelho) ao 
nível do côndilo interno. Neste caso e após estabilização da zona de defeito cartilagíneo foram realizadas 
microfracturas, o que permitiu para além da descompressão do osso subcondral a chamada de células-
-mãe indiferenciadas da medula óssea, que vão permitir a formação de um coágulo ao nível da zona defei-
to osteocondral, que vai levar à formação de uma fibrocartilagem 

Em conclusão, a doença de cartilagem começa 
por ter um decurso silencioso e só tardiamen-
te muitas vezes os sintomas são revelados. 
Para manter a saúde da nossa cartilagem, 
para além de ser importante evitar o excesso 
de peso e mantermos uma atividade �ísica 
regular, quando esta avança, a primeira tenta-
tiva será a de preservação do nosso patrimó-
nio cartilagíneo, com recurso a terapias ditas 
biológicas ou a técnicas cirúrgicas que permi-
tam, por uma lado, evitar fatores predispo-
nentes (como o alinhamento axial, a recons-
trução ligamentar e a conservação do patri-
mónio meniscal) ou o preenchimento da zona 
do defeito condral por uma �ibrocartilagem/-
cartilagem hialina.   

Só quando tudo falha e a doença degenerativa 
já é muito avançada, se deve optar por proce-
dimentos artroplásticos ou de substituição.

João Pedro Oliveira    
(Médico ortopedista) 

 



23

L.
F.

 U
P

S
 0

7/
02

.0
0 

C
er

tid
ão

 R
eg

is
to

 E
10

64
99

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

Marque a sua consulta através do 239 802 700

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

Marque a sua consulta através do 239 802 700A artrose é uma doença lenta, progressiva e 
irreversível que pode afetar uma ou várias 
articulações do corpo, com enfoque para as 
pequenas articulações da mão e do pé, coluna 
vertebral e as grandes articulações de carga, 
como o joelho e a anca. Manifesta-se por 
perda de cartilagem, dor, limitação da mobili-
dade e deformidade e é uma doença muito 
frequente em países desenvolvidos, chegando 
a ser a segunda causa de invalidez, após as 
doenças cardiovasculares. 
 
Na maioria dos casos de artrose não existe 
uma causa conhecida (artrose primária). 
Noutras situações, a causa está claramente 
identi�icada e é sabido que favorece o apare-
cimento de artrose (artrose secundária). A 
incidência desta doença aumenta com a idade 
e tem uma prevalência para o sexo feminino. 
A doença é rara antes dos 40 anos mas, a 
partir daí, torna-se cada vez mais frequente. 

Existem várias causas conhecidas de artrose. 
Entre elas, os traumatismos, fraturas ou luxa-
ções podem ser causas de artrose, por isso é 
conveniente que este tipo de lesões não seja 
menosprezado e seja tratado da forma corre-
ta, para diminuir o risco de artrose a longo 
prazo. 

Alguns movimentos repetitivos, más postu-
ras, esforços �ísicos também podem levar ao 
aparecimento da artrose. A prática desportiva 
regular é bené�ica a todos os níveis, pela dimi-
nuição e controle do peso, ajuda a manter 
hábitos de vida saudável e ainda porque 
proporciona estabilidade mental. Mas a ativi-
dade �ísica má orientada e em sobrecarga 
excessiva pode levar a lesões e favorecer o 
desenvolvimento de artrose.   

Porque se deformam os ossos? 
    Desgaste ou maus tratos?

Não se pense que isto é apenas um assunto de velhos. Traumatismos, fraturas, má postu-
ra ou atividade �ísica, podem desencadear uma situação de artrose numa ou mais 
articulação. O mesmo pode acontecer como consequência de outras doenças, como a 
gota, a obesidade… A limitação de mobilidade, a deformidade e a dor de�inem a artrose 

Alguns desportos de alta competição podem 
favorecer a artrose precoce, como por exem-
plo o futebol, sendo bem conhecida a correla-
ção deste desporto com a artrose do joelho, 
isto porque quando os futebolistas sofrem 
microtraumatismos, rotura de ligamentos ou 
do menisco, essas lesões podem acabar por 
favorecer o aparecimento de artrose. Alguns 
jogadores têm mesmo uma marcha típica, 
com os joelhos desviados em varo, ou seja, 
eles não conseguem encostar os joelhos um 
ao outro e têm uma marcha com os joelhos 
demasiado afastados. 

Normalmente, os membros inferiores devem 
estar alinhados a 180º, ou seja, uma linha reta 
que passa na cabeça do fémur, centro do 
joelho e centro do tornozelo. Outra deformi-
dade conhecida do joelho é o valgo, isto é, os 
joelhos encontram-se demasiados juntos e os 
tornozelos afastados. Nalgumas situações 
precoces de artrose do joelho, em que existe 
um desvio ligeiro em varo ou em valgo, é 
possível realizar uma osteotomia (uma fratu-
ra no osso) para alinhar de novo o membro 
inferior. 

Outra causa de artrose são as alterações de 
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crescimento como dismetrias (alteração de 
tamanho) dos membros e/ou algumas 
malformações (displasia, rotações axiais). 
Algumas situações especí�icas requerem 
vigilância pelo ortopedista, porque algumas 
crianças com grandes deformidades podem 
ser candidatas a cirurgias para melhoria do 
alinhamento dos membros, de forma a dimi-
nuir a longo prazo o risco de desenvolver uma 
artrose. 

Outras patologias como as doenças autoimu-
nes também podem proporcionar o apareci-
mento de artrose e algumas dessas doenças 
têm mesmo deformidades características. Por 
exemplo, na artrite reumatoide existem algu-
mas deformidades típicas, como os dedos da 
mão em colo de cisne, em boutoueira, ou 
então em rajada de vento ou o polegar em Z. A 
espondilite anquilosante também pode apre-
sentar a coluna em cana de bambu, entre 
outros exemplos. A artrose está também 
relacionada com a obesidade, hipercolestero-
lemia (colesterol alto), diabetes mellitus, gota 
(aumento acido úrico) e doença da tiroide 
entre outas doenças. 

No caso da gota, a doença manifesta-se como 
consequência do depósito de cálcio, princi-
palmente nas articulações do hallux, joelho e 
tornozelo. Essa acumulação de depósitos vai 
levar a uma in�lamação e, seguidamente, à 
destruição da cartilagem. A cartilagem reves-
te as super�ícies articulares e permite o corre-
to deslizamento entre os ossos.   

Noutro exemplo, como a obesidade, por cada 
unidade de índice de massa corporal, existe o 
risco de aumento em 15% de artrose do 
joelho. Uma das causas também muito 
frequente para dani�icação da cartilagem é a 

colo de cisne

boutoueira

desvio ulnar sobrecarga (fator mecânico), que pode levar à 
morte de células por in�lamação e, progressi-
vamente, destruição. Nestes casos, a perda de 
peso diminui de forma signi�icativa as quei-
xas álgicas, sobretudo na articulação do 
joelho que suporta grande parte do peso 
corporal. 

Em conclusão, a artrose é uma causa da 
imagem que retemos de ossos/membros 
tortos. A grande maioria das artroses não tem 
causa conhecida, sendo que a idade é um 
fator preponderante. Com o envelhecimento, 
as articulações vão sofrendo um desgaste 
natural que acaba pode levar a deformações.
Noutras situações, os maus tratos proporcio-
nam as condições que acabam por desenca-
dear um processo de artrose, como por exem-
plo os traumatismos e fraturas. Outros maus 
tratos como a obesidade, hipercolesterole-
mia, diabetes, gota, tabaco são fatores de 
risco corrigíveis.   

Uma alimentação saudável e um controlo do 
peso apertado podem diminuir o risco de 
artrose e das deformidades daí resultantes. 
São estes os motivos que justi�icam pensar 
em si, na sua saúde e nas suas articulações. O 
que fazemos sem elas? Podemos viver, mas 
não será a mesma coisa… 

Ugo Fontoura     
(Médico ortopedista) 

enxerto osseo

cunha a remover
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Citius, altius e fortius (mais rápido, mais alto e 
mais forte) foi o lema criado pelo pastor Henri 
Dion, adotado pelo Barão de Coubertin e 
utilizado como o lema dos Jogos Olímpicos, a 
partir da sua realização em 1924 (Paris). Para 
além de estimular a prática do desporto, 
desa�ia o ser humano a procurar os seus 
limites. 

Mas, para além da superação permanente, 
existe um limite na prática desportiva?
Quem acompanha o fenómeno desportivo, 
nomeadamente nas competições mais mediá-
ticas, já deve ter lido ou ouvido notícias como 
“… não vai a jogo, devido a gestão de esforço”. 
Esta frase esconde uma realidade designada 
na literatura anglo-saxónica como overuse 
syndrome (síndrome de sobrecarga), patolo-
gia frequentemente associada aos praticantes 
desportivos de competição ou simplesmente 
de lazer, onde um determinado segmento 
corporal (mais frequentemente tendões, 

PRÁTICA DESPORTIVA

A partir de quando a carga é em excesso, há um limite?

O mecanismo de renovação/reparação dos tecidos biológicos demonstra que existe 
mesmo um limite. Seja em adultos, adolescentes, pro�issionais ou tão só praticantes. A 
prática desportiva exige atenção à sobrecarga 

músculos ou ossos) apresenta alterações 
provocadas pela realização repetitiva e exces-
siva de determinados gestos. 

Parece um contrassenso pois “se a função faz 
o órgão” como é que aparecem alterações 
provocadas pela sua utilização excessiva? A 
resposta é simples e tem a ver com as altera-
ções no mecanismo de renovação/reparação 
dos tecidos biológicos. De uma forma simpli�i-
cada, recorde o que sente quando passa uma 
noite sem dormir, por causa de uma festa 
organizada na sua vizinhança. Uma noite sem 
dormir supera-se, mas se forem muitas noites 
seguidas o nosso organismo começa a 
responder mal, �icamos irritados, temos falta 
de concentração, etc.. 

O mesmo se passa quando um tecido é 
submetido a gestos repetidos de forma cíclica, 
sem pausas adequadas para repouso. O seu 
processo biológico de renovação é encurtado 

?



e as suas células começam a produzir os com-
ponentes do tecido “mais fracos”, com menor 
resistência e qualidade. Isso implica uma 
menor capacidade para desempenhar 
adequadamente as suas funções, logo uma 
menor e�icácia. Estas alterações são sucessi-
vas e sequenciais, gerando um ciclo vicioso 
que, se não for interrompido, conduz à dege-
neração da estrutura do tecido e em última 
instância à sua rotura. 

As alterações atrás descritas, de forma sumá-
ria, dão origem a síndromes clínicos como 
tendinite, síndrome do túnel cárpico, dor 
anterior do joelho e fratura óssea de fadiga, 
entre outras. Podem ser observados em 
regiões anatómicas como a zona pélvica 
(pubalgia), joelho (joelho do saltador, joelho 
do brucista), cotovelo (cotovelo do tenista, 
cotovelo do gol�ista). Estas alterações não são 
exclusivas dos adultos, também aparecem nos 
adolescentes, podendo causar dor e incapaci-
dade para o desporto ou, no limite, arranca-
mento da estrutura óssea em que se inserem 
os tendões. 

Na vida quotidiana, fora do desporto, também 
observamos situações de síndrome de sobre-
carga em certas pro�issões que exigem gestos 
repetitivos ou mesmo em quem utiliza e 
escreve em teclados de computadores, por 
exemplo. 

A investigação das causas de sobrecarga, o 
melhor conhecimento da biomecânica articu-
lar e a introdução de técnicas personalizadas 
de treino, têm contribuído para uma maior 
longevidade na carreira desportiva, evitando 
assim este tipo de lesão e, consequentemente, 
o abandono da prática desportiva. 

Onde estará então o limite? Na forma cuidada 
como gerimos o esforço e o repouso regenera-
tivo, em suma … Em cada um de nós! 

Fernando Fonseca    
(Médico ortopedista) 
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Há ruídos e ruídos e o estalar dos joelhos, por 
norma, é uma situação banal. Não existirá 
nenhum problema na articulação e a situação 
é comum, principalmente quando não 
existem outras queixas associadas e/ou lesão. 
 
Esta é uma situação que pode ocorrer (com 
alguma frequência) principalmente em 
mulheres com mais de 40 anos. A chamada 
crepitação articular ocorre, principalmente 

O meu joelho estala, é um alerta?

Sim e não. Ou seja, um joelho estalar quando executa um alongamento, será banal e 
normal, mas se o som emitido for uma espécie de roçar, já não será assim tão normal e 
pode mesmo indiciar doença degenerativa. Não é assim tão raro, as articulações emiti-
rem sons… e há casos que são uma verdadeira surpresa. Já estalou os dedos? Pois bem, 
libertou gás… 

quando executa a �lexão e extensão do joelho, 
ou o chamado agachamento. Nestes casos, se 
ouvir um estalo, �ique descansado/a, o ruído é 
benigno e as causas serão várias. Seja desde a 
formação de bolhas no líquido sinovial, que 
lubri�ica as nossas articulações, seja porque 
os ligamentos estalam por força de um alon-
gamento, mas também por ressaltos de 
meniscos híper-móveis. 
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Mas, se em vez de um estalo, o ruído se asse-
melhar a um som idêntico ao roçar de placas 
e, paralelamente, tiver outras queixas, como 
dor, limitação da mobilidade e/ou aumento 
do volume da articulação. Então sim, neste 
caso o ruído será patológico e estará associa-
do a uma doença degenerativa, como a artro-
se, justi�icando-se um acompanhamento e 
avaliação por médico especializado. Neste 
caso, as causas podem passar pela existência 
de proeminências ósseas formadas na articu-
lação, como os osteó�itos, que acabam por 
provocar sons quando roçam nos ligamentos. 
Mas o ruído também pode acontecer por 
existirem lesões meniscais ou da cartilagem. 
Em situações mais graves, este tipo de ruído 
pode mesmo estar associado a uma luxação 
da rótula, ou seja, um desencaixe do fémur, 
provocado por um mau alinhamento do 
aparelho extensor. 

É ainda importante sublinhar que o ruído 
articular no joelho também pode surgir em 
pessoas que �izeram uma artroplastia do 
joelho, com colocação de próteses e, também 
nestes casos, a crepitação articular é quase 
sempre normal. Contudo, para este caso espe-
cí�ico, sugerimos uma avaliação especializada 
da situação, que exclua toda e qualquer pato-
logia que poderá estar associada (ou não) ao 
estalido. 

Muito diferente destes estalidos no joelho 
será o quase banal estalar de dedos, que até 
vicia muitos de nós, quando não sabemos 
onde colocar as mãos ou quando esperamos 
que algo aconteça. Neste caso, o fenómeno 
tem até um nome estranho: tribonucleação e 
só muito recentemente é que a ressonância 
magnética nos ajudou a perceber com clareza 
porque acontece. 

Neste caso especí�ico, o fenómeno sonoro 
resulta de um processo de separação das 
super�ícies articulares. Ou seja, perante a 
natural resistência à separação destas super-
�ícies, há um ponto limite em que a separação 
acontece com a criação de uma camada de 
gás. Resumindo, o estalar dos dedos resulta 

da aplicação de forças de distração à articula-
ção. Vencidas as forças adesivas, acaba por 
ocorrer uma separação súbita e a diminuição 
do líquido sinovial permite a saída de gás… 
com um estalo. 

Pedro Marques     
(Médico ortopedista) 
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Numa conversa de amigas, uma senhora que 
foi recentemente observada em consulta de 
Ortopedia, conta que lhe foi proposto fazer 
uma in�iltração. As amigas perguntam: O que 
é isso? Doeu-te? Tem riscos? Resultou? 

- O que é uma in�iltração? 

Uma in�iltração consiste em injetar uma subs-
tância diretamente numa área lesada, normal-
mente realizada à volta das estruturas lesadas 
ou, em casos especí�icos, dentro das articula-
ções. As in�iltrações mais frequentes efetua-
das são no ombro, cotovelo, mão, anca, joelho 
e pé. As substâncias injetadas normalmente 
são medicamentos e os corticoides são os 
mais usados. O corticoide é um anti-in�lama-

As infiltrações resultam?

Há um claro efeito que pode durar semanas ou meses. As in�iltrações são, cada vez mais, 
uma arma terapêutica para patologias músculo-esqueléticas e no controlo da in�lama-
ção/dor. Os corticoides são um dos medicamentos mais usados, mas há outros 

tório potente que atua localmente e ajuda na 
diminuição da in�lamação local e, seguida-
mente, na diminuição da dor. Juntamente com 
os corticoides é frequentemente adicionado 
um anestésico local para diminuir a dor da 
picada e efeito analgésico posterior.   

Outros tipos de medicamentos podem ser 
injetados como por exemplo o ácido hialuró-
nico. A viscossuplementação (injeção de acido 
hialurónico) é frequentemente usado nas 
artroses em estádios iniciais. A viscossuple-
mentação é usada frequentemente a nível do 
joelho, sendo que pode ser usada noutras 
articulações. A in�iltração com ácido hialuró-
nico tem excelentes resultados nas artroses 
iniciais.    



Outra substância in�iltrada são os PRP (plas-
ma rico em plaquetas ou platelet-rich 
plasma). O sangue é constituído com glóbulos 
vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e 
plasma. As plaquetas possuem vários fatores 
que ajudam na cicatrização de tendões, 
ligamentos, músculos, cartilagem e osso. No 
plasma rico em plaquetas, comparado ao 
sangue normal, contém uma concentração 3 a 
5 vezes maior de fatores.   

- Dói? 

Nas in�iltrações são usadas agulhas �inas, na 
maioria das vezes de tamanho inferior a uma 
colheita de sangue normal. Na grande maioria 
das in�iltrações, ao corticoide é adicionado 
um anestésico local tipo lidocaína, para a 
diminuição da dor local no momento da 
punção e nos dias posteriores. Durante o 
procedimento pode acontecer uma reação 
vagal (sensação de desmaio, calores ou frios, 
má disposição), provocado maioritariamente 
pelo receio inicial do procedimento e da dor 
local. Esta reação vagal acontece raramente e 
a pessoa recupera espontaneamente.   

Nos primeiros dias após a in�iltração, poderá 
ter mais dor, devido aumento de tensão na 
zona que foi in�iltrada. Essa dor poderá provar 
di�iculdade na mobilização da zona in�iltrada. 
Deverá colocar gelo local e tomar analgésicos 
se for necessário. As melhorias clínicas 
surgem frequentemente a partir do 2-3º dia 
do tratamento 

- Tem riscos? 

Apesar de serem pouco frequentes, as compli-
cações podem ocorrer. 

Durante o procedimento, como referido ante-
riormente, pode ocorrer uma reação vagal 
(má disposição e sensação de desmaio). 
Poderá formar-se um pequeno hematoma no 
local da in�iltração ou �icar edemaciado e com 
calor local. Quando não tomados os cuidados 
asséticos exigidos, o ato da in�iltração poderá 
promover o caminho para uma infeção. 
 

Em alguns casos, a pele pode torna-se mais 
branca e �ina (despigmentação) no local da 
in�iltração. Essa situação é normalmente tran-
sitória e recupera ao �im de alguns meses.  

Em média, os efeitos colaterais em injeções 
com corticoides têm uma probabilidade de 
1%, sendo que na sua maioria são temporá-
rios. Contudo, se for alérgico a qualquer um 
dos componentes, deverá avisar o seu médico 
ortopedista.  

- Resulta? 

O período efetivo da in�iltração é variável. 
Pode variar entre algumas semanas até vários 
meses. Nalguns casos, basta uma in�iltração 
para remissão total dos sintomas. A melhoria 
da dor facilita a execução de outros tratamen-
tos como a �isioterapia. Nos primeiros dias 
após a in�iltração, deverá aplicar gelo no local 
de injeção e, nalguns casos, poderá recorrer 
ao uso de medicação para a dor. Nos dias 
seguintes à in�iltração poderá realizar a sua 
vida normal, execto esforços �ísicos e grandes 
mobilizações da zona in�iltrada. 

A viscossuplementação traz bene�ício para 
dor e função, e pode alterar favoravelmente o 
curso da artrose, melhorando quantitativa-
mente e qualitativamente a cartilagem articu-
lar. As PRP melhoram o processo de cicatriza-
ção e são uma técnica promissora. Estão em 
curso vários estudos sobre a sua utilização. 

Em suma, as in�iltrações, quando bem indica-
das e realizadas com uma técnica criteriosa, 
são uma excelente arma terapêutica para 
determinadas patologias músculo-esqueléti-
cas. O uso das in�iltrações pode ajudar no 
controlo da in�lamação, da dor e facilita a 
execução de outros tratamentos como a �isio-
terapia. As in�iltrações são uma técnica segura 
com raros efeitos colaterais.  

Ugo Fontoura     
(Médico ortopedista) 
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O esqueleto humano é uma estrutura viva e 
dinâmica que, constantemente produz osso 
novo, removendo o mais antigo, num proces-
so contínuo de remodelação. Claro que duran-
te a infância e a adolescência, assiste-se a um 
crescimento rápido do esqueleto, principal-
mente entre os 15 e os 20 anos. Porém, o pico 
de massa óssea (que é maior nos homens do 
que nas mulheres) só atinge o seu valor mais 
elevado na terceira década de vida. Depois e a 
partir dos 40 anos, inicia-se o processo de 
perda e o ritmo não é igual para todos e todas. 
Em média, a perda de massa óssea situa-se 
entre os 0,5% e 1% por ano e nos homens. 
Nas mulheres, o ritmo é mais acelerado e, na 
altura da menopausa, pode chegar a uma 
perda de 2% ou mais ao ano. Percebe-se 
agora porque o risco de osteoporose está 
dependente tanto do pico de massa óssea, que 
se atingiu na idade adulta, mas também da 
herança genética. 

O aumento da longevidade e a osteoporose 
acabam por estar interligados, mas podemos 
acrescentar outros fatores potencialmente 
modi�icáveis, como a atividade �ísica, a nutri-
ção e o status hormonal.    

E o que é isso da osteoporose? Pois bem, é 
uma desordem esquelética, que leva a um 
comprometimento da resistência do osso, 
criando assim a predisposição para um 
aumento do risco de fratura. Mas, não tem de 
ser sempre assim. É possível contrariar as 
previsões e inverter as estatísticas que regis-
tam milhões de fraturas vertebrais. 

De que massa são feitas  
        as vértebras?

A relação entre a osteoporose e as fraturas vertebrais é um assunto sério. Os danos vão 
muito para além da dor crónica. Há consequências catastró�icas que podem e devem ser 
evitadas, porque a solução cirúrgica, com a aplicação de “cimento”, terá sempre resulta-
dos menos bons numa massa óssea frágil 

O exercício �ísico é, seguramente, uma das 
melhores formas de ganhar pontos, nesta 
espécie de corrida entre envelhecimento e 
perda de massa óssea. Aliás, estão publicados 
múltiplos estudos que apontam sempre para 
as inúmeras evidências do bene�ício da ativi-
dade �ísica sobre os ossos, mesmo os osteopo-
róticos, não só pelos efeitos sobre a perda de 
massa óssea, como pelo reforço muscular, 
com consequente melhoria da resposta às 
quedas, mas também pelos efeitos psicológi-
cos e bene�ícios na autonomia e autoestima.
Habitualmente, a osteoporose causa uma 
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deformidade progressiva da coluna vertebral, 
com as consequentes dores crónicas, fadiga 
muscular, mobilidade limitada, perda de 
altura, cifose torácica (com limitação da capa-
cidade respiratória) e perda de autonomia. 
Sintomas que podem ser agravados pela pree-
xistente fraqueza muscular e situação psico-
lógica débil em indivíduos de idade avançada. 
Nuns casos, a �isioterapia pode ajudar a 
melhorar a qualidade de vida da pessoa, uma 
vez que proporciona um reforço da força mus-
cular, reduzindo a dor e as anomalias postu-
rais.  

A deformidade progressiva da coluna verte-
bral, com a habitual cifose torácica, acaba por 
deslocar o centro da gravidade do corpo para 
a frente, com consequente maior carga sobre 
a posição anterior das vértebras. Consequen-
temente, os músculos posteriores e ligamen-
tos são forçados a contrabalançar o aumento 
de inclinação e a porção anterior da coluna é 
obrigada a resistir ao stress compressivo. 

Uma fratura num adulto com idade avançada 
pode ser um evento de consequências catas-
tró�icas e, simultaneamente, uma oportunida-
de para a chamada de atenção para as fratu-
ras secundárias. O ideal será sempre evitar a 
primeira fratura e o foco deve centrar-se na 
prevenção.     

O exercício �ísico é um bom aliado, já sabe-
mos, mas a necessidade de assegurar aporte 
de cálcio e vitamina D em doentes ostoporóti-
cos, seja através da dieta ou por suplementos 
alimentares, a par com uma dieta rica em 
proteínas, cessação tabágica e redução do 
consumo de álcool são fatores major quando 
se fala em prevenção de uma fratura. Junte-se 
ainda a preocupação por criar ambientes 
seguros e em reduzir o risco de quedas asso-
ciadas ao desequilíbrio. E este é um trabalho 
que merece o empenho de todos, não só pelas 
estatísticas que provam um aumento de mor-
talidade associada a fraturas vertebrais oste-
oporóticas (entre 23 e 34%), mas também 
pela espiral de eventos que acaba por estar 
associada a essa mesma fratura. 

A dor associada à perda de massa óssea e/ou 
fratura inicial leva à diminuição da capacida-
de pulmonar e autonomia da pessoa, com 
consequente diminuição da atividade, massa 
muscular e apetite o que, por sua vez, vai 
agravar ainda mais a perda de massa óssea, 
elevando o risco de fratura adicional com 
posterior agravamento de todos os fatores 
anteriores e consequências multiplicadas.
Se apesar de todos os cuidados e medidas a 
fratura da vértebra acontece o tratamento 
pode ser cirúrgico e não cirúrgico.   

O tratamento não cirúrgico pode ser (em 
algumas ocasiões) o mais adequado, princi-
palmente em doentes com osteoporose mar-
cada ou com fraturas anteriores. Nestes casos, 
o risco de fratura secundária é bem real e 
pode ocorrer entre 10 a 40% dos casos. 
Assim, as principais opções passam pelo 
repouso que, prolongado, pode contribuir 
para o exacerbar da perda de massa óssea, 
caso este se estende por meses. A analgesia 
nem sempre prova ser mais e�icaz que o 
repouso e pode resultar em problemas adicio-
nais, dado o grupo etário em causa. 

Caso se opte por uma intervenção cirúrgica os 
resultados podem ser menos bons, tão só pela 
qualidade do osso de base. Ou seja, será possí-
vel fazer uma vertebroplastia, com a introdu-
ção de polimetilmetacrilato, vulgarmente 
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designado por “cimento”, criando um acesso 
percutâneo com agulhas de calibre apropria-
do, sem tentativa de restauro da altura da 
vértebra. 

Por outro lado se houver necessidade de 
restaurar a altura dessa mesma vértebra, será 
aconselhado recorrer a outro tipo de técnica, 
utilizando um balão insu�lável (cifoplastia) e 
posterior introdução de cimento nas cavida-
des criadas, a que se podem ainda juntar 
outras opções adicionais, como mechas de 
titânio ou dispositivos semelhantes ao 
macaco de um automóvel (spinejack).
Obviamente que muito se avançou nas 
últimas décadas no tratamento deste tipo de 
fratura, hoje bene�iciada pelos conhecimen-
tos para o tratamento e prevenção desta 
lesão. Mas, não é menos verdade que os resul-
tados na recuperação total não são famosos, 
por isso insistimos na prevenção a médio e 
longo prazo e também por isso sublinhamos 
que este é um assunto sério. 

O enfase terá de ser sempre na prevenção de 
quedas e adoção de estilos de vida saudáveis 
e, sempre que necessário, recorrer a suple-
mentos para cobrir eventuais dé�ices, espera-
dos ou não. A educação para a saúde assume 
aqui uma especial importância, seja através 
de campanhas orientadas para os médicos 
assistentes, seja para eventuais grupos de 
autoajuda. 

O cuidado deve ser maximizado, no sentido 
de não serem criadas condições propiciado-
ras de fraturas secundárias adicionais, já que 
as vértebras não tratadas serão sempre mais 
delicadas que as in�iltradas com material de 
elevada dureza, como é o chamado “cimento”, 
estando por isso mais sujeitas a uma subse-
quente fratura. Só assim se pode cumprir um 
dos primeiros primados da Medicina: 
“Primum non nocere”, ou seja, “Primeiro não 
faça nenhum mal”. 

Gonçalo Costa     
(Médico neurocirurgião) 
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Uma grande percentagem de pessoas já teve, 
em algum período da sua vida, queixas de 
articulações “perras”. Na verdade, esta 
expressão será de uma forma mais cientí�ica 
referida como rigidez articular. Se consultar-
mos o dicionário encontraremos como sinó-
nimos, prisão, in�lexibilidade, di�iculdade de 
movimento ou movimento que se acompanha 
de dor. 

Em termos articulares, podemos pensar que 
se uma articulação se move livremente em 
todos os planos, sem qualquer obstáculo, não 
apresenta rigidez. Ao invés se existir um 
obstáculo, o movimento da articulação vai 
estar limitado, originando o sintoma de 
rigidez.  

De uma forma esquemática, podemos dividir 
as causas de rigidez das articulações em 
incongruência das super�ícies articulares, 
corpos livres intra-articulares, alteração da 
super�ície das articulações e aumento do 
volume intra-articular. Todas as causas, à 
exceção da última, são consideradas como 
mecânicas. 
 
A rigidez articular mecânica, em regra, é de 
curta duração, isto é, habitualmente dura 
menos de 15 minutos após o acordar e menos 
que 5 minutos após repouso ao longo do dia. 
O exemplo paradigmático de uma doença em 
que poderemos encontrar a rigidez mecânica 
é a artrose.  

Quando as articulações emperram 

Dizemos que �icam perras, mas na verdade a de�inição correta é rigidez articular. A 
causa pode ser mecânica e, por isso de curta duração, ou pode ser um processo de artrite 
reumatoide, ou seja, uma doença autoimune 



Em relação ao aumento de volume intra-arti-
cular este resulta de uma maior produção de 
líquido sinovial. Este é um líquido que existe 
�isiologicamente na articulação e em quanti-
dade su�iciente, para que as articulações se 
movam livremente, de forma �luida, funcio-
nando como lubri�icante. Quando existe um 
excesso de produção, em regra devido a uma 
in�lamação das células que o produzem, resul-
ta um aumento do volume intra-articular, 
criando um obstáculo ao movimento articu-
lar, originando assim a queixa de rigidez. 
Neste caso, a queixa de dor dura mais de 30 
min após o acordar e é superior a 15 min após 
o repouso durante o dia.  

As doenças que podem originar este tipo de 
rigidez são tipicamente as artrites, que têm 
como representante major a Artrite Reuma-
toide. A causa não é conhecida, mas sabe-se 
que afeta mais as mulheres do que os homens. 
Considerada uma doença autoimune, sabe-se 
hoje que são os componentes imunológicos 
que atacam os tecidos moles que revestem as 
articulações. É este processo que acaba por 
desgastar a cartilagem, o osso e os ligamen-
tos, provocando deformações, instabilidade e 
cicatrizes dentro da articulação. 

As articulações afetadas e por isso in�lamadas 
�icam doridas, sensíveis e inchadas. O movi-
mento �ica limitado e, sem controlo, a doença 
pode provocar uma deformação rápida da 
articulação afetada. Atualmente, a medicina 
pode oferecer diferentes terapêuticas para o 
controle da dor e da atividade da doença. No 
entanto, não existe cura. Também é certo e 
muito evidente que o exercício �ísico é um 
forte aliado para reduzir o processo in�lama-
tório e, consequentemente, as queixas de dor. 

João Rovisco     
(Médico de reumatologia) 
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De�ine-se escoliose como uma deformidade-
tridimensional da coluna vertebral, carateri-
zada pela inclinação lateral e pela rotação 
axial das vertebras, bem como pela redução 
das curvaturas sagitais num ou mais segmen-
tos da coluna vertebral, apresentando um 
modelo em espiral.   

É este padrão em espiral que distingue a 
doença escoliótica da simples escoliose 
postural, que é devida exclusivamente a um 
vício postural, na qual se constata a existência 
de uma inclinação lateral mas sem torção no 
segmento vertebral. 

De acordo com Charriére, as escolioses têm 
certas características importantes:  
– O desvio é permanente: há sempre uma 
parte mais ou menos importante de não-re-
dutibilidade; 
– As lesões anatômicas são constantes: existe 
sempre alteração estrutural;   
– A rotação vertebral é sempre associada à 

Coluna às curvas, 
 a escoliose dos 14 aos 65 anos

A coluna será “torta” e não porque a mochila tem peso a mais ou por más posturas. A 
escoliose é uma deformidade da coluna tridimensional e ainda há muito por explicar 
sobre a sua origem 

in�lexão lateral. Também, quando se constata 
gibosidade ou saliência para-espinhal, pode-
-se a�irmar quase infalivelmente que se trata 
duma escoliose. 

Classi�icação das escolioses:   
– Escolioses não estruturadas: causas reversí-
veis, sem rotação.    
– Postural – frequente em adolescentes, 
curvas leves, desaparecendo com a �lexão 
anterior da coluna ou no decúbito.  
– Secundárias –  dor e espasmo muscular, 
lesão dolorosa (in�lamação e neoplasia). 
– Escolioses estruturadas transitoriamente. 
– Escolioses estruturadas: curvas não reversí-
veis com rotação dos corpos na região da 
curva principal.    
– Idiopáticas ou essenciais – geralmente here-
ditárias, constituem a parte mais importante: 
aproximadamente 80% do conjunto das esco-
lioses. Segundo a idade, há 3 tipos: infantil 
(antes dos 3 anos), juvenil (dos 3 aos 10 anos) 
e adolescente (de 10 até a maturidade). 
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– Osteopáticas – degenerativas, congênitas, 
paralíticas, traumáticas, metabólicas, tumo-
rais, infecciosas e reumatológicas. 

Esta é uma patologia que afeta 2 a 4% da 
população mundial e, geralmente, é detetada 
na adolescência. A escoliose mais prevalente 
é a idiopática que, como o próprio nome 
indica, tem causa idiopática. Este tipo corres-
ponde a cerca de 80% das escolioses. Os 
restantes tipo têm causa degenerativa (adul-
to), neuromuscular, congénita, em alterações 
do tecido conjuntivo e “outras”. 

Na escoliose idiopática apesar de ainda haver 
muito por explicar sobre a sua origem, sabe-
-se que “há um determinismo genético, veri�i-
cando-se uma maior incidência da doença em 
determinadas famílias”, e também que as 
mulheres são mais vulneráveis — em cada 
dez casos, oito são do género feminino. 

A escoliose idiopática do adolescente é a mais 
frequente, mas é importante distinguir causas 
da doença e fatores de risco para o apareci-
mento de dor. Esta deformidade da coluna 
não tem como causa as mochilas, as ativida-
des desportivas com carga ou impacto da 
coluna, as quedas ou as atividades da vida 
diária ou desportiva que desenvolvam mais 
um lado do que o outro, ou ainda as más 
posturas. Contudo, todos estes fatores podem 
contribuir para o aparecimento da dor, por 
exercerem um impacto direto numa coluna 
“torta”. 

No caso de escoliose degenerativa, esta surge 
tipicamente depois dos 50 anos, em adultos 
que não tinham escoliose prévia ou ainda 
como resultado do agravamento de escolioses 
da adolescência, que se acentuaram pelo 
desgaste dos discos e articulações da coluna. 
Habitualmente, é causa de dor lombar e asso-
cia-se com frequência a quadros neurológicos 
com ciatalgia (dor ciática) e di�iculdade na 
marcha, por compressão dos nervos (com-
pressão foraminal com estreitamento dos 
buracos por onde saem as raízes nervosas da 
coluna para o resto do corpo, ou dos canais 
estreitos lombares, comprometendo de igual 

forma a medula e/ou as raízes nervosas). 

Sintomas e diagnóstico 
 
São habitualmente considerados sinais de 
alerta de escoliose: 

• Assimetria dos ombros e/ou ancas;  
• Tronco inclinado para um dos lados, com 
um desvio da coluna vertebral em forma de 
“S”;      
• Omoplata proeminente;   
• Assimetria dos �lancos. 
  
No entanto, para que se con�irme o diagnósti-
co de doença é necessário que se veri�ique a 
torção da coluna sobre si própria.  O diagnós-
tico clínico da escoliose faz-se pela observa-
ção, colocando-se o médico atrás da pessoa, 
no momento em que esta faz a �lexão do 
tronco para diante, de forma a veri�icar a 
existência de um “alto nas costas” assimétrico 
e que corresponde à gibosidade, vulgarmente 
denominada de corcunda, provocada pela 
rotação segmentar da coluna vertebral. 

Tratamento  
      
A opção de tratamento da escoliose, nomea-
damente durante a infância e a adolescência, 
é determinada pelo grau de curvatura da 
coluna dorsal, estabelecido pela medição do 
ângulo de Cobb nas radiogra�ias (raio X extra-
longo da coluna), de acordo com os critérios 
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internacionalmente aceites, de�inidos pela 
Scoliosis Research Society. 

Curva inferior a 25˚: Opta-se pela vigilância 
durante o crescimento. A prática da atividade 
�ísica é recomendada, não com a intenção de 
corrigir a escoliose, mas para favorecer uma 
maior �lexibilidade e um mais robusto supor-
te muscular da coluna vertebral. 

Curva entre os 25˚ e os 40˚: Equaciona-se o 
uso de um colete rígido. Nos casos de escolio-
se juvenil (dos 4 aos 10 anos) e, na escoliose 
do adolescente, recomenda-se a utilização 
diária do colete na fase de maior crescimento, 
com o objetivo de travar o agravamento da 
deformidade. 

Curva superior a 40˚/45˚: Está indicada a 
cirurgia, porque são curvas que vão continuar 
a agravar-se no adulto, tornando-se dolorosas 
e prejudiciais para a qualidade de vida. A 
cirurgia é atualmente um procedimento 
seguro, com um período de recuperação 
médio de três a quatro semanas, permitindo a 
correção de�initiva da deformidade. No caso 
da escoliose degenerativa, a opção de trata-
mento está dependente da observação clínica 
e imagiológica de cada situação, podendo 
passar pela medicação, pela �isioterapia, pelo 
uso de coletes ou por uma cirurgia.  

Prevenção 

Não se pretende corrigir a escoliose, mas a 
manutenção de uma boa postura ajudará a 

evitar dores, principalmente em escolioses 
com curvaturas mais ou menos acentuadas.
 São geralmente recomendados alguns cuida-
dos, nomeadamente:    
• Se passa grandes períodos de tempo senta-
do, mantenha a coluna na vertical, bem 
alinhada, de forma a não promover a tensão 
dos músculos cervicais e lombares;  
• Quando tiver de transportar objetos pesa-
dos, garanta que distribui uniformemente o 
peso entre os dois ombros e braços. 

A escoliose é uma deformidade tridimensio-
nal espontaneamente irredutível da coluna 
vertebral. Tem múltiplas causas e a mais 
frequente é idiopática, ou seja, de causa 
desconhecida. As mochilas pesadas e a má 

postura não provocam escoliose mas podem 
desencadear dores na coluna vertebral.
É fundamental o diagnóstico precoce por 
forma a garantir uma adequada plani�icação 
terapêutica, procurando limitar o agravamen-
to e, atempadamente, proceder à correção das 
situações mais graves, por forma a obter 
melhores resultados e reduzir a incidência de 
complicações. 

O tratamento das escolioses assenta na �isio-
terapia (correção postural e fortalecimento 
da musculatura do tronco), na contenção 
ortótica e na correcão cirúrgica. 

Carlos Jardim     
(Médico ortopedista) 
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Para quem sofre de dores nas costas, dormir 
numa má posição poderá agravar as queixas 
de dor. Em média, uma noite de sono dura de 
6 a 8 horas e por isso é importante que, duran-
te esse período de descanso, as articulações, 
especialmente as da coluna, não sejam sobre-
carregadas mecanicamente. Além disso, a 
posição de dormir in�luencia no ronco, no 
re�luxo e até favorece o aparecimento de 
rugas. Deixamos as nossas sugestões. 

Dormir de barriga para baixo 

A posição de bruços é a menos aconselhada. 
Se bem que possa ajudar a controlar o “ronco”, 

Como dar descanso às costas?

Há uma posição para dormir melhor? E um colchão ideal? E devo dormir com ou sem 
almofada? Claro que o esqueleto também precisa de descansar e, para quem já tem 
dores de costas, uma noite de sono pode ser o su�iciente para agravar as queixas 

poderá agravar ou desencadear dores a nível 
da região cervical, dado que o pescoço e a 
coluna cervical não se posicionam de forma 
neutral, produzindo assim uma sobrecarga 
mecânica, muscular e articular dessas estru-
turas, desencadeando dores. Se for di�ícil 
alterar esse hábito, deve procurar dormir sem 
travesseiro ou então dormir com um traves-
seiro baixo e mole. 

Dormir de barriga para cima 

Dormir nesta posição poderá provocar dores 
lombares, não sendo por esse motivo o 
melhor posicionamento para quem sofre de 

POSIÇÃO CORRETA

POSIÇÃO INCORRETA
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dores nessa região. Poderá ainda agravar os 
roncos e a apneia do sono. 

Se essa posição é a sua preferida, escolha um 
travesseiro mais baixo, permitindo que a sua 
cabeça, pescoço, coluna cervical e dorsal man-
tenham um alinhamento correto, minimizan-
do a incidência de dores no pescoço. Sentir-
-se-á ainda melhor se usar um pequeno 
travesseiro ou rolinho em baixo dos joelhos. 
Isso ajudará a alinhar a bacia. A cabeça leve-
mente elevada nessa posição também contri-
buirá para reduzir a azia. 

Dormir de lado 

Esta posição, em que o tronco e as pernas são 
relativamente esticados, ajuda a diminuir o 
re�luxo esofágico do ácido contido no estôma-
go e, como a coluna está alongada, afasta as 
costas e reduz a dor no pescoço. Para as grávi-
das, será mais indicado dormir virada para o 
lado esquerdo. Isso porque, além de melhorar 
a circulação no corpo, impede que o feto e o 
útero sejam pressionados contra o �ígado, que 
está do lado direito. 

Além disso, dormir de lado diminui a ocorrên-
cia de ronco, porque mantém as vias aéreas 
abertas. Por esse motivo, também é a melhor 
escolha para quem tem apneia do sono. 
Dormir de lado, no entanto, tem uma desvan-
tagem: pode favorecer o aparecimento de 
rugas, porque metade do seu rosto se encon-
tra apoiada e faz pressão sobre o travesseiro. 

O colchão ideal existe? 

Na verdade, não existe o melhor colchão, mas 
sim o mais indicado para cada pessoa. O 
colchão precisa se adequar à curvatura natu-
ral do corpo, bem como à maneira de dormir 
de cada um. 

Por isso, o biótipo, o peso e outros fatores 
comportamentais — dormir sozinho ou 
acompanhado, mexer-se muito, levantar-se 
frequentemente — importam muito na hora 
de escolher o melhor colchão. Ele deve ser 
�irme o su�iciente para dar sustentação ao 

corpo de forma equilibrada e não se deformar 
com o peso. 

O melhor colchão deverá ter na sua estrutura 
várias camadas, associando uma camada 
super�icial �ina de latex híbrido micro perfu-
rada, garantindo �irmeza, elasticidade e areja-
mento adequados; uma camada intermédia de 
espuma viscoelástica, que se ajuste aos 
contornos do corpo e que alivie a pressão nos 
ombros e na bacia garantindo contudo o não 
afundamento destes; �inalmente uma camada 
profunda de espuma de suporte, mais espes-
sa, que reforce as propriedades das camadas 
superiores. 

A postura mantida na cama pode afetar muito 
mais do que apenas o sono. Uma posição para 
dormir inadequada favorece o desencadea-
mento de dor nas costas e no pescoço bem 
como o aparecimento de fadiga, de apneia do 
sono, de cãibras, de perturbação da circulação 
e de azia. 

A melhor posição para dormir é de lado 
porque a coluna �ica bem apoiada e numa 
linha contínua, evitando a dor nas costas e o 
stress mecânico sobre as estruturas da 
coluna. Mas para que essa posição seja bené�i-
ca devem usar-se dois travesseiros, um 
servindo de apoio ao pescoço e um outro posi-
cionado entre as pernas.   

Cada indivíduo está habituado a dormir de um 
determinado modo e não é problemático 
tentar fazê-lo noutras posições, desde que a 
pessoa se sinta confortável. Variar as posições 
durante a noite também é um bom procedi-
mento para acordar mais descansado e sem 
dor na coluna ou no pescoço. No entanto 
sempre que se sentir desconfortável deve 
mudar de posição, mas sempre tendo o cuida-
do de manter a coluna bem apoiada durante 
toda a noite, ou pelo menos, na maior parte da 
madrugada. 

Carlos Jardim     
(Médico ortopedista) 
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Raros são os casos das pessoas que gostam de 
exibir os seus pés. A maioria esconde-os. Seja 
porque são “feios”, porque existe um dedo 
torto ou tão só porque os calos teimam em 
�icar proeminentes. E, no entanto, é com eles 
que sentimos o mundo e é com eles que existi-
mos, tal como somos. Passeamos, corremos, 
saltamos, subimos escadas, �icamos parados 
ou sentados, mas sempre com os pés assentes 
no chão. (exceção para o pino…) 

Apesar desta enorme responsabilidade, os 
pés continuam a ser eternamente esquecidos. 
Lembramos que existem quando doem ou 
quando estão frios. 

Claro que os tapamos ou protegemos com 
sapatos, botas e sapatilhas (ou ténis à manei-
ra lisboeta...) e meias variadas. O design e a 
criatividade para o que se usa nos pés tem 
sido uma constante, como se houvesse neces-

O que andamos a (não) fazer aos pés? 
 

É com eles que sentimos o mundo, no entanto, são eternamente esquecidos. Lembramo-
-nos que existem quando doem ou quando estão frios. De resto, este é um assunto para 
esconder 

sidade de esconder e embelezar o que já por 
si é arquitetonicamente bem concebido para 
aguentar o peso e nos permitir sentir o 
mundo. 

E, apesar dos sapatos de “marca” ou de super-
mercado e das meias, mais ou menos grossas, 
as queixas aparecem e, com elas, as alterações 
da pele:     
- Hiper-hidrose (excesso de sudação);  
- Micose habitualmente interdigital, com ou 
sem exsudatos, com ou sem cheiro);  
- Hiper-queratose plantar ou dos calcanhares 
(espessamento da camada mais externa da 
epiderme, que pode �issurar e que traduz 
excesso de pressão localizada);  
- Calosidades do dorso dos dedos (mais 
comum nos 2º, 4º e 5º dedos que traduzem 
fricção local pelo calçado e que habitualmente 
se acompanham de alterações ósseas); 
- Verrugas (infeção pelo vírus do papiloma 
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humano);     
- Deformidades dos dedos;   
- Deformidade da arcada plantar (suporta 
forças de compressão, por isso é formada por 
peças ósseas. Alterações que levam a pé plano 
ou pé cavo);     
- Deformidade por artrose como em qualquer 
articulação do corpo. 

Às alterações da pele, ainda teremos de somar 
as alterações nas unhas, aliás, uma das causas 
mais comum de consulta em ortopedia. A 
publicidade intensiva, principalmente a partir 
da Primavera, de múltiplas ofertas de cura 
para a micose das unhas, leva a que, pelo 
cansaço da manutenção do problema e, 
apesar das promessas milagrosas, o problema 
se mantenha e, normalmente, é nessa altura 
que recorrem à ajuda médica. 

A micose das unhas é um problema muito 
comum e, se a situação se prolonga no tempo, 
será necessário alguma paciência, até porque 

todos os produtos publicitados são ine�icazes 
até à remoção mecânica da unha doente. Uma 
remoção que terá de ser repetida até que a 
unha cresça completamente sã e, regra geral, 
isso acontece sem que seja necessária a extra-
ção da unha. 

Mas este não é o único problema das unhas. 
Ainda deveremos acrescentar a infeção e o 
encravamento dos bordos, uma situação que 
é urgente tratar, pela dor que provoca e pela 
incapacidade de usar calçado, mas também a 
unha espessada e alterada (muitas vezes 
associada a micose) e a unha aumentada e 
deformada, que provoca uma dor intensa. 
Neste último caso, a situação pode estar a ser 
provocada por um tumor glómico ou exostose 
sub-ungeal da falange e o tratamento terá de 
ser cirúrgico. 

Mas, repare, se os pés são a base de sustenta-
ção do nosso corpo e se lhe damos trabalho 
durante inúmeras horas, não deveríamos 

Diabetes alteram os pés 

Claro que há os pés dos outros e o pé dos diabéticos. São diferentes? São e os cuidados muito 
mais exigentes. 

O chamado pé do diabético é uma complicação que está associada à doença e o tratamento 
desta consequência exige uma abordagem multidisciplinar. Nestes casos os problemas 
somam-se ou multiplicam-se. O pé de um diabético pode não sentir dor às picadas, pode ter 
ausência de reflexos e, claro, tem apetência para a ulceração e, consequentemente uma 
grande probabilidade de fazer feridas… Estes problemas não podem, de forma alguma, ser 
subestimados. E, para além da necessidade imperiosa de hidratar, impõe-se um rigoroso 
controlo da glicemia (por todas as razões, mas também pelos pés) e vigiar sempre, para perce-
ber se existe algum sinal de alerta. 

A atenção deve centrar-se em evitar a híper-quearatose (espessamento da pele), os calos e 
toda e qualquer deformidade (incluindo unhas). Hidratar, hidratar, hidratar é, nestes casos de 
pé do diabético, de importância major. 
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compensá-los com cuidados especiais? 

Apesar de a pele dos pés ser mais resistente e 
mais espessa, por comparação com a pele de 
outras áreas do corpo, isso não impede que a 
sola ganhe calosidade. Por isso a importância 
de esfoliar e hidratar.   

Note que o uso de sapatos apertados e pouco 
arejados (para além do salto alto) promovem 
o aparecimento de calos, que mais não são do 
que uma reação da pele ao atrito. Mas se já 
chegou a um ponto em que não consegue 
evitar a dor de pés, sugerimos que consulte 
um especialista e sim, a ortopedia também 
tem esta subespecialidade especí�ica, para os 
pés. 

Gabriela Figo     
(Médica ortopedista) 
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Hoje e em grande parte das deformidades dos 
pés não se justi�ica manter os milhões de 
horas com dor e adiar uma intervenção de 
correção. A cirurgia que recorre a pequenos 
ori�ícios pode resolver todo esse sofrimento 
acumulado. Chama-se cirurgia percutânea do 
pé e a técnica e os instrumentos próprios que 
utiliza inserem-se no que se denomina cirur-
gia minimamente invasiva. Ou seja, em vez de 
recorrer ao bisturi, que corta e expõe os 
tecidos, até que a zona intervencionada seja 
visível, recorre-se a pequenos ori�ícios.  

Através de pequenas aberturas de 5 a 7 
milímetros é possível alcançar a zona que se 
pretende corrigir, causando menor dano nos 
tecidos envolventes, evitando-se uma exposi-
ção direta e/ou traumatismo das zonas envol-
ventes. Os gestos cirúrgicos são guiados por 
controlo radiológico e não está implícita a 
necessidade de anestesia geral.  

Para o doente, as vantagens são inúmeras e, 
desde logo, não necessita de internamento, tal 
como não é necessária uma imobilização do 
pé intervencionado.  

O doente deambula no próprio dia da cirurgia, 
o que lhe permite recuperar rapidamente as 
atividades habituais diárias, com algumas 
restrições, como a necessidade de repouso e a 
obrigatoriedade do uso de sapatos próprios 
para o pós-operatório. 

Defeitos e dores nos pés,  
         como corrigir?

Joanetes, deformidades dos dedos, dor de calcanhar ou na planta do pé, artrose nos 
dedos ou tendinite no tendão de Aquiles são algumas das queixas que justi�icam dor nos 
pés e, por vezes, correção cirúrgica. Mas, nem sempre, nem nunca, a dor de calcanhar é 
um daqueles casos que se resolve sem necessidade de intervenção 

Os joanetes, algumas deformidades e a artro-
se nos dedos do pé são algumas da deformida-
des que podem ser corrigidas com esta técni-
ca cirúrgica. Mas não só. Alguns casos mais 
evoluídos de tendinite do tendão de Aquiles, 
uma lesão que é comum e justi�icada pela 
sobrecarga, também pode ser corrigida por 
cirurgia percutânea, quando o tratamento 
conservador se revela ine�icaz. As palmilhas 
almofadadas, os anti-in�lamatórios e a aplica-
ção de gelo, são a base do que se denomina de 
tratamento conservador, que costuma ser 
e�icaz na grande maioria destes casos de 
tendinite, contudo, quando a dor e a incapaci-
dade persistem, a intervenção cirúrgica apre-
senta-se como o plano B.  
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Mas, nem todos os pés/casos podem ser 
operados desta forma. Quando a deformidade 
é muito importante não se deve utilizar a 
cirurgia percutânea, sendo aconselhado 
respeitar as indicações e seus limites. 

Nem tudo são deformidades dos pés e a prin-
cipal causa de dor do calcanhar acaba por ser 
a chamada fasciite plantar, que mais não é do 
que uma in�lamação da fáscia. Ao princípio, a 
dor é ligeira e assemelha-se apenas a um incó-
modo quando se coloca o pé no chão, no início 
da marcha, contudo, esta é uma situação que 
pode evoluir para dor crónica do calcanhar. 

Neste caso, o diagnóstico correto e atempado 
é um fator decisivo para que o tratamento se 
inicie o mais precocemente possível. Nas 
causas ou fatores de risco, podemos apontar a 
idade (mais de 40 anos), o pé cavo e/ou chato, 
o excesso de peso, estar de pé durante longas 

Calçado acima da medida 

Não parece, mas o pé é muito versátil, por isso comprar sapatos novos deve ser uma tarefa 
séria. Constituído por 26 ossos e, por isso mesmo muito �lexível, o pé pode dilatar ou contrair 
durante a marcha e, em corrida, pode mesmo aumentar até um centímetro. 

São estas caraterísticas e versatilidades que justi�icam uma escolha de calçado sempre acima 
da medida do pé. Isto é, para uso social e no dia-a-dia, sugere-se que o sapato tenha mais 7 
milímetros mas, para a prática de desporto, é aconselhado que a sapatilha tenha mais 15 
milímetros. Confuso? Não. Comece por medir o pé em casa, recorrendo a uma folha de papel e 
um lápis., preferencialmente no �inal de um dia, usando sempre um tipo de meia que calça habi-
tualmente.  
Apesar de todos os pés serem diferentes e variarem de pessoa para pessoa, as fábricas de calça-
do trabalham com uma média dos tamanhos, que acabaram assim padronizados. Por isso 
mesmo o calçado ocupa um grande volume nas devoluções de compras online, mesmo com 
grande parte dos consumidores descon�iados de comprarem este produto online, pela incerte-
za do tamanho. 

O pé também nos pode contar algumas histórias e a altura de uma pessoa pode ser prevista de 
acordo com o tamanho do sapato e vice-versa, a correlação entre a altura de uma pessoa e o 
tamanho do sapato é um medida bem conhecida, o tamanho do sapato acaba por ser um indica-
dor prático da altura de um homem ou de uma mulher. Curioso ainda é o fato de o comprimento 
do pé, do calcanhar ao dedo grande, ser exatamente o mesmo comprimento do antebraço, 
medindo a distância que vai do cotovelo ao pulso. Outro assunto importante em relação ao 
calçado, porventura mais importante que o tamanho, é o tipo de calçado mais apropriado para 
determinados tipos de pés. Mas, para isso, é preciso conhecermos bem cada pé. 

horas, calçado inadequado e atividade �ísica 
de alta intensidade e os desportos de contato, 
como saltar, correr, basquetebol ou ballet. O 
tratamento conservador aconselha o uso de 
palminha/almofada no calcanhar, aplicação 
de gelo, toma de anti-in�lamatórios, �isiotera-
pia e a opção por desportos de menor impac-
to, como a natação e o ciclismo.   

As chamadas medidas conservadoras serão 
su�icientes para evitar que esta situação 
evolua para dor crónica. Cerca de 90% dos 
casos recuperam com medidas conservadoras 
e a cirurgia raramente é necessária. O trata-
mento cirúrgico é realizado essencialmente 
quando os tratamentos médicos falham no 
controlo da dor. 

Ana Rita Gaspar    
(Médica ortopedista) 
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A dor e a limitação da função são os alertas 
que sinalizam que algo não está bem. As pane-
las começam a cair, os pratos escorregam das 
mãos, os botões das camisas não casam à 
primeira e as fechaduras das portas parecem 
ter um dispositivo de segurança. Mas, não só. 
Abrir uma garrafa, um frasco ou partir uma 
noz começam a parecer tarefas herculanas. 
Não é falta de força, nem falta de cheio, é 
mesmo uma limitação, dolorosa por sinal. 

O polegar pode fraquejar?

Metade dos movimentos que fazemos com a mão ao longo do dia conta com a participa-
ção do polegar. Normalmente, não damos conta disso, mas quando se instala um proces-
so in�lamatório ou uma doença degenerativa, apertar o botão de uma camisa, abrir 
uma porta ou pegar num copo deixam de ser gestos fáceis. Perde-se o que nos distingue 
dos demais mamíferos, a oponência 

Inflamação e artrose ameaçam funcionalidades

De todos os movimentos que fazemos com a 
mão ao longo do nosso dia-a-dia, o polegar 
participa em cerca de metade. Aliás, algumas 
atividades, seja de lazer ou de trabalho solici-
tam especi�icamente este dedo da mão. 
Também por esse motivo, por ser híper solici-
tado, o polegar está particularmente sujeito a 
patologia in�lamatória e/ou degenerativa. 

O polegar é o dedo responsável pela capacida-
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de de oponência, um movimento que é funda-
mental e que nos distingue de todos os outros 
mamíferos. É este mesmo dedo que nos 
permite agarrar e manusear objetos, sendo 
por isso uma das maiores evoluções, compa-
rativamente aos nossos ancestrais. 

Mas estes movimentos podem fraquejar, seja 
por tenossinovites (onde se inclui o dedo em 
“gatilho” ou a doença de Quervain), seja por 
alteração degenerativa, por rizatrose ou 
artrose da base do polegar. A dor e a limitação 
funcional são sintomas comuns em ambos os 
casos e o diagnóstico é clínico, podendo ser 
con�irmado por ecogra�ia e por RX. 

No caso de tenossinovite, uma situação 
de�inida como in�lamação, as causas podem 
estar num traumatismo, nos movimentos 
repetitivos, trabalhos manuais com híper 
utilização do polegar, doenças reumatismais 
ou uma gravidez. Consoante as queixas e a 
fase da doença, nestes casos, o tratamento 
pode ser ou não cirúrgico. Diminuir o proces-
so in�lamatório e controlar a dor pode exigir a 
imobilização com tala ou ortótese durante 3 a 
6 semanas, recurso a anti-in�lamatório, 
aplicação de gelo e �isioterapia especí�ica. 
Caso se opte por cirurgia, a mobilização do 
dedo pode ser imediata (sem carga) e o 
processo de recuperação pode demorar entre 
3 a 8 semanas. 

A rizatrose, artrose, osteoartrose ou osteoar-
trite não será de tão fácil resolução, até 
porque se trata de uma doença crónica das 
articulações, caracterizada pela degeneração 
da cartilagem e do osso. A dor e a rigidez da 
articulação justi�icam a redução da funciona-
lidade. Neste caso, tal como em todas as artro-
ses, há um evidente desgaste da cartilagem 
articular e não existe nenhum medicamento 
que restaure essa evidente corrosão. 

Esta é uma patologia mais frequente em 
mulheres, principalmente a partir dos 40 
anos de idade e, quando surge é quase sempre 
bilateral. A causa, normalmente é desconheci-
da, mas há fatores que aumentam a sua 
predisposição, tais como traumatismos, 

lesões ligamentares, fraturas, doenças reuma-
tismais, artrite gotosa ou uma infeção. 

A dor está sempre presente e é o principal 
sintoma em atividades que impliquem preen-
são (segurar, agarrar), seja pegar numa 
panela, abrir uma porta, rodar uma chave ou 
descascar fruta. À dor associa-se ainda a falta 
de força e por isso a tendência para deixar 
cair objetos, edema e deformidade, com uma 
proeminência. Com o tempo e porque esta é 
uma doença crónica, os sintomas agravam-se 
e a rigidez aumenta. 

Mais uma vez, a opção passa por fazer ou não 
cirurgia. No tratamento conservador impõe-
-se o controle da dor e imobilização com tala 
ou ortótese, gelo, anti-in�lamatório e �isiote-
rapia. Quando nada disto funciona e as dores 
e as limitações aumentam é de equacionar o 
tratamento cirúrgico. Neste caso, pondera-se 
substituir a articulação por prótese ou por 
colocar um enxerto de tendão, retirado do 
próprio antebraço. Neste caso, a cirurgia 
exige uma imobilização com gesso ou tala 
especi�ica durante 6 semanas, o período de 
tempo necessário para estabilizar a articula-
ção. Só depois é que se inicia a fase de reabili-
tação, mas a recuperação terá uma duração 
superior a seis meses. 

Ana Inês     
(Médica ortopedista) 
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A pandemia causada pelo vírus SARS-Cov2 
começou há um ano e mudou completamente 
a nossa realidade e, de alguma forma, a pres-
tação de cuidados de saúde. Entre outros 
aspectos, um enorme número de pessoas 
viu-se em casa, por longos períodos de tempo 
e outros tantos passaram a teletrabalho. 

Desde Março/Abril de 2020, que as cirurgias 
programadas, envolvendo o sistema venoso, 
bem como as consultas/avaliações de doença 
venosa crónica por Eco Doppler têm sofrido 
atrasos. Apesar das consequências mais 
conhecidas da doença COVID-19 se situarem 
a nível respiratório, há também um impacto 
ao nível do sistema venoso, quer indiretamen-
te (pelo impacto nas alterações dos hábitos de 
vida), quer diretamente – através de altera-
ções no endotélio (a camada de células que 

DANOS COLATERAIS DA COVID-19

Como contornar a “incompetência” 
do sistema venoso

Sucessivos con�inamentos enviaram-nos para casa, para uma cadeira ou para um sofá. 
Sentados, esquecemos as competências do nosso sistema venoso, porque o sangue tem 
de voltar sempre ao coração, contrariando a força da gravidade. Sentado, �ica tudo mais 
di�ícil… 

reveste os vasos sanguíneos) e que podem 
favorecer a ocorrência de coágulos. De facto, 
tem sido descrita, nas pessoas que desenvol-
vem a doença, uma tendência para episódios 
de trombose venosa e embolia pulmonar, 
dependente de alterações da coagulação que 
são mais marcadas com a presença da doença 
Covid19. 

Para além destes casos particulares, que 
devem ser tratados em meio hospitalar, há 
alterações do estilo de vida e de hábitos de 
trabalho que podem agravar ou contribuir 
para o aparecimento de doença venosa dos 
membros inferiores e, quando pensamos na 
circulação venosa dos membros inferiores, 
temos de ter a noção que o sangue, para 
regressar ao coração, tem que vencer a força 
da gravidade.     
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O retorno venoso baseia-se na ação da bomba 
muscular – cada vez que damos um passo, a 
compressão das veias na planta do pé e a 
contração dos músculos gémeos (situados na 
parte de trás da nossa perna) servem para 
bombear o sangue da perna na direção do 
abdómen e de regresso ao coração. A pressão 
nas veias do pé de uma pessoa com cerca de 
1,8 m de altura, quando está de pé, pode 
atingir 100 mmHg, e diminui rapidamente 
quando começa a caminhar. 

Facilmente se compreende que permanecer 
longos períodos de tempo parado de pé ou 
sentado, situações em que esta bomba mus-
cular está inactiva, vai fazer com que o sangue 
se acumule nas pernas, aumentado a pressão 
no interior das veias. Estas alterações podem 
resultar em edema (pernas inchadas), e 
outras formas de agravamento de insu�iciên-
cia venosa, devendo acrescentar-se o risco de 
desenvolver trombose venosa profunda 
(dependendo da existência de outros factores 
de risco – como obesidade, tabagismo, 
presença de doença oncológica, trauma ou 
cirurgia recente). 

Que fazer? Algumas medidas preventivas: 
- Ter como objetivo um exercício aeróbico 30 
minutos por dia (tal como caminhar, jogging, 
bicicleta);     
- Se permanece sentado durante todo o dia, 
tente levantar-se pelo menos uma vez por 
hora e caminhar alguns passos;  
- Controle o excesso de peso;   
- A alimentação deve ser equilibrada – obter 
uma boa hidratação, e ter uma dieta não 
obstipante;     
- Realizar exercícios de �lexão plantar e dorsi-
�lexão;  
- Abstenção tabágica;    
- Se tiver disponibilidade, poderá efetuar ele- 
vação dos membros inferiores durante o dia – 
o ideal será estar deitado, com os membros 
inferiores elevados 30 cm acima do nível do 
coração - aumenta a drenagem venosa, 
aumenta o retorno venoso e diminui o edema 
do tornozelo. 

Se tiver sintomas incomodativos ou o apareci-
mento de um edema poderá ter que recorrer a 
medicação - os �lebotónicos são medicamen-
tos habitualmente bem tolerados e controlam 
estas alterações. 

Outra alternativa é o recurso ao uso de meias 
elásticas de contenção. Habitualmente vistas 
com descon�iança e tendo uma baixa taxa de 
adesão, existem hoje em dia meias elásticas 
cuja malha é muito confortável e esteticamen-
te atraentes. Existem modelos até ao joelho, 
até à raiz da coxa ou mesmo collants – poderá 
consultar o seu Médico de Medicina Geral e 
Familiar ou o seu Cirurgião Vascular para 
perceber qual o modelo que será mais 
adequado (sabendo que a meia até ao joelho 
será adequada na maioria das situações, mas 
existem pessoas que não se adaptam ao uso 
deste modelo). 

Lembramos a importância em investir nesta 
prevenção, porque o mau funcionamento ou a 
incompetência do sistema venoso acabam por 
proporcionar o desenvolvimento de varizes e 
doença venosa crónica, por isso a importância 
em manter a bomba muscular ativa. 

Gabriel Anacleto    
(Médico, cirurgia vascular) 
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Não é de agora, desde sempre que o Centro 
Cirúrgico de Coimbra reconheceu que a capa-
citação e o envolvimento do doente nos cuida-
dos pré-operatórios traduzem uma mais-va-
lia, em matéria de prevenção de risco e de 
con�iança. A equipa de enfermagem sempre 
entendeu a necessidade de combater o medo 
e a insegurança pelo desconhecido e por isso 
recorria ao que se designa de consulta 
pré-operatória de enfermagem. 

O papel do enfermeiro na preparação para a cirurgia

Mais conversa, menos receio

Trabalha-se o medo e a insegurança pelo desconhecido e o doente revela satisfação. A 
COVID-19 foi um impulso para reformular a consulta pré-operatória de enfermagem 

Este contato não implica necessariamente 
uma presença �ísica mas, desde logo revelou 
ser muito e�icaz a conversa que a equipa de 
enfermagem estabelecia com o doente em 
situação pré-operatória. O momento é íntimo 
e costuma ser usado para informar como são 
planeados os cuidados, mas também para 
dissipar dúvidas que o doente sempre tem e, 
simultaneamente, para dar as melhores infor-
mações sobre cuidados higiénicos, terapêuti-
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ca, alimentação e/ou análises/exames de 
diagnóstico. 

O SARS-CoV 2 não veio tirar crédito a este 
contato, muito pelo contrário. A equipa de 
enfermagem deu-lhe outra dinâmica e refor-
çou a informação ao doente. Os cuidados de 
prevenção da COVID-19, a informação sobre 
visitas e acompanhantes, a necessidade de o 
doente eleger uma pessoa de referência e a 
explicação do funcionamento do teste de 
rasteio de SARS-CoV 2 vieram enriquecer 
uma prática e reforçar a necessidade desta 
consulta de enfermagem, no apoio ao doente 
que acaba por ter um acréscimo de ansiedade 
e medos, por ser operado em situação de 
pandemia. 

Esta foi uma prática que readaptámos em 
maio de 2020 e que, passados estes meses, 
contatamos que se revelou num aumento de 
satisfação dos doentes aqui intervencionados. 
Simultaneamente, a abordagem a estas novas 
questões revelaram-se ainda essenciais para 
a instituição na gestão e controlo da infeção 
por COVID-19, sendo certo que, para o 
doente, o momento de transição e de separa-
ção da família, deixaram de ser momentos de 
um aumento de receio e ansiedade.   

A readaptação da consulta pré-operatória de 
enfermagem não implicou um acréscimo 
�inanceiro, nem tão pouco um reforço de 
recursos humanos ou a mudança de foco. O 
doente continua a ser o centro da atenção, 
mas a informação que agora se disponibiliza 
está, antes de mais, dirigida para a segurança 
e para o controlo de ansiedade. O inesperado 
e o desconhecido são substituídos por infor-
mação e explicação de como tudo se passa, 
sem esquecer que esse mesmo doente, tem 
uma família e amigos que, lá fora, aguarda 
informação e também estão em ansiedade. 

A adaptação da metodologia revelou ser 
e�icaz na satisfação do doente e a equipa de 
enfermagem do Centro Cirúrgico de Coimbra 
decidiu dar conta disso na comemoração do 
Dia do Enfermeiro do Bloco Operatório, 
celebrado anualmente pela respetiva  Asso-
ciação. 

Mas, não �ique a pensar que, mesmo sabendo 
que tudo corre bem, e que o doente já teve 
alta clínica e seguiu para casa, deixamos de 
ter interesse. Os nossos cuidados e atenção 
mantêm-se, por isso não estranhe se 3 a 4 dias 
depois da cirurgia um enfermeiro do Centro 
Cirúrgico lhe telefonar só para saber se está 
mesmo tudo bem, se tem dúvidas ou se neces-
sita de algum conselho. A consulta de enfer-
magem pós-operatória é isto que faz e, se 
houver necessidade, será criada uma nova 
ponte de ligação entre doente e cirurgião ou 
entre doente e enfermeiro. 



Que mãe ou pai nunca acordou durante a 
noite ou pela manhã confrontado/a com a 
queixa de um sonho mau ou um pesadelo do 
seu �ilho ou �ilha? Não serão muitos os que 
podem colocar a mão no ar, já que os sonhos 
maus ou pesadelos são frequentes na infân-
cia. Cerca de 75% das crianças teve ou terá 
alguma vez um pesadelo. Começam a mani-
festar-se a partir dos 2 anos de idade, o seu 
pico de incidência ronda os 6 anos e pelos 10 
- 11 anos começam a diminuir de frequência, 
embora se possam prolongar pela adolescên-

Como enfrentar os pesadelos 
das crianças?

É durante o “sono dos sonhos” que as crianças podem ter pesadelos. Ou seja, um sonho 
com conteúdo aterrorizador. A diferença entre realidade e sonho pode não ser percetível 
no imediato, mas o medo e a ansiedade são bem reais. O que os pais podem fazer? 

cia e mesmo até à idade adulta. Habitualmen-
te são ocasionais, muito menos frequente-
mente tornam-se recorrentes. 

O que é um pesadelo? 

O sono de uma noite distribui-se por vários 
ciclos com dois tipos de sono: sono não REM e 
sono REM. Este último, em que há uma maior 
atividade cerebral e a predominar na segunda 
metade da noite, é o “sono dos sonhos”, altura 
em que são mais frequentes os pesadelos.  
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Um pesadelo consiste num sonho de conteú-
do atemorizador, que habitualmente acorda a 
criança, deixando-a perturbada e ansiosa, 
com necessidade de ser confortada. O conteú-
do dos sonhos envolve medo, ansiedade, 
sensação de insegurança ou zanga, variando 
muito com a idade da criança e o seu grau de 
desenvolvimento e imaginação. O receio de 
que o pesadelo se repita di�iculta-lhe voltar a 
adormecer. 

Nas crianças mais pequenas, os pesadelos 
envolvem frequentemente monstros, fantas-
mas ou outros eventos ameaçadores como o 
terem-se perdido ou a agressão por animais. 
As crianças maiores são mais sensibilizadas 
por histórias, �ilmes ou imagens televisivas 
assustadoras ou por eventos traumáticos 
como a ida para uma nova escola, bullying, 
con�litos familiares ou até a própria situação 
atual de pandemia COVID – 19. Hábitos de 
sono irregulares com poucas horas de sono, 
uma ou outra doença (como a apneia de sono) 
ou até a toma de algum tipo de medicamentos 
podem facilitar a ocorrência dos pesadelos.  

As crianças mais pequenas têm di�iculdade 
em distinguir o sonho da realidade e quando 
acordam acham que essa coisa assustadora 
continua presente. Necessitam de conforto e 
que lhes seja transmitida segurança. As crian-
ças maiores, quando acordam estão perfeita-
mente conscientes e conseguem relatar o 
sonho com pormenor, distinguindo o que é 
imaginário do que é realidade, embora conti-
nuem a manifestar algum grau de ansiedade 
ou medo. 

Quando os pesadelos se tornam muito 
frequentes, podem surgir algumas repercus-
sões no dia a dia da criança, como alterações 
do humor, sonolência, hiperatividade, dimi-
nuição do desempenho escolar e podem levar 
a que surja resistência na hora do deitar.  

Como ajudar o seu �ilho? 

1. O que deve fazer  

- Atenda ao chamamento do seu �ilho, ouça-o 
e preste-lhe toda a sua atenção à sensação de 
medo com que ele acordou. Ele pode não 
conseguir ainda distinguir o sonho/ imaginá-
rio da realidade; 

- Sente-se ao lado dele e tente explicar-lhe 
que, durante o sono, imaginamos coisas que 
não são verdadeiras; 

- Tente acalmá-lo com suavidade, acarinhan-
do-o até que volte a adormecer; 

- A presença de um objeto de companhia 
(ursinho, boneca, mantinha, …) pode ajudá-lo 
a sentir-se mais protegido; 

- Se necessário, deixe uma luz de presença 
ligada e a porta do quarto aberta; 

- Certi�ique-se de que o seu �ilho dorme o 
tempo adequado à sua idade. 

2. Como reduzir a ocorrência de pesadelos? 

- Evite histórias, imagens, jogos, ou �ilmes que 
possam transmitir sensações assustadoras, 
pelo menos nas horas que antecedem o 
deitar; 

- Procure uma rotina de deitar calma e 
relaxante – com uma história adaptada à 
idade da criança e/ou uma música suave e 
algumas técnicas de relaxamento, se necessá-
rio;  

- Habitue, desde cedo, o seu �ilho a ser autóno-
mo no processo de adormecimento – a dormir 
no quarto e na cama dele; 

- Se os pesadelos forem muito frequentes, 
tente aplicar algumas estratégias no dia 
seguinte: 
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- fale com ele sobre o que sonhou para que 
juntos possam desmisti�icar os seus  
medos; 

- sugira-lhe que desenhe o que o assustou, 
que amarrote o papel e que o deite fora  
(“vamos deitar fora o pesadelo!”); 

- imagine com ele um �im diferente, mais agra-
dável, para o seu pesadelo (por exemplo  
em que ele sai vencedor). 

- Se os pesadelos perdurarem durante algum 
tempo, forem frequentes ou repetitivos (sem-
pre o mesmo assunto) e persistirem apesar 
das medidas básicas, tente saber se alguma 
coisa o anda a perturbar/preocupar e encare 
a necessidade de recorrer ao médico assisten-
te ou a uma consulta de especialidade. 
 

3. O que não deve fazer? 

- Não desvalorize a situação de medo/ansie-
dade em que a criança acorda (não diga “foi só 
um pesadelo”. Para a criança um pesadelo é 
um evento assustador); 

- Não se zangue com ele, ele não tem culpa, e a 
sua atitude de tensão só pode aumentar a 
ansiedade da criança; 

- Não o leve para a sua cama para não lhe 
passar a mensagem de que aí estará mais 
seguro. 

Um pesadelo é o mesmo que um terror 
noturno?  

É importante não confundir o pesadelo com 
um terror noturno (o que acontece com 
alguma frequência), porque implicam abor-
dagens diferentes por parte dos pais.   

Representação gráfica e descrição de 
pesadelo por S. Rahim, com 6 anos de 
idade:      
“um crocodilo verde queria atacar-me com 
um raio laser, o mano e o paizito que esta-
vam lá em cima (no andar de cima) não 
foram atacados”.  
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O terror noturno é característico do sono não 
REM e portanto de mais provável ocorrência 
na primeira metade da noite. Trata-se de um 
evento bastante mais turbulento, já que a 
criança se levanta e por vezes até anda e fala, 
de olhos muito abertos e esbugalhados, pare-
cendo no entanto não estar a ver o que a 
rodeia. Pode estar suada, ofegante, com o 
coração numa corrida e não aceita ser conso-
lada chegando a reagir com agressividade. 
Encontra-se num turbilhão �isiológico, que 
geralmente dura menos de 10 minutos, que 
assusta quem o presencia, mas de que a crian-
ça nem se vai lembrar.  

Neste caso, a atitude mais correta é conduzir 
a criança calmamente para a cama de modo a 
evitar que acorde. Se acordar não se vai sentir 
bem, porque estará agitada, com o coração a 
cavalgar e confusa por não perceber o que lhe 
está a acontecer. No dia seguinte, a melhor 
atitude será nem falar no episódio porque a 
criança não vai ter qualquer recordação. A 
avó ou o avô recordarão que acontecia o 
mesmo a outros familiares quando eram 
pequenos, já que nos terrores noturnos é 
frequente a componente hereditária.  

Note que os pesadelos fazem parte do normal 
desenvolvimento da criança e só preocupam 
se se tornarem muito frequentes, se prolonga-
rem por muito tempo e/ou tiverem repercus-
são no dia-a-dia da criança. Sendo importante 
que as regras de higiene do sono estejam a ser 
cumpridas, deve-se tentar identi�icar se 
existe algum fator que esteja a desencadear a 
situação, considerando a possibilidade de 
fazer uma avaliação por um pro�issional de 
saúde. 

Maria Helena Estêvão    
(Pediatra com competência em Medicina do 
Sono) 



O nosso cérebro é como uma grande orques-
tra numa luxuosa sala de espetáculos. As 
paredes são forradas a cetim, com passagem 
apenas ao nível das portas e janelas, e um 
grande corredor, com acesso privilegiado à 
sala das máquinas. Da sala das máquinas – 
tronco cerebral e medula – saem nervos que 
permitem todos os movimentos do corpo, 
exceto os nervos ótico e olfativo que, apesar 
de não saírem do tronco cerebral, estão inclu-
ídos na casa das máquinas.  

Claro que, nesta orquestra, o maestro é cada 
um de nós. Os 40 a 100 mil milhões de neuró-
nios são os músicos que tocam diferentes 
instrumentos, associados por naipes – violi-
nos, trompetes, clarinetes, �lautas, etc. – mas 
sempre coordenados pelo maestro. É ele que 
estabelece a harmonia e comanda os sons e os 
movimentos, sendo que há instrumentos que 
tocam em modus automático, sem serem 
impulsionados pela vontade do maestro. 

O caso do café

A cafeína é a substância psicoativa mais consumida em todo o mundo. Pertence ao 
grupo dos estimulantes cerebrais, a par com a nicotina e as anfetaminas e, como em 
todas as drogas, a dose conta… Se compararmos o nosso cérebro a uma grande orques-
tra o vício pelo café pode funcionar como antagonista de alguns instrumentos. O resulta-
do pode ser muito bom ou muito mau. Hoje explicamos a reação do cérebro a este antigo 
“vinho muçulmano” 

Vícios e riscos do cérebro humano

Exemplo desse modus: a respiração e o 
batimento cardíaco, que funcionam sempre, 
esteja o maestro acordado ou a dormir. E 
estes órgãos trabalham sem a ação da vonta-
de. Não se pode parar o coração só porque 
queremos, e a respiração só pode ser inter-
rompida temporariamente, com o piloto auto-
mático atento ao recomeço.  

Instalados na sala de concertos, os instru-
mentos, neurónios, só tocam as melodias que 
vão aprendendo. Quanto maior a aprendiza-
gem, maior o repertório. Claro que pode 
existir um improviso, que poderá resultar 
bem com os instrumentos em sintonia, tal 
como pode haver uma melodia de fundo, e há, 
efetivamente quando o maestro está a dormir, 
mas a aprendizagem e a performance dos 
músicos, torna todos os intervenientes cons-
cientes dos seus papéis, garantindo a perfei-
ção na harmonia e no ritmo.  
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Não há atropelos e todos sobem e descem 
com elegância e articulação. Os instrumentos 
articulam-se facilmente entre si, sabendo 
sempre que uns reforçam a força do seu 
grupo, e outros a contrariam. Como os neuró-
nios que podem ser ativadores de uma função 
e outros que serão inibidores dessa mesma 
função. Sabendo que uns reforçam a função 
dos ativadores e são agonistas, e outros que 
se opõem e são antagonistas. Sabendo ainda 
que o reforço exagerado da função, pode ter 
um mau resultado, como os instrumentos a 
tocar tão alto e tão rápido, que distorce o 
resultado pretendido. Ou os antagonistas a 
opor-se a tal ordem, que não permitem o 
avanço da música, e stop, baile parado, cére-
bro bloqueado.  

Este exemplo serve para ilustrar de forma 
simples como o vício de hoje, pode funcionar  
agonista de uns, e antagonista de outros 
instrumentos, e como o resultado �inal pode 
ser muito bom ou muito mau. 

Comecemos pela história.  

Um sumo pontí�ice, do século XVI/XVII, 
Clemente VIII, teve um ponti�icado curto, de 
apenas 13 anos, mas pleno de emoção. Even-
tuais encontros com ciência oculta, bem 
expressos nos versos de José Régio, em Cânti-
co Negro. Clemente teria tido encontros que 
alteraram eventualmente o rumo da sua vida. 
Nos �inais do séc. XVI foram introduzidas na 
Europa, as chamadas “lojas de café”, onde se 
bebia o líquido quente e negro, alcunhado de 
“vinho muçulmano”. Dizia-se então que era 
afrodisíaco e diabólico. 
 
Ora a inquisição, sempre de ouvido à escuta, 
resolveu proibir o agente revolucionário da 
altura, até que, por obra sabe-se lá de quem, 
foi dado a provar a Clemente VIII. E aqui 
começa a dúvida, a minha, claro.  

O Papa provou o líquor sarraceno, gostou 
imenso e disse: A�inal  a bebida do Diabo é 
mesmo boa... Havemos de lhe dar a volta –ao 
Diabo– e rebatizá-la - à bebida. E assim, 
passou a ser permitida aos cristãos daquele 
século, bebida tão prazerosa, como viciante. 

 
Mas houve outro encontro de sua Eminência 
que não �icou bem explicado. Giordano Bruno, 
contemporâneo de Galileu, cosmologista, 
helicentrista, �ilósofo e livre pensador 
eminente não atinava com algumas práticas 
de igreja e expressou-se livremente. Sem 
bater em ninguém. Apenas opiniões verbais e, 
claro, também foi dizendo que o centro do 
Universo não era a Terra, mas o sol. Pondo em 
causa a opinião vigente, que já vinha de Aris-
tóteles. A inquisição não perdoou, nem 
Clemente VIII, e Giordano foi queimado na 
fogueira!.. Nem mais...  

Clemente não esteve bem em relação a Gior-
dano Bruno, e talvez por isso terá tido um 
encontro macabro. Exatamente em 1600, 
alguém colocou no prato de sua Eminência 
um petisco que também mata muita gente nos 
nossos dias. É verdade, num prato bordado a 
ouro, estava o mais feroz dos cogumelos, 
Amanita Phalloides, também chamado “cicuta 
verde” e alcunhado nem sei por quem, de 
“anjo destruidor”, matou em menos de 10 dias 
e aos 69 anos, Clemente VIII. Só podia ter sido 
a mão do Diabo, a colocar na mesa do Papa, 
um anjo destruidor. Poderia ter sido o acaso, 
mas também podia ter sido um engano… 

Voltemos à sala de concertos, onde existem os 
tais instrumentos agonistas e antagonistas. 
Ora, outro cogumelo da família Amanita – 
Amanita muscarea – foi utilizado desde há 
12.000 anos em rituais religiosos. E isso, 
porque provoca euforia e felicidade, mas 
também alucinações visuais, em que os obje-
tos, aparecem maiores ou mais pequenos. 
Lewis Carroll, quando escreveu Alice no País 



das Maravilhas, utilizou o conhecimento de 
um amigo, micologista famoso, que lhe 
passou essa informação. 

E qual o papel de tudo isto na orquestra? É 
que a muscarina é um receptor agonista da 
acetilcolina que, sobrestimada, provoca 
grande agitação, com efeito alucinogénio. 
Teria havido, eventualmente, um engano nos 
Amanitas, e o Papa teria sido induzido em 
erro pelo anjo destruidor.  

Mas, na sala de concertos, onde a orquestra 
atua diária e ininterruptamente, a cafeína, 
substância psicoativa mais consumida no 
mundo é, segundo a FDA, uma substância 
segura e utilizada para múltiplos propósitos. 
No entanto, em 1912, o governo dos EUA, quis 
forçar a Coca-Cola a eliminar a cafeína da sua 
composição porque, alegadamente, o uso 
excessivo daquela bebida num colégio de 
meninas conduzia a frequentes desmandos 
noturnos, propiciando imoralidade e 
quebrando as regras da escola. O governo não 
conseguiu levar a melhor, mas introduziu 
duas iniciativas de lei, colocando a cafeína na 
lista de “substância criadora de hábitos” 
“podendo causar dano”.  

Isolada no século XIX, a cafeína encontra-se 
em plantas, sobretudo de café, chá e cacau. 
Pertence ao grupo dos estimulantes cere-
brais, como a nicotina e as anfetaminas. Bebe-
-se, portanto, café, para reduzir o sono e 
aumentar a atividade �ísica. Se entrarmos 
novamente na orquestra, veri�icamos que a 
cafeína é um antagonista da adenosina. Ou 
seja, o João Pestana do cérebro que, por sua 
vez, é antagonista da acetilcolina. Portanto, ao 

inibir os receptores de adenosina, reforça a 
atenção, mantendo-nos acordados.  

Como em todas as drogas, as doses contam e 
cafeína em excesso provoca tremores genera-
lizados, hipertensão arterial e hipervigia. 
Pode ainda desencadear também, um aumen-
to da atividade de dopamina, com a ativação 
simultânea dos canabinóides, dando habitua-
ção. 

Para quem não gosta do amargo do café, pode 
soltar os cordões à bolsa e tentar o Kopi-
-Luwak (café civeta), em que os grãos de café 
são extraídos das fezes do civeta (espécie de 
gato da Somália e Mali), já que, os enzimas 
intestinais do gato, deixam passar as semen-
tes de café intactas, produzindo um café de 
alta qualidade – 1000 dólares/quilo – menos 
ácido e menos amargo. Se quiserem só um 
café, pagam 50 euros. O pessoal do Brasil 
também pode beber um café especial, cujos 
grãos são colhidos diretamente das fezes do 
Jacu (ave da América do Sul).  

Não esquecer que a cafeína é diurética, provo-
ca acidez e é hipertensora. Cuidado sobretudo 
na gravidez e na amamentação. Os ciclistas e 
os haltero�ilistas utilizam frequentemente a 
cafeína como estimulante, sendo por isso 
mesmo necessário um cuidado especial, pelo 
fato de esta ser uma droga psicoativa, que 
exige, como em todas as drogas, atenção aos 
excessos, que podem matar... 

Raimundo Fernandes    
(Médico neurocirurgião) 
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Cirurgia da catarata 

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

PUBLICIDADE
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Sabia que… 

No ano de 1937, Karl Landsteiner e Alexander 
Weiner descobriram o fator Rh (nome atribuí-
do em homenagem aos macacos Rhesus 
usados como cobaias), que vêm a associar a 
problemas nas transfusões de sangue. Os 
investigadores acabaram por demonstrar o 
papel da sensibilização Rh como uma causa 
de reações hemolíticas, aumentando assim a 
segurança das transfusões. Além disso e em 
conjunto com o trabalho de Philip Levine, 
identi�icaram o fator Rh como uma das princi-
pais causas da eritroblastose fetal, ou doença 
de Rh, ajudando a diminuir uma das princi-
pais causas de mortalidade infantil. 

Em 1939, Philipe Levine e Rufus Stetson 
descreveram, pela primeira vez, o mecanismo 
da doença hemolítica do recém-nascido. Na 
sua publicação, é descrito o caso de uma 
mulher que deu à luz um bebé nado-morto, 
inferindo que características intrínsecas do 
sangue do feto, herdadas do pai, desencadea-
ram a produção de anticorpos pela mãe. 
Acabaram por concluir que a mãe pode fazer 
anticorpos de grupo sanguíneo devido à 
sensibilização imune aos glóbulos vermelhos 
do seu feto. 

Karl Landsteiner e Alexander Weiner deram 
seguimento às suas investigações em torno do 
“fator sanguíneo M” e prosseguiram em busca 

O sangue 
e a história na Era Moderna (cont.)

As reações hemolíticas, os casos de paternidade desconhecida e a segregação de raças 
na doação de sangue são episódios da história do sangue ainda muito recentes. Há 
menos de 100 anos ainda se desconhecia que a hepatite poderia ser transmita numa 
transfusão 

de uma “impressão digital” do sangue, um 
per�il sanguíneo único a ser usado em ques-
tões legais e criminais. Esse trabalho culmina-
ria com estudos pioneiros sobre o sangue, 
utilizando ADN. Este trabalho, em genética 
dos fatores sanguíneos também permitiu 
ajudar em muitos casos de paternidade. 
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Naquela época, Charles Drew, médico, cirur-
gião e investigador afro-americano especiali-
zou-se na área da transfusão, melhorando as 
técnicas de armazenamento do sangue, levan-
do ao desenvolvimento de bancos de sangue a 
grande escala no início da II Guerra Mundial, o 
que permitiu aos médicos salvar milhares de 
vidas. Acrescente-se ainda que este investiga-
dor foi sempre muito ativo em matéria de 
segregação racial na doação de sangue, uma 
vez que faltava fundamento cientí�ico para tal, 
tendo-se demitido do cargo da Cruz Vermelha 
Americana, que manteve a segregação na 
doação de sangue até 1950. 

Ainda em 1940, Edwin Cohn, investigador em 
proteínas, criou um método para separar os 
diferentes componentes do plasma, tendo 
sido responsável pelo projeto de fraciona-
mento de sangue durante a II Guerra Mundial. 
Em particular, desenhou as técnicas para 
isolar a fração da albumina sérica, a partir do 
plasma, essencial para manter a pressão 
osmótica nos vasos sanguíneos, impedindo o 
seu colapso. Transfusões com albumina puri-
�icada no campo da batalha acabaram por 
resgatar milhares de soldados do choque. 

Em 1941 nasce Robert Gallo, um dos médicos 
responsáveis pelo isolamento do vírus VIH. 

Em 1943, Paul Beeson descreveu (no Journal 
of de American Medical Association) a ocor-
rência de icterícia em 7 casos ligados a trans-
fusões de sangue ou plasma. No decurso da 
sua investigação acabou por mostrar que a 
hepatite, causa de icterícia, poderia ser trans-
mitida por transfusão. 

No ano de 1948, Carl Walter desenvolveu um 
saco de plástico para recolha e transporte de 
sangue, ainda usado hoje universalmente, 
tornando possível acabar com um procedi-
mento considerado perigoso, sempre que os 
médicos bombeavam sangue diretamente do 
dador para o paciente, evitando-se assim as 
garrafas de vidro que eram usadas e que eram 
suscetíveis à contaminação. 

No ano de 1959, Max Perutz, nascido na 
Áustria e biólogo molecular, mostrou que os 
raios X, difundidos a partir de cristais protei-
cos, poderiam ser gradualmente comparados, 
permitindo estabelecer o padrão cristalográ-
�ico da proteína. Através deste método conse-
guiu desvendar a estrutura molecular da 
hemoglobina, a proteína que existe dentro dos 
glóbulos vermelhos e que transporta o oxigé-
nio. Atualmente, as estruturas moleculares de 
milhares de proteínas ainda são determina-
das pelo seu método – a cristalogra�ia de raios 
X. 

E que…. 

O primeiro caso de SIDA conhecido em todo o 
mundo foi rastreado até se perceber a sua 
proveniência – uma amostra de sangue de um 
homem que morreu na República Democráti-
ca do Congo em 1959. Admite-se que o HIV-2 
tenha sido transmitido aos humanos a partir 
de macacos mangabey, na Guiné Bissau e 
durante a década de 1960. 

Uma análise genética do VIH em 2003 sugere 
que o vírus pode ter chegado, pela primeira 
vez, aos Estados Unidos por volta de 1968. 
Durante a década de 1970 continuou a disse-
minar-se nos EUA e em todo o mundo, sem ser 
detetado – a pandemia começou. 

Teresa Sevivas     
(Medicina transfucional) 
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«Há dias em que madrugamos

 e julgamos que vamos apanhar Deus. 

Em vão: 

Deus levanta-se sempre mais cedo!...».

Eduardo Lourenço e o Prazer de Pensar
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O Homo Erectus deu os primeiros passos na verticalidade, mas dizem que a sua preguiça levou-o à 
extinção. Foi preciso esperar pelo Homo Sapiens para chegarmos ao que somos hoje. 

Mas, manter-se de pé, não foi, nem é tarefa menor... Ficar e manter-se de pé é evolução, é equilíbrio, é 
processamento e transmissão de micro ordens, é mecânica, dinâmica e vontade. É também automa-
tismo. 

Hoje, nenhum de nós, antes de se desequilibrar ou cair, lembra-se que isso aconteceu porque estava 
de pé. E estar de pé não é só manter a verticalidade �ísica, mais importante ainda será o aprumo 
mental... É ter princípios e procurar os �ins. É percorrer caminhos, sofrer acelerações e desacelera-
ções, sem cair na tentação de vencer a gravidade da ilusão, da mentira, do facilitismo, da vingança, da 
inveja ou da hipocrisia. 

Estar de pé e em equilíbrio é ter a vontade dos crentes, dos que acreditam, que uma vida em harmonia 
dá trabalho árduo, é di�iculdade divina, é o labirinto bem balanceado, é o cérebro a gerar inteligência. 

O equilíbrio das estátuas 

O equilíbrio é um sentido que o corpo adquire quando está de pé e 
que a alma sente... Quantos conhecemos que em estado de pé, estão 
deformados pelas diartroses da memória e pelo futuro da inveja, da 
maledicência, do chico expertice... Estátuas eretas que rodopiam na 
malvadez do desrespeito, da maldade, da intolerância. 

O equilíbrio é um estado di�ícil, que o digam os eletrões, que saltam 
de órbita em órbita até encontrarem a estabilidade elétrica. Estra-
nhamente são estes mesmos eletrões que mantêm o nosso equilí-
brio �ísico e mental... Ou o desequilíbrio dos que não sabem estar 
de pé. A�inal só estamos verdadeiramente de pé quando temos a 
Alma em Pé e os nossos eletrões esquecem tudo. O mais (+) e o 
menos (-) iluminam a nossa consciência. 

António Travassos      
(Médico oftalmologista) 
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