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Há uma caixa que mudou o Mundo e é dela que vamos falar. Explicamos onde vamos 
buscar o equilíbrio que nos mantém de pé; como a anestesia desliga botões; porque 
há pessoas que se lembram dos sonhos e outras não e como os desa�ios e as novas 
experiências promovem a prevenção. Deciframos a neuro plasticidade. Por vezes, 
todo o equipamento biológico e os 100 mil milhões de estafetas também falham. Vêm 
os curto-circuitos (cérebro/coração) traduzidos em ataques de pânico; o cansaço que 
�ica na antecâmara da depressão e as doenças psiquiátricas, com a lesão que não se vê, 
mas que se sente. É isto que está escrito nas imagens, porque a neuro imagiologia 
começou a reproduzir todo o funcionamento do nosso cérebro, desde que nascemos 
até não sermos mais nada, com a morte cerebral. 

Conceição Abreu 

Como funciona a caixa?
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A caixa que mudou o Mundo

Há 4 milhões de anos, na mudança dos Ardipi-
thecus ramidus para os Australopithecus 
afarensis, quando deixaram as copas das 
árvores e se instalaram no solo, os cérebros 
eram pequenos e pouco evoluídos. Ainda não 
cozinhavam os alimentos para facilitar a 
digestão e viviam em cavernas, em vez de 

Poderá ser comparada a uma caixa negra de avião, aquilo que aqui de�inimos como 
catedral. Está lá toda a informação. E os cordelinhos da catedral, movidos por átomos 
de oxigénio, hidrogénio, carbono e nitrogénio, desenham pensamentos e sentimentos, e 
emoções, e até dão voz ao porteiro, permitindo que ele contacte com os porteiros de 
outras catedrais. Bem-vindos à caixa craniana 

catedrais. A mão-de-obra seria escassa, mas 
barata. Poderia pagar-se em géneros, por 
exemplo, uma semana de trabalho valeria um 
javali. Mas não havia tijolos, nem cimento, 
nem vigas de ferro e assim continuaram nas 
cavernas.  
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Há 3,5 milhões de anos, em África, havia 
escassez de alimentos, e fome. Há 2 milhões 
de anos, transformaram-se carnívoros à força, 
e apareceu o Homo ergaster, com uma cúpula 
mais volumosa, e e�iciente. Há 1 milhão de 
anos, desaparecem os Australopithecus, e 500 
mil anos depois, descobriu-se o fogo, e come-
çaram os grelhados no carvão. São dessa 
época os Neanderthais e mais tarde os 
Sapiens. Não �icámos por aí. Há 35 mil anos, 
desaparecem os Neanderthais e os Sapiens 
Sapiens começaram a imaginar como cons-
truir catedrais. 

O cérebro instalado na cúpula, gelatinoso, 
enrugado, obeso, embebido em água e gordu-
ra, ocupava a cadeira do poder. Já tinha portas 
na base de construção, para as entradas e 
saídas dos “12 apóstolos”, democraticamente 
dispostos à direita e esquerda da linha média, 
gémeos, simétricos. Recebem informação do 
exterior, e do interior da catedral, informam o 
cérebro do que se está passando, e permitem 
que ele dê à catedral, consciência de si 
própria, e do meio exterior.  

Autêntica caixa negra de avião, esta caixa 
craniana, que aqui de�inimos como catedral. 
Está lá toda a informação. E os cordelinhos da 
catedral, movidos por átomos de oxigénio, 
hidrogénio, carbono e nitrogénio, desenham 
pensamentos e sentimentos, e emoções, e até 
dão voz ao porteiro, permitindo que ele 
contacte com os porteiros de outras catedrais. 
É um verdadeiro mistério, como a primeira 
catedral foi dando, sucessivamente e ao longo 
dos milénios, cópias de si mesmas. Sempre 
com o mesmo formato. Cúpula inacabada 
quando se vê a luz pela primeira vez, e o cére-
bro, com apenas 10% do seu formato �inal, 
assiste, durante quase um ano, ao encerra-
mento total da cúpula, com paredes sólidas 
que não permitem veleidades ao seu conteú-
do. É isto que acontece nos recém-nascidos. 
O cérebro vai ganhando forma, atingindo a 
maturidade por volta dos 20 a 25 anos. 
Sempre alimentado pela bomba no centro da 
construção, a receber grande parte dos 9 mil 
litros diários de combustível, com um reforço 

diário de 2300 litros de oxigénio e 20% do 
açúcar total do edi�ício. O aparente ar descui-
dado deste grande Mestre -  o cérebro - com 
uma enorme barriga de água e 60% de gordu-
ra, faz dele o habitante mais gordo da habita-
ção, e obriga-o a hidratar-se convenientemen-
te, já que, com apenas 2% de desidratação, 
�ica desorientado e incapaz de dar ordens 
acertadas. Quando ele está sóbrio, à voz de 
comando, a informação caminha a uma velo-
cidade de 400 km/h, o que, dentro da cúpula, 
as entregas ao domicílio são quase instantâ-
neas.  

Apesar de este Mestre não ver, não cheirar, 
não ouvir, não sentir, permite - através de uma 
comunicação bem gerida entre os 100 mil 
milhões de diferentes estafetas - que a cate-
dral veja, ouça, cheire e sinta a brisa exterior, 
e o trabalho contínuo, ininterrupto, no inte- 
rior do edi�ício. A patine na parede vai-se 
acumulando ao longo dos anos, e a irradiação 
da luz visível, nos primórdios, vai esmorecen-
do, progressiva e inexoravelmente, mas o 
Mestre não perde o jeito com o tempo. Apesar 
de ter menos estafetas, os que �icam, com um 
treino bem mantido, continuam a levar as 
mensagens a alta velocidade e, mesmo com as 
paredes desbotadas, a catedral continua a ser 
o edi�ício diligente e digno, de que o Mestre se 
orgulha. 

Quando encontrarem a caixa negra leiam e 
ouçam com atenção toda a informação nela 
contida. A história de uma vida, que pode ser 
longa, está lá toda. Registada pelo Mestre e 
alimentada por trabalhadores incansáveis.
Construir o amanhã é um esforço individual 
deste enorme trabalho de grupo que acontece 
dentro de uma caixa que mudou o Mundo. 

Raimundo Fernandes    
(Médico, Neurocirurgião) 
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Lá do alto, o pardal olha para o idoso que 
caminha cambaleante, agarrado ao pequeno 
cajado que o ampara. Aquela pequena criatu-
ra, poisada sobre as suas minúsculas patinhas 
num �io elétrico a mais de 10 metros do chão, 
exposta aos caprichos do vento que lhe fusti-
ga as penas, escarnece do ser mais evoluído 
do planeta, naquilo em que manifestamente 
se lhe impõe: o equilíbrio. 

O equilíbrio corporal é uma tarefa primordial 
dos vertebrados, que depende dum delicado 
controlo exercido pelo sistema nervoso 
central (principalmente o cerebelo), sobre o 
estado dos músculos e das articulações, 
permitindo ao corpo manter certas posições 
estáticas e deslocar-se harmoniosamente. 
Este controlo é inconsciente, mas constante e 
dinâmico, e proporcionado pela informação 
fornecida pela visão e pelo aparelho locomo-
tor (sensores nos músculos e articulações) 
mas, sobretudo, pelo ouvido interno. 

Onde vamos buscar o equilíbrio?

Entre um pardal empoleirado e um homem envelhecido que só anda amparado na sua 
bengala há uma diferença gigantesca de equipamento biológico. A natureza privilegiou 
o pardal. Cabe ao Homem a manutenção de hábitos de atividade para evitar que o dese-
quilíbrio seja sinónimo de envelhecimento, por falta de treino e degenerescência dos 
sensores. Há células especializadas em detetar onde está a nossa cabeça 

Comparado às estruturas nervosas dos outros 
grupos de vertebrados, a estrutura do encéfa-
lo das aves é similar à dos mamíferos. Apesar 
da extrema inferioridade comparativa com os 
humanos, no que respeita aos hemisférios 
cerebrais, o cerebelo e os lobos visuais do 
pequeno pardal são desproporcionalmente 
sobre dimensionados! A Natureza providen-
ciou-lhe, portanto, equipamento privilegiado 
para manter o equilíbrio. 

Ao contrário da grande maioria dos animais 
terrestres, o ser humano utiliza também 
apenas dois membros para andar. Necessita, 
por isso, para não cair, que as forças produzi-
das pelos músculos se equilibrem continua-
mente, que a sua ação seja de tal forma coor-
denada que enquanto uns se contraem, 
outros se relaxem numa sincronia perfeita. 

O recém-nascido aprende a equilibrar-se 
identi�icando as informações fornecidas pelos 
recetores sensitivos, localizados na pele e 
mais profundamente, sobretudo nas articula-
ções, que lhe fornecem uma valiosa informa-
ção sobre a situação do corpo no espaço e 
sobre a posição relativa de todas as partes do 
corpo, orientando-se pela visão que lhe 
proporciona uma ideia global da situação do 
corpo, relativamente ao espaço envolvente e 
pontos de referência de grande importância. 
Mas é no aparelho vestibular do ouvido inter-
no que se encontra o autêntico órgão do equi-
líbrio: uma série de estruturas dotadas de 
células sensoriais especializadas que, em 
conjunto, detetam constantemente a posição 
da cabeça em estado de repouso e os movi-
mentos que realiza. 

Esta capacidade é uma das potencialidades 
que a criança adquire na infância, produto de 
uma aprendizagem intensiva associada a um 
engenho orgânico complexo. De facto, tal 
como acontece com outras habilidades moto-
ras, é possível desenvolver o equilíbrio de 
uma forma notória com o treino adequado. 
Aprende-se a efetuar de maneira automática 
trocas mínimas de atitude do corpo, relativa-
mente às posições adotadas, de forma a modi-
�icar o centro de gravidade, com o qual se 
pode chegar a manter o equilíbrio em diferen-
tes posições e movimentos, de forma progres-
sivamente mais habilitada. 

Nos tempos atuais, o desequilíbrio é uma 
patologia cada vez mais frequente. Isso deve-
-se essencialmente ao aumento da longevida-
de, mas também ao estilo de vida confortável 
e sedentário dos nossos dias. A falta de treino 
decorrente das condições de vida, associa-se 
à degenerescência dos sensores e equipa-
mento de integração e controlo resultante do 
envelhecimento das populações. 

O requisito básico é seguir um treino especí�i-
co, sem dúvida trabalhoso, mas que cada vez 
mais é necessário instituir na rotina social 
dos indivíduos. Esta é uma prática há séculos 
integrada na cultura de algumas civilizações, 
nomeadamente orientais, que contribui de 
forma indelével para uma velhice saudável e 
de qualidade. 

Luís Filipe Silva     
(Médico, Otorrinolaringologista) 
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O cérebro é tão só a grande “central de desco-
di�icação” que traduz toda a informação 
enviada pelos sentidos e é assim que, cons-
cientemente, conseguimos ver, ouvir, cheirar, 
sentir; mas também é o cérebro que comanda 
as nossas ações e assim controla a marcha, a 
fome, o sono, os sonhos, o medo, a imagina-
ção, o pensamento, a memória, o conhecimen-
to… No centro nevrálgico de todo este 
“comando” estão biliões de células nervosas, 
os neurónios.   

Burro velho aprende línguas

O ditado diz precisamente o contrário mas, neste caso, a sabedoria popular enganou-se. 
São os estímulos, as novas aprendizagens, experiências e desa�ios que previnem o declí-
nio cognitivo. O segredo da prevenção está na plasticidade cerebral. 

Organizadas em camadas (que constituem o 
córtex cerebral ou substância cinzenta) e com 
múltiplas ligações (árvores dendríticas e 
axónios), as células nervosas constituem uma 
imensa rede de comunicação (redes ou circui-
tos neuronais), que mantém tudo em funcio-
namento. É impossível fazermos aqui uma 
comparação mais percetível sobre este “equi-
pamento” e modo de funcionamento, porque 
o cérebro é isso mesmo inigualável. Podemos 
acrescentar outros adjetivos, porque também 
é insubstituível e indispensável. A inteligência 
arti�icial tenta reproduzir este modelo de 
redes neuronais mas ainda tem sérias limita-
ções, sobretudo no que respeita à capacidade 
�inal de decisão e da empatia. 

São as células cerebrais que estabelecem 
comunicação umas com as outras, transmitin-
do mensagens químicas, através dos neuro-
transmissores ou sinais elétricos, e isto 
ocorre através de “pontos de contato” - as 
sinapses.   

Uma criança de dois anos tem cerca de 100 
triliões de conexões/sinapses que irão dupli-
car até chegar à vida adulta. É esta a base 
biológica da aprendizagem – em resposta a 
novos desa�ios, desenvolvem-se novas sinap-
ses que se organizam em redes neuronais 
dedicadas (circuitos), que permitem proces-
sar cada vez com maior facilidade, velocidade 
e so�isticação a informação recebida e cons-
truir um edi�ício de conhecimento e oportuni-
dades.  
 

É assim que a criança aprende a falar (a capa-
cidade de linguagem): partindo de ligações 
simples que asseguram a atividade rudimen-
tar de repetir o que ouve (“mama, papa...”) e 
atribuindo-lhe um signi�icado (será mama ou 
mamã? papa ou papá?). É assim que constrói 
um armazém de palavras (vocabulário), que 
aprenderá a reunir em frases com uma estru-
tura gramatical típica de cada língua, também 
traduzidas na leitura e na escrita. E é exata-
mente esta capacidade distintiva da nossa 
espécie, (a “escrita”), transferida e enriqueci-
da de geração em geração, que nos tem 
permitido evoluir e modi�icar o mundo – para 
o bem e para o mal! 

O desenvolvimento de novas sinapses man-
tém-se ao longo de toda a nossa vida, em 
resposta às nossas vivências e necessidades 
de mudança. Na idade adulta não terá o fulgor 
alucinante da infância mas será, em compen-
sação, muito mais calculista e orientado para 
as nossas principais solicitações.   

As redes de neurónios são constantemente 
reformulados e desenhadas, com desenvolvi-
mento de novos circuitos, que se tornarão 
preferenciais e a eliminação (“poda”) de 
outros menos preponderantes.   

Este processo designa-se por plasticidade. 
Será em consequência deste processo, de 
“apagar” alguns circuitos, que a partir do �inal 
da infância se torna di�ícil aprender os sons 
que não fazem parte da nossa língua materna, 
fazendo com que uma nova língua seja 
sempre falada com sotaque. Admitimos que 
foi assim que nasceu o ditado “Burro velho 
não aprende línguas”. Mas a ressonância 
magnética funcional já demonstrou que 
noutros domínios da linguagem o “burro 
velho” pode mesmo aprender línguas”, 
desmisti�icando o ditado popular.  

No envelhecimento, os circuitos poderão ser 
mais rígidos, mas o cérebro (sobretudo o 
humano) tem esta caraterística impar: a 
neuro-plasticidade e esta particularidade 
existe desde que nascemos e mantém-se 

assim até morrermos. Ou seja, se o ambiente 
muda, também ele pode mudar, regenerando-
-se. O ritmo pode mudar, é certo, mas é cada 
um de nós que impõe essa cadência. E porque 
o cérebro gosta de novidades, prazer e desa-
�ios, o bom desempenho cognitivo ao longo da 
vida depende disso mesmo. E como podemos 
fazer isso? Sempre que aprendemos uma 
nova língua, ou outro tipo de aprendizagem 
ou quando passamos por experiências novas, 
obrigando o cérebro a se reorganizar, criando 
novas redes e novas soluções – a chamada 
reserva cognitiva. 

Estimular o cérebro ao longo da vida, aumen-
tando a reserva cognitiva, é o instrumento 
que todos dispõem para retardar as doenças 
neuro degenerativas, como a Doença de 
Alzheimer. Ouvir música, ler um livro, apren-
der a andar de bicicleta, socializar, seguir uma 
alimentação saudável, praticar exercício �ísico 
diário; fazer aquela viagem que temos vindo a 
adiar… Ou seja, fazer o que ainda não foi feito 
é o caminho seguro para um cérebro saudá-
vel.  

Há ainda uma segunda nota a reter. Ninguém 
envelhece abruptamente. Quando pensar que 
será amanhã, ou depois de amanhã, o 
momento certo para planear uma velhice 
saudável, desengane-se. Começamos a enve-
lhecer no dia em que nascemos. 

Isabel Santana  
(Médica, Neurologista) 
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di�icação” que traduz toda a informação 
enviada pelos sentidos e é assim que, cons-
cientemente, conseguimos ver, ouvir, cheirar, 
sentir; mas também é o cérebro que comanda 
as nossas ações e assim controla a marcha, a 
fome, o sono, os sonhos, o medo, a imagina-
ção, o pensamento, a memória, o conhecimen-
to… No centro nevrálgico de todo este 
“comando” estão biliões de células nervosas, 
os neurónios.   

Organizadas em camadas (que constituem o 
córtex cerebral ou substância cinzenta) e com 
múltiplas ligações (árvores dendríticas e 
axónios), as células nervosas constituem uma 
imensa rede de comunicação (redes ou circui-
tos neuronais), que mantém tudo em funcio-
namento. É impossível fazermos aqui uma 
comparação mais percetível sobre este “equi-
pamento” e modo de funcionamento, porque 
o cérebro é isso mesmo inigualável. Podemos 
acrescentar outros adjetivos, porque também 
é insubstituível e indispensável. A inteligência 
arti�icial tenta reproduzir este modelo de 
redes neuronais mas ainda tem sérias limita-
ções, sobretudo no que respeita à capacidade 
�inal de decisão e da empatia. 

São as células cerebrais que estabelecem 
comunicação umas com as outras, transmitin-
do mensagens químicas, através dos neuro-
transmissores ou sinais elétricos, e isto 
ocorre através de “pontos de contato” - as 
sinapses.   

Uma criança de dois anos tem cerca de 100 
triliões de conexões/sinapses que irão dupli-
car até chegar à vida adulta. É esta a base 
biológica da aprendizagem – em resposta a 
novos desa�ios, desenvolvem-se novas sinap-
ses que se organizam em redes neuronais 
dedicadas (circuitos), que permitem proces-
sar cada vez com maior facilidade, velocidade 
e so�isticação a informação recebida e cons-
truir um edi�ício de conhecimento e oportuni-
dades.  
 

É assim que a criança aprende a falar (a capa-
cidade de linguagem): partindo de ligações 
simples que asseguram a atividade rudimen-
tar de repetir o que ouve (“mama, papa...”) e 
atribuindo-lhe um signi�icado (será mama ou 
mamã? papa ou papá?). É assim que constrói 
um armazém de palavras (vocabulário), que 
aprenderá a reunir em frases com uma estru-
tura gramatical típica de cada língua, também 
traduzidas na leitura e na escrita. E é exata-
mente esta capacidade distintiva da nossa 
espécie, (a “escrita”), transferida e enriqueci-
da de geração em geração, que nos tem 
permitido evoluir e modi�icar o mundo – para 
o bem e para o mal! 

O desenvolvimento de novas sinapses man-
tém-se ao longo de toda a nossa vida, em 
resposta às nossas vivências e necessidades 
de mudança. Na idade adulta não terá o fulgor 
alucinante da infância mas será, em compen-
sação, muito mais calculista e orientado para 
as nossas principais solicitações.   

As redes de neurónios são constantemente 
reformulados e desenhadas, com desenvolvi-
mento de novos circuitos, que se tornarão 
preferenciais e a eliminação (“poda”) de 
outros menos preponderantes.   

Este processo designa-se por plasticidade. 
Será em consequência deste processo, de 
“apagar” alguns circuitos, que a partir do �inal 
da infância se torna di�ícil aprender os sons 
que não fazem parte da nossa língua materna, 
fazendo com que uma nova língua seja 
sempre falada com sotaque. Admitimos que 
foi assim que nasceu o ditado “Burro velho 
não aprende línguas”. Mas a ressonância 
magnética funcional já demonstrou que 
noutros domínios da linguagem o “burro 
velho” pode mesmo aprender línguas”, 
desmisti�icando o ditado popular.  

No envelhecimento, os circuitos poderão ser 
mais rígidos, mas o cérebro (sobretudo o 
humano) tem esta caraterística impar: a 
neuro-plasticidade e esta particularidade 
existe desde que nascemos e mantém-se 

assim até morrermos. Ou seja, se o ambiente 
muda, também ele pode mudar, regenerando-
-se. O ritmo pode mudar, é certo, mas é cada 
um de nós que impõe essa cadência. E porque 
o cérebro gosta de novidades, prazer e desa-
�ios, o bom desempenho cognitivo ao longo da 
vida depende disso mesmo. E como podemos 
fazer isso? Sempre que aprendemos uma 
nova língua, ou outro tipo de aprendizagem 
ou quando passamos por experiências novas, 
obrigando o cérebro a se reorganizar, criando 
novas redes e novas soluções – a chamada 
reserva cognitiva. 

Estimular o cérebro ao longo da vida, aumen-
tando a reserva cognitiva, é o instrumento 
que todos dispõem para retardar as doenças 
neuro degenerativas, como a Doença de 
Alzheimer. Ouvir música, ler um livro, apren-
der a andar de bicicleta, socializar, seguir uma 
alimentação saudável, praticar exercício �ísico 
diário; fazer aquela viagem que temos vindo a 
adiar… Ou seja, fazer o que ainda não foi feito 
é o caminho seguro para um cérebro saudá-
vel.  

Há ainda uma segunda nota a reter. Ninguém 
envelhece abruptamente. Quando pensar que 
será amanhã, ou depois de amanhã, o 
momento certo para planear uma velhice 
saudável, desengane-se. Começamos a enve-
lhecer no dia em que nascemos. 

Isabel Santana  
(Médica, Neurologista) 
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O famoso bolero composto por Maurice Ravel 
em 1928, por solicitação da bailarina russa 
Ida Rubinstein, é seguramente uma das peças 
musicais mais conhecidas em todo o mundo. 
Conhecida por músicos, melómanos eruditos 
e amantes de música, coreógrafos e bailari-
nos, mas não só. Os neurocientistas aprecia-
dores de música ou nem por isso, têm escal-
pelizado esta peça musical, nem sempre para 
deleite artístico, mas sobretudo à procura dos 
sinais da doença que afetou Ravel, que lhe 
roubou a criatividade e o silenciou.   

Na realidade, o Bolero de Ravel tem sido escu-
tado e auscultado incontáveis vezes, como se 
de um instrumento de avaliação cognitiva se 
tratasse, apreciado e julgado por neurologis-
tas que buscam, por detrás do ritmo invariá-
vel da peça musical, encontrar o diagnóstico 
da terrível doença que devastou o seu criador. 
Existem inúmeros artigos publicados em 
prestigiadas revistas cientí�icas, especulando 
sobre a natureza da demência de Ravel e que 
esta magistral obra de orquestra deixa trans-
parecer.  

Ravel desenvolveu de forma insidiosa um 
quadro de afasia progressiva (di�iculdade na 
linguagem escrita e oral) com apraxia, descri-
to pelo célebre neurologista da época 
Théophile Alajouanine. A estes de�icits asso-
ciava-se uma perturbação na expressão musi-
cal, com preservação da compreensão musi-
cal, assim como de outras capacidades 
intelectuais. A doença progrediu lentamente 
e Maurice Ravel morreu aos 65 anos, meia 

Bolero de Ravel,  
        um sinal de demência? 

Hoje, admite-se que há sinais de doença nesta melodia e que as peculiaridades estrutu-
rais desta obra podem, a�inal, espelhar uma demência implícita. O Bolero de Ravel 
passou a ser um instrumento de estudo 

dúzia de anos após os primeiros sintomas e 
no decurso de uma cirurgia exploratória, 
realizada na esperança de se encontrar uma 
causa para a drástica deterioração. A cirurgia 
foi inconclusiva. Não tendo sido realizado 
estudo anatomopatológico, o diagnóstico 
exato da demência permanecerá especulati-
vo, nunca se conhecerá e continua a ser 
motivo de investigação dos neurocientistas 
contemporâneos. 

A doença neuro degenerativa afetaria a reali-
zação artística, e daí a atenção focada nas 
suas últimas obras, particularmente no 
Bolero, onde hipoteticamente se encontra 
re�letida a perturbação neurológica subjacen-
te. A repetição incessante do tema é assim 
interpretada como um sinal de doença. As 
peculiaridades estruturais desta obra podem, 
a�inal, apenas espelhar a demência implícita.  

O Bolero tem uma duração de catorze minu-
tos e dez segundos, com uma melodia repeti-
tiva e uniforme que é interpretada como uma 
forma pura de obsessão musical. O padrão 
monótono e repetitivo da composição é, hipo-
teticamente, uma forma de perseverança - a 
característica mais marcante de disfunção do 
lobo frontal.   

Maurice Ravel sofreu provavelmente de 
demência frontotemporal, que cedo inter-
rompeu a sua criatividade. Como ele próprio 
dizia: ‘Et puis, j'avais encore tant de musique 
dans la tête.’ (‘E então, eu ainda tinha muita 
música na minha cabeça’) 



O verdadeiro diagnóstico nunca se saberá.
O melhor será mesmo escutarmos o Bolero 
de Ravel com curiosidade. 

Cristina Januário    
(Médica, Neurologista) 

Se quiser saber mais: 

Maurice Ravel's dementia: the silence of a 
genius.      
Vitturi BK, Sanvito WL.Arq Neuropsiquiatr. 
2019 Feb;77(2):136-138 

The “Ravel issue” and possible implications. 
Alexoudi A, Sakas D, Gatzonis S.Dementia 
(London). 2018 May;17(4):401-404 

What makes Maurice Ravel's deadly cranio-
tomy interesting? Concerns of one of the most 
famous craniotomies in history.   
Ayhan Kanat, S Kayaci, Acta Neurochir (Wien) 
2010 Apr;152(4):737-42. 
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Se os sonhos estão sempre presentes no sono, 
então o cérebro e a mente nunca dormem? E o 
mistério dos sonhos pode ser explicado? 
Porque não me recordo dos sonhos? Inúmeras 
dúvidas, concretas e interessantes, a que 
damos resposta. 

O que são os sonhos? 

Os sonhos correspondem à atividade mental 
involuntária que ocorre durante o sono: são 
imagens, pensamentos ou emoções. As 
imagens visuais são as mais comuns, colori-
das ou a preto e branco, mas também podem 
envolver sons, odores, sabores e sensações 
tácteis. Os sonhos podem constituir uma cole-
ção de imagens e eventos ilógicos, incoerentes 
ou fantásticos, podem organizar-se em histó-
rias reais entre personagens e, por vezes, são 
mais impressionistas, carregados de emoções. 

Quando sonhamos? 

Podemos sonhar durante o sono REM, mas 
também no sono NREM. Os sonhos REM são 
mais organizados com sequências progressi-
vas e são emocionalmente mais intensos, com 
conteúdos fantásticos em que conseguimos 
proezas �isicamente impossíveis e temos 
experiências perturbadoras e intrigantes. Os 
sonhos NREM são geralmente mais curtos, 
menos nítidos e têm um conteúdo mais 

O mistério dos sonhos

“Os sonhos são a literatura do sono.” (Jean Cocteau) 

Das mensagens, de inspiração divina, à realização de desejos ou fantasias, os sonhos têm 
hoje um importante papel na consolidação da memória. Podem ser curtos, longos, a 
cores ou a preto e branco, estranhos, angustiantes ou engraçados. O mistério de sonhar 
começa a ser explicado 

coerente e menos emotivo, relacionado com 
pensamentos ou memórias sobre um tempo e 
um lugar especí�icos. Como a maior parte do 
sono REM ocorre durante a segunda metade 
de um período normal de sono, os sonhos 
tendem a predominar nas horas antes de 
acordar. 

Quanto tempo passamos a sonhar? 

Um adulto passa cerca de 2 horas a sonhar 
durante a noite, experienciando entre 3 a 6 
sonhos por noite. 

Por que sonhamos? 

Ao certo, ainda não sabemos. O debate conti-
nua. Porém, os sonhos parecem ter um papel 
importante na consolidação da memória, no 
processamento das emoções, na reprodução 
instantânea de acontecimentos recentes, para 
que sejam analisados e na limpeza mental, 
libertando informações desnecessárias. 

Que tipos de sonhos podemos ter? 

Podemos ter sonhos engraçados, assustado-
res, angustiantes ou estranhos. Podemos ter 
sonhos recorrentes, em que se repetem as 
mesmas imagens em vários sonhos ao longo 
do tempo e podemos ter sonhos vividos com 
imagens muito realistas, que podem gerar 
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emoções agradáveis e nos fazem desejar 
regressar ao sonho ou gerar sentimentos 
perturbadores, quando o conteúdo é estra-
nho. Estes sonhos podem ser causados por 
sono fragmentado (como na Apneia do Sono), 
privação do sono, stress e ansiedade e por 
medicamentos, como certos antidepressivos. 
Podemos ter, ainda, os chamados sonhos 
lúcidos, em que a pessoa tem consciência de 
que está a sonhar e, por vezes, consegue 
mesmo controlar o seu sonho. Este tipo de 
sonho parece estar relacionado com níveis 
elevados de atividade do córtex pré-frontal, 
comparáveis ao que acontece quando esta-
mos acordados. Os pesadelos são sonhos 
ameaçadores ou assustadores e fazem com 
que a pessoa desperte do sono. São normais, 
mas se forem frequentes podem interferir no 
sono e na qualidade de vida. 

Existem conteúdos comuns nos sonhos? 

Apesar de os sonhos serem extremamente 
variados, existem temas comuns entre os 
sonhadores, como fazer um teste/exame, 
chegar atrasado, cair, voar, ser perseguido ou 
atacado �isicamente, não conseguir encontrar 
uma casa de banho, problemas com os dentes, 
sonhos sexuais e sonhos com alguém que 
morre ou alguém que já morreu e está vivo. 

Porque há pessoas que não se recordam 
dos sonhos ou porque nem sempre nos 
recordamos?  

Uma explicação possível relaciona-se com os 
níveis elevados de cortisol durante o sono 
REM, que podem interferir na comunicação 
entre as áreas do cérebro que estão envolvi-
das na consolidação da memória. Outra hipó-
tese prende-se com a forma de acordar duran-
te o sonho; se acordarmos de noite durante ou 
logo após um sonho, podemos identi�icar o 
sonho, codi�icá-lo e armazená-lo a longo 
prazo, mas se acordarmos durante um sonho, 
por exemplo de manhã, com o toque do 
despertador, essa mudança repentina de foco 
do sonho para a ação de desligar o alarme 
pode interferir no processo de lembrar.  

Os sonhos afetam o nosso sono? 

De uma forma geral, não. Sonhar faz parte de 
um sono saudável e melhora o funcionamento 
cognitivo e emocional. No entanto, os pesade-
los, sobretudo quando frequentes, podem ter 
um impacto negativo no sono, pois provocam 
despertares noturnos. 

Os sonhos interferem com a nossa vida? 

Julga-se que podem melhorar a criatividade e 
podem ajudar a lembrar informações impor-
tantes mas, no caso dos pesadelos, por inter-
romperem o sono, podem causar sonolência 
durante o dia, alterações do humor e di�icul-
dades na atenção e no raciocínio. 

“Mudem-me os deuses os sonhos, mas não o 
dom de sonhar”. (Fernando Pessoa) 

Vanda Clemente    
(Psicóloga Clínica, especialista em Medicina 
Comportamental do Sono) 
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Os sonhos permanecem um objeto de misté-
rio e de fascínio e nem sempre foram conside-
rados um produto da mente. Da Antiguidade 
até hoje, algo mudou na forma de vermos e 
interpretarmos os sonhos. Na antiguidade, a 
vida onírica espelhava a presença de algo 
imaterial que viajava no sono - o “espirito”. Os 
sonhos eram uma inspiração divina e trans-
mitiam mensagens dos deuses (ou dos demó-
nios). Tinham como função predizer o futuro 
e podiam ser decifrados por intermédio de 
especialistas de oráculos. Na Grécia clássica, 
os sonhos estavam igualmente associados à 
cura de doenças. As pessoas deslocavam-se 
para templos, como o do deus grego da medi-
cina, Asclépio, onde dormiam e recebiam a 
cura através do sonho.   

Existem registos muito antigos sobre os 
sonhos. Por exemplo, do antigo Egipto, datado 
do reinado de Ramsés II (c. 1290 a 1224 a.C.), 
o papiro Chester Beatty III expõe uma inter-
pretação de sonhos e da Índia, um documento 
chamado Atharvaveda, datado do século 5 aC, 
contém um capítulo sobre presságios de 
sonhos. 

Mensagens de deuses,     
desejos proibidos ou vivências? 

O enigma perseguiu os sonhos e, se na antiguidade, as pessoas deslocavam-se para tem-
plos para receberem a cura através do sonho, não raras vezes, eles eram apenas um bom 
ou mau presságio. As suposições deram lugar a descobertas e o sonho acabou por �icar 
situado no sono. Ou seja, o sonho tornou-se um terceiro estado do cérebro, diferente do 
sono e da vigília. Explicamos o percurso  

O sonho foi abordado como objeto da psicolo-
gia, pela primeira vez, pelo �ilósofo grego 
Aristóteles (384-322 aC) na sua obra Parva 
Naturalia, onde reconhece que os sonhos não 
surgem de manifestações sobrenaturais, mas 
que contêm um signi�icado profundo, atribuí-
dos a impressões e movimentos sensoriais. 

Foi muito mais tarde, principalmente no �inal 
do século XVIII e durante o século XIX, que se 
assistiu ao desenvolvimento de diversas 
teorias psicológicas sobre os sonhos. Foram 
inúmeros os autores que se dedicaram a esse 
estudo.  

Sigmund Freud (1856-1939), médico austría-
co, neurologista e psiquiatra, criador da 
psicanálise, considerava que o sonho é a reali-
zação de um desejo inconsciente, a expressão 
de fantasias proibidas e reprimidas durante a 
vigília. Para Freud, o sonho, além de apresen-
tar um conteúdo manifesto - narrativa 
lembrada que se desenrola no próprio sonho, 
tem um conteúdo latente - signi�icado subja-
cente do sonho, que é, frequentemente, 

irreconhecível pelo indivíduo ao acordar. De 
acordo com o psicanalista, sonhamos para 
satisfazer desejos, nomeadamente, os que 
envolvem sexo e agressividade, que são repre-
sentados nos sonhos por símbolos, de modo a 
não desencadearem ansiedade e perturbação. 
O seu livro A Interpretação dos Sonhos (1900) 
foi considerado, na época, a obra "do século", 
em que o sonho era o acesso privilegiado ao 
inconsciente. 

Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra 
suíço, amigo de Freud e fundador da psicolo-
gia analítica, acreditava que os sonhos eram 
uma expressão normal e simbólica do incons-
ciente, que revelava informações sobre os 
padrões mentais. Serviam não para ocultar ou 
disfarçar desejos proibidos, mas para com-
pensar o equilíbrio psicológico e orientar o 
indivíduo na vida. 

Alfred Adler (1870-1937), psicólogo austría-
co, propôs que os sonhos re�letem a persona-
lidade e as preocupações da vida desperta. 
Defendeu que o indivíduo ensaia, durante o 
sonho, futuras situações que o ajudam a resol-
ver problemas.  

Na mesma época, Yves Delage (1854-1920), 
conhecido, principalmente, como zoólogo, 
francês, ao �icar cego dedicou-se à análise 
introspetiva da consciência. Crítico de Freud, 
escrevia diariamente os seus sonhos no seu 
laboratório de Roscoff e publicou, pouco antes 
de sua morte, um livro sobre a sua teoria dos 
sonhos. Imaginou que cada neurónio teria um 
modo vibratório característico, que poderia 
ser aplicado aos neurónios vizinhos, fazendo 
com que um conjunto de neurónios vibrasse 
em sincronia, para explicar a associação de 
ideias em pensamentos e em sonhos. A sua 
perspetiva antecipou, em largas décadas, a 
descoberta de que as oscilações sincrónicas 
neuronais estão associadas à perceção, à 
memória e também aos sonhos. O seu contri-
buto para a neurociência foi fundamental. 

Outro contributo relevante foi o de Alfred 
Maury (1817-1892), um médico francês, 
professor no Collége de France, ao descon�ir-
mar a existência de uma atividade onírica 
permanente, pois observou que ao acordar 
pessoas em intervalos regulares durante o 
sono, só raramente recordavam os sonhos. 
Foi o primeiro a situar o sonho no sono. O 
sonho torna-se um evento episódico entre o 
sono e a vigília, que ocorre em sono leve. 

Seguiram-se várias descobertas cientí�icas 
isoladas, que só muitas décadas depois foram 
integradas para explicar os sonhos, numa 
perspetiva �isiológica, como a ausência de 
atividade muscular durante uma doença do 
sono em que ocorrem muitos sonhos (doença 
de Gélineau, em 1880, mais tarde designada 
por narcolepsia), períodos de atividade elétri-
ca rápida no cérebro no sono do gato (Klaue, 
em 1937) e presença de ereção periódica 
durante o sono no homem (Ohlmeyer, em 
1944).  

Entre 1953 e 1957, Aserinsky (1921-1998), 
Kleitman (1895-1999) e Dement (1928-
-2020), neuro�isiologistas de Chicago, pionei-
ros na área do sono, veri�icaram que os 
sonhos ocorrem ciclicamente em intervalos 
idênticos, ao longo do sono e caracterizam-se 
por atividade cortical rápida e por movimen-
tos rápidos dos olhos (sono REM).  

Em 1957, graças à investigação de Michel 
Jouvet (1925-2017), médico francês e um dos 
mais relevantes investigadores em ciência do 
sono e dos sonhos, �icámos a saber que nos 
sonhos há com efeito ausência de tónus mus-
cular, o que acontece no chamado sono para-
doxal e não em sono leve, ou seja, o sonho 
torna-se um terceiro estado do cérebro, 
diferente do sono e da vigília. Estes avanços 
cientí�icos permitiram o desenvolvimento de 
modelos neurobiológicos explicativos dos 
sonhos, mas há quem reclame que os sonhos 
foram colocados, do ponto de vista psicológi-
co, num plano secundário.  

O modelo de ativação-síntese de Hobson e 
McCarley (em 1977), por exemplo, explica 
que nos sonhos, durante o sono REM, os 
neurónios pontinos do tronco cerebral trans-
mitem padrões caóticos de sinais, que ativam 
o córtex cerebral e provocam imagens ou 
emoções, que os processos cognitivos de nível 
superior no córtex cerebral tentam sintetizar 
em narrativas de sonhos. O modelo de apren-
dizagem reversa de Crick e Mitchison (em 
1983) propõe que o cérebro sonha para 
limpar memórias desnecessárias. Em ambos, 
o sonho é equiparado, simplesmente ao sono 
REM e o seu signi�icado deixa de ser impor-
tante.  

Nas décadas de 80-90, dá-se uma viragem na 
abordagem dos sonhos, com base numa pers-
petiva psicológica cognitiva. Para isso, contri-
buíram diversos desenvolvimentos aponta-
dos por Foulkes: O modelo cognitivo dos 
sonhos integrou as descobertas empíricas 
(em vez de suposições) sobre os sonhos; 
Deu-se início ao estudo dos sonhos lúcidos 
em laboratórios de sono; e a semelhança 
entre relatos de sonhos do sono REM e do 
sono NREM, bem como a qualidade e conteú-
do realistas do sonho REM sugeriram uma 
teoria uni�icada da mente sono-vigília.  

Nesta perspetiva psicológica cognitiva dos 
sonhos, distinguiram-se duas abordagens: 
uma objetiva, baseada na tradição do modelo 
cognitivo-comportamental representada por 
Beck e Freeman e uma outra construtiva, que 
se focou mais nas componentes subjetiva e 
afetiva do sonho, desenvolvida por Hill e Mon-
tangero.  

Aaron Beck, psicoterapeuta com formação 
prévia em psicanálise, criador da terapia 
cognitiva, propôs que os sonhos incluem 
diversos processos cognitivos, como assimi-
lar e acumular o conteúdo de experiências 
pessoais na memória semântica e autobiográ-
�ica, representar esses elementos de forma 
visual, auditiva e outras, combinar essas 
representações numa cena de um sonho e 
criar uma sequência narrativa para o sonho. 
Considerou ainda que os sonhos não possuem 

um signi�icado inconsciente e que se correla-
cionam com os temas importantes da vida 
acordada da pessoa, ou seja, há continuidade 
entre as distorções cognitivas dos sonhos e as 
distorções expressas nas narrativas da vigília. 

Na mesma linha, Freeman defendeu que um 
sonho re�lete as cognições e as respostas 
afetivas das experiências da pessoa e não 
mistérios e signi�icados profundos. Por outro 
lado, Clara Hill admitiu que os sonhos são 
uma continuação dos pensamentos do estado 
vígil, mas que por isso têm um signi�icado 
pessoal. Desenvolveu uma perspetiva cons-
trutiva dos sonhos, recorrendo ao uso de 
metáforas para a sua compreensão. Montan-
gero a�irmou também que sonhar é um fenó-
meno cognitivo e com signi�icado, uma vez 
que são criadas representações pessoais 
relacionadas com as nossas preocupações e 
aspirações do dia-a-dia. 

Vanda Clemente    
(Psicóloga Clínica, especialista em Medicina 
Comportamental do Sono) 
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Os sonhos permanecem um objeto de misté-
rio e de fascínio e nem sempre foram conside-
rados um produto da mente. Da Antiguidade 
até hoje, algo mudou na forma de vermos e 
interpretarmos os sonhos. Na antiguidade, a 
vida onírica espelhava a presença de algo 
imaterial que viajava no sono - o “espirito”. Os 
sonhos eram uma inspiração divina e trans-
mitiam mensagens dos deuses (ou dos demó-
nios). Tinham como função predizer o futuro 
e podiam ser decifrados por intermédio de 
especialistas de oráculos. Na Grécia clássica, 
os sonhos estavam igualmente associados à 
cura de doenças. As pessoas deslocavam-se 
para templos, como o do deus grego da medi-
cina, Asclépio, onde dormiam e recebiam a 
cura através do sonho.   

Existem registos muito antigos sobre os 
sonhos. Por exemplo, do antigo Egipto, datado 
do reinado de Ramsés II (c. 1290 a 1224 a.C.), 
o papiro Chester Beatty III expõe uma inter-
pretação de sonhos e da Índia, um documento 
chamado Atharvaveda, datado do século 5 aC, 
contém um capítulo sobre presságios de 
sonhos. 

O sonho foi abordado como objeto da psicolo-
gia, pela primeira vez, pelo �ilósofo grego 
Aristóteles (384-322 aC) na sua obra Parva 
Naturalia, onde reconhece que os sonhos não 
surgem de manifestações sobrenaturais, mas 
que contêm um signi�icado profundo, atribuí-
dos a impressões e movimentos sensoriais. 

Foi muito mais tarde, principalmente no �inal 
do século XVIII e durante o século XIX, que se 
assistiu ao desenvolvimento de diversas 
teorias psicológicas sobre os sonhos. Foram 
inúmeros os autores que se dedicaram a esse 
estudo.  

Sigmund Freud (1856-1939), médico austría-
co, neurologista e psiquiatra, criador da 
psicanálise, considerava que o sonho é a reali-
zação de um desejo inconsciente, a expressão 
de fantasias proibidas e reprimidas durante a 
vigília. Para Freud, o sonho, além de apresen-
tar um conteúdo manifesto - narrativa 
lembrada que se desenrola no próprio sonho, 
tem um conteúdo latente - signi�icado subja-
cente do sonho, que é, frequentemente, 

irreconhecível pelo indivíduo ao acordar. De 
acordo com o psicanalista, sonhamos para 
satisfazer desejos, nomeadamente, os que 
envolvem sexo e agressividade, que são repre-
sentados nos sonhos por símbolos, de modo a 
não desencadearem ansiedade e perturbação. 
O seu livro A Interpretação dos Sonhos (1900) 
foi considerado, na época, a obra "do século", 
em que o sonho era o acesso privilegiado ao 
inconsciente. 

Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra 
suíço, amigo de Freud e fundador da psicolo-
gia analítica, acreditava que os sonhos eram 
uma expressão normal e simbólica do incons-
ciente, que revelava informações sobre os 
padrões mentais. Serviam não para ocultar ou 
disfarçar desejos proibidos, mas para com-
pensar o equilíbrio psicológico e orientar o 
indivíduo na vida. 

Alfred Adler (1870-1937), psicólogo austría-
co, propôs que os sonhos re�letem a persona-
lidade e as preocupações da vida desperta. 
Defendeu que o indivíduo ensaia, durante o 
sonho, futuras situações que o ajudam a resol-
ver problemas.  

Na mesma época, Yves Delage (1854-1920), 
conhecido, principalmente, como zoólogo, 
francês, ao �icar cego dedicou-se à análise 
introspetiva da consciência. Crítico de Freud, 
escrevia diariamente os seus sonhos no seu 
laboratório de Roscoff e publicou, pouco antes 
de sua morte, um livro sobre a sua teoria dos 
sonhos. Imaginou que cada neurónio teria um 
modo vibratório característico, que poderia 
ser aplicado aos neurónios vizinhos, fazendo 
com que um conjunto de neurónios vibrasse 
em sincronia, para explicar a associação de 
ideias em pensamentos e em sonhos. A sua 
perspetiva antecipou, em largas décadas, a 
descoberta de que as oscilações sincrónicas 
neuronais estão associadas à perceção, à 
memória e também aos sonhos. O seu contri-
buto para a neurociência foi fundamental. 

Outro contributo relevante foi o de Alfred 
Maury (1817-1892), um médico francês, 
professor no Collége de France, ao descon�ir-
mar a existência de uma atividade onírica 
permanente, pois observou que ao acordar 
pessoas em intervalos regulares durante o 
sono, só raramente recordavam os sonhos. 
Foi o primeiro a situar o sonho no sono. O 
sonho torna-se um evento episódico entre o 
sono e a vigília, que ocorre em sono leve. 

Seguiram-se várias descobertas cientí�icas 
isoladas, que só muitas décadas depois foram 
integradas para explicar os sonhos, numa 
perspetiva �isiológica, como a ausência de 
atividade muscular durante uma doença do 
sono em que ocorrem muitos sonhos (doença 
de Gélineau, em 1880, mais tarde designada 
por narcolepsia), períodos de atividade elétri-
ca rápida no cérebro no sono do gato (Klaue, 
em 1937) e presença de ereção periódica 
durante o sono no homem (Ohlmeyer, em 
1944).  

Entre 1953 e 1957, Aserinsky (1921-1998), 
Kleitman (1895-1999) e Dement (1928-
-2020), neuro�isiologistas de Chicago, pionei-
ros na área do sono, veri�icaram que os 
sonhos ocorrem ciclicamente em intervalos 
idênticos, ao longo do sono e caracterizam-se 
por atividade cortical rápida e por movimen-
tos rápidos dos olhos (sono REM).  

Em 1957, graças à investigação de Michel 
Jouvet (1925-2017), médico francês e um dos 
mais relevantes investigadores em ciência do 
sono e dos sonhos, �icámos a saber que nos 
sonhos há com efeito ausência de tónus mus-
cular, o que acontece no chamado sono para-
doxal e não em sono leve, ou seja, o sonho 
torna-se um terceiro estado do cérebro, 
diferente do sono e da vigília. Estes avanços 
cientí�icos permitiram o desenvolvimento de 
modelos neurobiológicos explicativos dos 
sonhos, mas há quem reclame que os sonhos 
foram colocados, do ponto de vista psicológi-
co, num plano secundário.  

O modelo de ativação-síntese de Hobson e 
McCarley (em 1977), por exemplo, explica 
que nos sonhos, durante o sono REM, os 
neurónios pontinos do tronco cerebral trans-
mitem padrões caóticos de sinais, que ativam 
o córtex cerebral e provocam imagens ou 
emoções, que os processos cognitivos de nível 
superior no córtex cerebral tentam sintetizar 
em narrativas de sonhos. O modelo de apren-
dizagem reversa de Crick e Mitchison (em 
1983) propõe que o cérebro sonha para 
limpar memórias desnecessárias. Em ambos, 
o sonho é equiparado, simplesmente ao sono 
REM e o seu signi�icado deixa de ser impor-
tante.  

Nas décadas de 80-90, dá-se uma viragem na 
abordagem dos sonhos, com base numa pers-
petiva psicológica cognitiva. Para isso, contri-
buíram diversos desenvolvimentos aponta-
dos por Foulkes: O modelo cognitivo dos 
sonhos integrou as descobertas empíricas 
(em vez de suposições) sobre os sonhos; 
Deu-se início ao estudo dos sonhos lúcidos 
em laboratórios de sono; e a semelhança 
entre relatos de sonhos do sono REM e do 
sono NREM, bem como a qualidade e conteú-
do realistas do sonho REM sugeriram uma 
teoria uni�icada da mente sono-vigília.  

Nesta perspetiva psicológica cognitiva dos 
sonhos, distinguiram-se duas abordagens: 
uma objetiva, baseada na tradição do modelo 
cognitivo-comportamental representada por 
Beck e Freeman e uma outra construtiva, que 
se focou mais nas componentes subjetiva e 
afetiva do sonho, desenvolvida por Hill e Mon-
tangero.  

Aaron Beck, psicoterapeuta com formação 
prévia em psicanálise, criador da terapia 
cognitiva, propôs que os sonhos incluem 
diversos processos cognitivos, como assimi-
lar e acumular o conteúdo de experiências 
pessoais na memória semântica e autobiográ-
�ica, representar esses elementos de forma 
visual, auditiva e outras, combinar essas 
representações numa cena de um sonho e 
criar uma sequência narrativa para o sonho. 
Considerou ainda que os sonhos não possuem 

um signi�icado inconsciente e que se correla-
cionam com os temas importantes da vida 
acordada da pessoa, ou seja, há continuidade 
entre as distorções cognitivas dos sonhos e as 
distorções expressas nas narrativas da vigília. 

Na mesma linha, Freeman defendeu que um 
sonho re�lete as cognições e as respostas 
afetivas das experiências da pessoa e não 
mistérios e signi�icados profundos. Por outro 
lado, Clara Hill admitiu que os sonhos são 
uma continuação dos pensamentos do estado 
vígil, mas que por isso têm um signi�icado 
pessoal. Desenvolveu uma perspetiva cons-
trutiva dos sonhos, recorrendo ao uso de 
metáforas para a sua compreensão. Montan-
gero a�irmou também que sonhar é um fenó-
meno cognitivo e com signi�icado, uma vez 
que são criadas representações pessoais 
relacionadas com as nossas preocupações e 
aspirações do dia-a-dia. 

Vanda Clemente    
(Psicóloga Clínica, especialista em Medicina 
Comportamental do Sono) 
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Os sonhos permanecem um objeto de misté-
rio e de fascínio e nem sempre foram conside-
rados um produto da mente. Da Antiguidade 
até hoje, algo mudou na forma de vermos e 
interpretarmos os sonhos. Na antiguidade, a 
vida onírica espelhava a presença de algo 
imaterial que viajava no sono - o “espirito”. Os 
sonhos eram uma inspiração divina e trans-
mitiam mensagens dos deuses (ou dos demó-
nios). Tinham como função predizer o futuro 
e podiam ser decifrados por intermédio de 
especialistas de oráculos. Na Grécia clássica, 
os sonhos estavam igualmente associados à 
cura de doenças. As pessoas deslocavam-se 
para templos, como o do deus grego da medi-
cina, Asclépio, onde dormiam e recebiam a 
cura através do sonho.   

Existem registos muito antigos sobre os 
sonhos. Por exemplo, do antigo Egipto, datado 
do reinado de Ramsés II (c. 1290 a 1224 a.C.), 
o papiro Chester Beatty III expõe uma inter-
pretação de sonhos e da Índia, um documento 
chamado Atharvaveda, datado do século 5 aC, 
contém um capítulo sobre presságios de 
sonhos. 

O sonho foi abordado como objeto da psicolo-
gia, pela primeira vez, pelo �ilósofo grego 
Aristóteles (384-322 aC) na sua obra Parva 
Naturalia, onde reconhece que os sonhos não 
surgem de manifestações sobrenaturais, mas 
que contêm um signi�icado profundo, atribuí-
dos a impressões e movimentos sensoriais. 

Foi muito mais tarde, principalmente no �inal 
do século XVIII e durante o século XIX, que se 
assistiu ao desenvolvimento de diversas 
teorias psicológicas sobre os sonhos. Foram 
inúmeros os autores que se dedicaram a esse 
estudo.  

Sigmund Freud (1856-1939), médico austría-
co, neurologista e psiquiatra, criador da 
psicanálise, considerava que o sonho é a reali-
zação de um desejo inconsciente, a expressão 
de fantasias proibidas e reprimidas durante a 
vigília. Para Freud, o sonho, além de apresen-
tar um conteúdo manifesto - narrativa 
lembrada que se desenrola no próprio sonho, 
tem um conteúdo latente - signi�icado subja-
cente do sonho, que é, frequentemente, 

irreconhecível pelo indivíduo ao acordar. De 
acordo com o psicanalista, sonhamos para 
satisfazer desejos, nomeadamente, os que 
envolvem sexo e agressividade, que são repre-
sentados nos sonhos por símbolos, de modo a 
não desencadearem ansiedade e perturbação. 
O seu livro A Interpretação dos Sonhos (1900) 
foi considerado, na época, a obra "do século", 
em que o sonho era o acesso privilegiado ao 
inconsciente. 

Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra 
suíço, amigo de Freud e fundador da psicolo-
gia analítica, acreditava que os sonhos eram 
uma expressão normal e simbólica do incons-
ciente, que revelava informações sobre os 
padrões mentais. Serviam não para ocultar ou 
disfarçar desejos proibidos, mas para com-
pensar o equilíbrio psicológico e orientar o 
indivíduo na vida. 

Alfred Adler (1870-1937), psicólogo austría-
co, propôs que os sonhos re�letem a persona-
lidade e as preocupações da vida desperta. 
Defendeu que o indivíduo ensaia, durante o 
sonho, futuras situações que o ajudam a resol-
ver problemas.  

Na mesma época, Yves Delage (1854-1920), 
conhecido, principalmente, como zoólogo, 
francês, ao �icar cego dedicou-se à análise 
introspetiva da consciência. Crítico de Freud, 
escrevia diariamente os seus sonhos no seu 
laboratório de Roscoff e publicou, pouco antes 
de sua morte, um livro sobre a sua teoria dos 
sonhos. Imaginou que cada neurónio teria um 
modo vibratório característico, que poderia 
ser aplicado aos neurónios vizinhos, fazendo 
com que um conjunto de neurónios vibrasse 
em sincronia, para explicar a associação de 
ideias em pensamentos e em sonhos. A sua 
perspetiva antecipou, em largas décadas, a 
descoberta de que as oscilações sincrónicas 
neuronais estão associadas à perceção, à 
memória e também aos sonhos. O seu contri-
buto para a neurociência foi fundamental. 

Outro contributo relevante foi o de Alfred 
Maury (1817-1892), um médico francês, 
professor no Collége de France, ao descon�ir-
mar a existência de uma atividade onírica 
permanente, pois observou que ao acordar 
pessoas em intervalos regulares durante o 
sono, só raramente recordavam os sonhos. 
Foi o primeiro a situar o sonho no sono. O 
sonho torna-se um evento episódico entre o 
sono e a vigília, que ocorre em sono leve. 

Seguiram-se várias descobertas cientí�icas 
isoladas, que só muitas décadas depois foram 
integradas para explicar os sonhos, numa 
perspetiva �isiológica, como a ausência de 
atividade muscular durante uma doença do 
sono em que ocorrem muitos sonhos (doença 
de Gélineau, em 1880, mais tarde designada 
por narcolepsia), períodos de atividade elétri-
ca rápida no cérebro no sono do gato (Klaue, 
em 1937) e presença de ereção periódica 
durante o sono no homem (Ohlmeyer, em 
1944).  

Entre 1953 e 1957, Aserinsky (1921-1998), 
Kleitman (1895-1999) e Dement (1928-
-2020), neuro�isiologistas de Chicago, pionei-
ros na área do sono, veri�icaram que os 
sonhos ocorrem ciclicamente em intervalos 
idênticos, ao longo do sono e caracterizam-se 
por atividade cortical rápida e por movimen-
tos rápidos dos olhos (sono REM).  

Em 1957, graças à investigação de Michel 
Jouvet (1925-2017), médico francês e um dos 
mais relevantes investigadores em ciência do 
sono e dos sonhos, �icámos a saber que nos 
sonhos há com efeito ausência de tónus mus-
cular, o que acontece no chamado sono para-
doxal e não em sono leve, ou seja, o sonho 
torna-se um terceiro estado do cérebro, 
diferente do sono e da vigília. Estes avanços 
cientí�icos permitiram o desenvolvimento de 
modelos neurobiológicos explicativos dos 
sonhos, mas há quem reclame que os sonhos 
foram colocados, do ponto de vista psicológi-
co, num plano secundário.  

O modelo de ativação-síntese de Hobson e 
McCarley (em 1977), por exemplo, explica 
que nos sonhos, durante o sono REM, os 
neurónios pontinos do tronco cerebral trans-
mitem padrões caóticos de sinais, que ativam 
o córtex cerebral e provocam imagens ou 
emoções, que os processos cognitivos de nível 
superior no córtex cerebral tentam sintetizar 
em narrativas de sonhos. O modelo de apren-
dizagem reversa de Crick e Mitchison (em 
1983) propõe que o cérebro sonha para 
limpar memórias desnecessárias. Em ambos, 
o sonho é equiparado, simplesmente ao sono 
REM e o seu signi�icado deixa de ser impor-
tante.  

Nas décadas de 80-90, dá-se uma viragem na 
abordagem dos sonhos, com base numa pers-
petiva psicológica cognitiva. Para isso, contri-
buíram diversos desenvolvimentos aponta-
dos por Foulkes: O modelo cognitivo dos 
sonhos integrou as descobertas empíricas 
(em vez de suposições) sobre os sonhos; 
Deu-se início ao estudo dos sonhos lúcidos 
em laboratórios de sono; e a semelhança 
entre relatos de sonhos do sono REM e do 
sono NREM, bem como a qualidade e conteú-
do realistas do sonho REM sugeriram uma 
teoria uni�icada da mente sono-vigília.  

Nesta perspetiva psicológica cognitiva dos 
sonhos, distinguiram-se duas abordagens: 
uma objetiva, baseada na tradição do modelo 
cognitivo-comportamental representada por 
Beck e Freeman e uma outra construtiva, que 
se focou mais nas componentes subjetiva e 
afetiva do sonho, desenvolvida por Hill e Mon-
tangero.  

Aaron Beck, psicoterapeuta com formação 
prévia em psicanálise, criador da terapia 
cognitiva, propôs que os sonhos incluem 
diversos processos cognitivos, como assimi-
lar e acumular o conteúdo de experiências 
pessoais na memória semântica e autobiográ-
�ica, representar esses elementos de forma 
visual, auditiva e outras, combinar essas 
representações numa cena de um sonho e 
criar uma sequência narrativa para o sonho. 
Considerou ainda que os sonhos não possuem 

um signi�icado inconsciente e que se correla-
cionam com os temas importantes da vida 
acordada da pessoa, ou seja, há continuidade 
entre as distorções cognitivas dos sonhos e as 
distorções expressas nas narrativas da vigília. 

Na mesma linha, Freeman defendeu que um 
sonho re�lete as cognições e as respostas 
afetivas das experiências da pessoa e não 
mistérios e signi�icados profundos. Por outro 
lado, Clara Hill admitiu que os sonhos são 
uma continuação dos pensamentos do estado 
vígil, mas que por isso têm um signi�icado 
pessoal. Desenvolveu uma perspetiva cons-
trutiva dos sonhos, recorrendo ao uso de 
metáforas para a sua compreensão. Montan-
gero a�irmou também que sonhar é um fenó-
meno cognitivo e com signi�icado, uma vez 
que são criadas representações pessoais 
relacionadas com as nossas preocupações e 
aspirações do dia-a-dia. 

Vanda Clemente    
(Psicóloga Clínica, especialista em Medicina 
Comportamental do Sono) 
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De uma forma simples e metafórica, podemos 
dizer que numa anestesia geral o médico 
anestesiologista “carrega” no “off” da nossa 
consciência da realidade e desliga a nossa 
perceção à agressão da cirurgia e dor. No 
entanto e porque houve um aperfeiçoamento 
dos anestésicos e monitores, este botão “off” 
é cada vez mais seletivo, isto é, não �ica tudo 
desligado!   

Durante uma anestesia, todos os nossos 
órgãos continuam “on” ou numa espécie de 
“standby”, mantendo as suas funções vitais, 
incluindo mesmo, o nosso cérebro que conti-
nua a pensar e a sonhar... Muitos são os doen-
tes, por exemplo, que durante a anestesia têm 
a perceção de que estão num lugar muito 
agradável, muito longe do bloco operatório, 
como é o caso de uma praia ou uma serra; 
outros continuam a dormir tranquilamente 
em suas casas ou a fazer as suas tarefas 
diárias e há mesmo muitos que têm a perce-
ção de que estão a resolver assuntos sérios de 
trabalho e �icam muito espantados quando 
dão por si, a acordar (porque alguém ligou o 
“on” da realidade) e de facto estão numa sala 
operatória fria, sob uma cama com um 
colchão demasiado rijo e, surpreendentemen-
te, já foram operados (como é possível?)! 

A anestesia         
desliga mesmo o meu cérebro? 

Há um paralelismo entre o “on/off” do nosso computador, com a perceção e sensibilida-
de da realidade durante uma anestesia? O cérebro é mesmo desligado ou mantém-se em 
funcionamento? A anestesiologia vai ganhando a capacidade de poder selecionar os 
“botões” 

A anestesia geral, de uma forma muito simpli-
�icada, é isto mesmo, um “off” da realidade e 
perceção de sensibilidade, permitindo ao 
cirurgião realizar uma cirurgia sem dor ou 
perceção da mesma, mantendo, simultanea-
mente, a homeostasia e o bom funcionamento 
de todo o nosso organismo. 

O médico anestesiologista induz uma espécie 
de “coma” (“off”) necessário para um procedi-
mento cirúrgico, e por isso, na maior parte 
das anestesias gerais, os doentes têm de ser 
entubados (colocação de um dispositivo na 
boca que pode ir até à faringe, ou muitas das 
vezes até à traqueia e que serve para evitar 
que deixem de ventilar/respirar) e, maiorita-
riamente, com necessidade de serem ventila-
dos por um ventilador.   

Este coma induzido não pode ser muito 
profundo, porque o objetivo, como já foi dito, 
é manter todos os nossos órgãos em bom 
funcionamento, nomeadamente o nosso cére-
bro. E é aqui que reside toda a “arte” aneste-
siológica, ou melhor, toda a técnica, compe-
tência e conhecimento clínico e cientí�ico que 
um médico anestesiologista adquire ao longo 
de muitos anos!   
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É o nosso médico anestesiologista que duran-
te todo o procedimento cirúrgico nos vigia e 
“guarda” constantemente, fazendo uma moni-
torização contínua da respiração, tensão 
arterial, batimentos cardíacos, temperatura, 
glicémias, assim como também da atividade 
elétrica do nosso cérebro que apesar de estar 
“off” para a realidade que está a acontecer à 
sua volta, na sala operatória, continua a criar 
imagens, sonhos, a pensar e a mergulhar num 
mundo maravilhoso e ainda muito desconhe-
cido.   

Por vezes, o anestesiologista também pode 
carregar noutros botões “off” ainda mais 
seletivos e desligar somente a consciência ou 
sensibilidade de uma parte do nosso organis-
mo, como por exemplo anestesiar só uma 
mão, um pé, um ombro, uma perna ou mesmo 
só um braço. Neste tipo de anestesia(locorre-
gional), o cérebro é desconectado por uns 
minutos ou horas daquela zona do nosso 
corpo que será submetida a um procedimento 
cirúrgico. Nestas situações, de anestesia 
locorregional, o doente continua a ter perce-
ção da realidade (sabe que está a ser operado, 
e sabe onde está), mas simplesmente não 
sente a zona do seu corpo que está a ser inter-

vencionada. Foi portante realizado um “off” a 
um microcircuito do nosso organismo, man-
tendo todos os outros circuitos a funcionar 
normalmente.   

É claro que cada doente é um doente e, para 
que o médico anestesiologista saiba muito 
bem a “máquina” e os respetivos botões “off” 
e “on” que vai trabalhar, tem de perceber e 
conhecer todo o seu historial e problemas de 
saúde. Por isso não se esqueça: na avaliação 
pré-anestésica deve nomear todos os seus 
problemas de saúde (doenças, alergias, medi-
camentos, hábitos, problemas que teve com 
anestesias anteriores, etc.) e, principalmente, 
conversar com o seu médico anestesiologista 
sobre os seus receios e dúvidas! 

Ana Bernardino    
(Médica, Anestesiologista) 
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A velha questão do con�lito entre o coração e 
a razão será verdadeira? Será que faz sentido 
acreditarmos que o coração nos dita cami-
nhos mais impulsivos e até “perigosos” e que 
o cérebro será o conselheiro equilibrado, que 
nos faz escolher com base na análise e na 
razão? 

Na nossa vida já todos ouvimos várias vezes 
as frases “ouve o teu coração” e “tenho que te 
chamar à razão”, quando nos deparamos com 
a necessidade de fazer uma escolha impor-
tante e nos socorremos da opinião das pesso-
as que nos são próximas. Mas será que “ouvir 

Quem devemos ouvir,       
    a razão ou o coração? 

Fazer escolhas implica uma tomada de decisão e é aqui que muitos nos aconselham a 
ouvir separadamente o coração e a razão. Nada mais errado. Vamos precisar de ouvir 
os dois 

o coração” e “ouvir a razão” são atitudes 
incompatíveis? 

Parece-nos que emoção e razão devem ser 
encaradas como aliadas fortes, completando a 
sua atuação e a sua in�luência na realidade de 
cada ser humano. Já todos tomámos decisões 
com base na emoção e também com base na 
razão mas, normalmente, uma sem a outra 
não produzem o desejado equilíbrio. Emoção 
e razão fazem parte constante das nossas 
vidas e assumem uma presença mais ou 
menos forte, conforme o momento que esta-
mos a experienciar. 
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Viver com dúvidas e com necessidade de 
escolher é uma realidade inerente à nossa 
existência e, desde muito cedo, aprendemos a 
lidar com essas experiências, aprendendo 
também a lidar com as consequências das 
nossas decisões. As decisões resultam, na 
maior parte das vezes, do diálogo entre a 
emoção e a razão, que vamos conhecendo ao 
longo da nossa história pessoal, e só desse 
diálogo poderá resultar o crescimento.  

A ausência de total separação da emoção e da 
razão que António Damásio defende, ajuda-
-nos a perceber que as emoções possam gerar 
sentimentos, mas também atos racionais e, 
que tanto umas como outros vão in�luenciar o 
desenvolvimento individual e a capacidade 
decisória. Assim, entendemos que uma deci-
são dita racional possa ter na sua origem a 
interferência de variáveis emocionais e até 
que uma decisão da qual resulte um compor-
tamento desejável e bem-sucedido possa ter 
na sua origem uma emoção caracterizada 
como negativa. A aceitação de toda esta plas-
ticidade será, a nosso ver, essencial à saúde e 
ao bem-estar. 

Assim, desvaloriza-se a crença de que as deci-
sões mais acertadas são as que se tomam com 
base em análises racionais, mas também a 
ilusão de que a emoção sabe o melhor cami-
nho na procura daquilo que é bené�ico para o 
sujeito. Diríamos que a dicotomia emoção 
versus razão não poderá ter lugar numa tenta-
tiva de compreensão do comportamento 
humano, no que se refere à necessidade (e à 
possibilidade) de decidir e sim que estes dois 
conceitos são de complementaridade, não de 
antagonismo. 

Todos já experimentámos a necessidade de 
ter que tomar uma decisão e o peso de temer 
que não seja a “certa”. As nossas decisões só 
se provam mais ou menos acertadas em 
função das suas consequências futuras e em 
função dos bene�ícios que trazem. Seria muito 
mais simples se pudéssemos anular tudo o 
que é indesejado, se pudéssemos eliminar 
tudo o que nos deixa menos felizes. Contudo, 

a questão reside em fazer escolhas, que deno-
tem um equilíbrio entre emoção e razão e, 
essas escolhas, serão tanto mais seguras 
quanto mais forem baseadas no conhecimen-
to que temos de nós próprios e da nossa reali-
dade interna. 

As nossas emoções e a nossa racionalidade 
são características do que é humano, convi-
vem na nossa essência e, embora um ou outro 
domínio possa prevalecer em certas pessoas 
ou em certas atitudes, talvez seja consensual 
se dissermos que a saudável existência destes 
dois lados em cada um de nós será a condição 
desejável, no sentido de que nos orientará 
num percurso de vida mais tranquilo e adap-
tado. 

Ana Beatriz Condinho    
(Psicóloga Clínica e Psicoterapeuta) 
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Aristóteles (384 aC-322 aC, �ilósofo grego, 
discípulo de Platão), escreveu que “O Homem 
é um animal de Linguagem” e que “O ouvido é 
o órgão da Educação”. Destacava assim o 
papel primordial da audição, na aquisição e 
estruturação da linguagem oral e, simultanea-
mente, sublinhava a sua importância na 
transmissão dos valores civilizacionais, desde 
a cultura ao conhecimento cientí�ico. 

A função auditiva, função �isiológica do 
ouvido, desde tempos remotos é a pedra 
angular sobre a qual se foi edi�icando, ao 
longo de milhares de anos, o intrincado edi�í-
cio do sistema de comunicação humano. 

Isto é coisa de Homem,     
          ouvir e falar 

Noutros tempos, dir-se-ia que seria mágico, mas não há aqui nenhuma força sobrenatu-
ral. A audição sempre foi uma alavanca no progresso da espécie e, mesmo antes de 
nascer, o feto já tem a capacidade de ouvir. “A surdez separa-nos das pessoas” e a audi-
ção ajuda-nos a viver, mas é a linguagem que nos torna únicos e exclusivos 

Não conseguimos imaginar a forma limitada 
de comunicação dos nossos antepassados 
pré-humanos, mas sabemos que sem o desen-
volvimento de uma estrutura áudio-oral de 
comunicação não seria possível alcançar o 
progresso de que hoje dispomos. 

Às vezes ouço passar o vento; 
e só de ouvir o vento passar, 
vale a pena ter nascido. 

(Fernando Pessoa) 



A linguagem facilitou a expressão de senti-
mentos e emoções e permitiu a transmissão 
de aprendizagens e conhecimento. A comuni-
cação através da fala, iniciada com o Homo 
Sapiens, foi aperfeiçoada ao longo de gera-
ções e constitui ainda hoje a grande alavanca 
do progresso humano. 

Para falarmos não necessitamos de recursos 
tecnológicos dispendiosos ou so�isticados, 
porque já nascemos equipados com as estru-
turas fonatórias e auditivas, e usamos como 
meio de transmissão das vibrações sonoras o 
próprio ar que respiramos. Acresce ainda que 
a aquisição da linguagem áudio-oral se 
processa de forma espontânea nos primeiros 
tempos de vida. 

Da mãe sorvemos o leite e a palavra, apren-
dendo a língua materna. O alimento promove 
o crescimento �ísico e a palavra será a ferra-
menta para o crescimento emocional e 
intelectual. O ouvido interno inicia a sua 
formação pela 3ª semana de gestação e está 
completamente formado e com o tamanho 
próximo do adulto, por volta da 20ª semana 
de gestação. O ouvido médio e o ouvido exter-
no têm formação embrionária mais tardia e o 
seu crescimento mantem-se após o nascimen-
to.  

Deste modo, a audição fetal inicia-se por volta 
do 5º mês de gestação e há provas cientí�icas 
que documentam variações do ritmo cardíaco 
fetal, como resposta a estímulos sonoros, a 
partir deste período. Antes de nascer, o bebé 
já teve experiências auditivas durante cerca 
de 4 meses. 

Esta experiência auditiva constitui um 
elemento muito importante na ligação entre a 
vida intra e extra uterina: quando colocado 
sobre o peito da mãe, o recém-nascido reco-
nhece os batimentos cardíacos da progenito-
ra, que distingue do “barulho” envolvente, o 
que muito o tranquiliza. 

A audição será um grande gerador de emo-
ções ao longo de toda a vida. A voz dos pais e 
irmãos vai desenhar o universo familiar, 
primeira noção de conjunto do recém-nasci-
do, responsável por muitos sorrisos. Mais 
adiante, a audição contribuirá para a intera-
ção e integração social no relacionamento 
com as outras crianças. Quando adolescente, 
ouvir a voz da pessoa amada é motivo de 
fortes emoções, ouvir as músicas preferidas 
será um grande prazer. A voz dos colegas, no 
desporto, será um grande incentivo. Quando 
sénior, a voz dos amigos fará evocar o calor de 
velhos tempos e trará à memória momentos 
que nem o tempo consegue apagar. 

Helen Keller, que sofria de surdez e cegueira, 
dizia que “ser cega e surda é o pior dos infor-
túnios: a cegueira separa-nos das coisas, mas 
a surdez separa-nos das pessoas”. 

A nossa sociedade plasmou a importância da 
audição em vários conceitos, nas diferentes 
áreas da atividade humana. Na Bíblia surgem 
múltiplas referências à necessidade de “ouvir 
a Palavra de Deus”. Na política, os bons políti-
cos devem “ouvir a voz do Povo”. A nível 
individual é importante ouvir bons conselhos 
e até, por vezes, ouvir a voz da própria consci-
ência. E, mais uma vez, cabe ao cérebro desco-
di�icar o que ouvimos. Porque no início, existe 
apenas uma vibração que importa descodi�i-
car. No nosso planeta, são muitos os seres 
vivos que têm capacidade para ouvir, mas só o 
ser humano tem o poder da linguagem. Esta é 
a grande especialização da espécie humana, 
que exige a habilidade e o envolvimento de 
todo o sistema neurológico. É mesmo uma 
coisa só de Homens… 

Carlos Ribeiro     
(Médico, Otorrinolaringologista) 
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É um nervo , principalmente sensitivo com  
três ramos (nervo oftálmico, do maxilar e da 
mandíbula) e, por isso mesmo, a designação 
de trigémeo. Este é um dos nervos cranianos 
com mais rami�icações em todo o seu trajeto,  
começa no encéfalo e termina nas rami�ica-
ções �inais. Com um funcionamento em par, 
um de cada lado, são estes os nervos respon-
sáveis pela sensibilidade na face e por funções 
como mastigar ou falar.   

Em caso de dor intensa na face,

desconfie sempre do trigémeo 

Imagine o que seria passar dias, semanas, sem lavar a cara, os dentes; sem poder comer, 
sorrir, falar; fazer a barba ou maquilhar-se. A nevralgia do trigémeo é isto que provoca, 
uma dor intensa, que retrai todo e qualquer movimento 

Imagine os efeitos de não conseguir tocar na 
face, falar, rir, comer ou mesmo lavar o rosto. 
O medo da dor alucinante paralisa este tipo 
de atividade. Não raras vezes e por não se 
compreender o que está a acontecer, arranca-
-se dente atrás de dente e a dor mantém-se. É 
em desespero que estes doentes entram no 
gabinete de consulta. Na nevralgia do trigé-
meo é tudo isto que acontece. 
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A vida destas pessoas �ica virada de pernas 
para o ar. Desesperante e incapacitante, subli-
nham. Não falam, com medo de despertar a 
dor e escrevem tudo num papel. Alguns já não 
mastigam há várias semanas; outros nem se 
atrevem a emitir uma palavra, com medo de 
despertar a dor muito intensa, tipo choque 
elétrico, repetida e que surge em �isgadas e 
com elevada frequência. Este é o sintoma 
comum. 

A nevralgia do trigémeo é quase sempre a 
causa. O diagnóstico é feito por médico neuro-
logista, que recorre à con�irmação por resso-
nância magnética e a solução pode ser 
terapêutica. Mas nem sempre, nem nunca. Há 
casos em que a medicação não surte qualquer 
efeito. Aliás, os vulgares analgésicos não são 
recomendados para este tipo de dor alucinan-
te e desesperante, porque não atuam no 
gatilho e não produzem qualquer efeito. 

É preciso excluir se a causa da nevralgia é ou 
não provocada pela atuação de um tumor ou 
infeção pelo vírus herpes zóster. Na maioria 
das vezes, a causa é desconhecida e o nervo 
está apenas comprimido porque existe uma 
artéria anormal ou má posicionada. E, nesse 
caso, a atuação pode ser cirúrgica. 

A nevralgia do trigémeo é uma situação rara e 
quando se manifesta é mais comum nas 
mulheres, tende a afetar adultos de todas as 
idades, mas acaba por ter maior incidência 
em pessoas com mais de 50 anos.   

A dor pode aparecer de forma espontânea e 
pode demorar apenas alguns segundos ou 
dois longos minutos, mas é comum repetir-se 
várias dezenas de vezes num só dia, sem que 
se descubra qual o ponto-gatilho. 

Se a causa estiver na posição anómala de uma 
artéria, cabe ao neurocirurgião fazer a sepa-
ração, recorrendo a uma espécie de esponja 
para evitar o contato com o nervo trigémeo. 
Basta este gesto para a dor alucinante desapa-
recer durante anos. A técnica denomina-se 

descompressão vascular e os pacientes reve-
lam alívio quase imediato. Há um risco, aliás, 
toda e qualquer cirurgia não é isenta de risco, 
pelo que essa linha deve ser sempre bem 
ponderada. A intervenção cirúrgica pode 
causar algum grau de sensação de dormência 
na face. 

Jorge Gonçalves     
(Médico, Neurocirurgião) 



28

Obesidade feminina e      
      pressão craniana,
 
qual a relação? 

É preciso existir um aumento de peso descontrolado, ser mulher saudável e ter entre 20 
a 35 anos. São estas as características comuns nos casos de hipertensão intracraniana 
idiopática. Ou seja, quando a almofada de proteção do cérebro pressiona o nervo ótico 
e os nervos cranianos sensitivos. Fortes dores de cabeça, visão dupla ou perda da acui-
dade visual são alguns sintomas 
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A situação clínica aqui apresentada hoje é 
bastante rara, com poucos casos por cem mil 
habitantes, e muito mal conhecida pela maio-
ria dos clínicos. A sua presumível gravidade e 
possibilidade de reversão ou estabilização, 
justi�icam o seu conhecimento, não só pelos 
doentes, mas também pelos médicos que 
lidam diariamente com as queixas comuns.  

Se uma doente com índice de massa corporal 
superior a 30, obesa, em estado reprodutivo 
normal, entre os 20 e os 35 anos, se apresen-
tar ao seu médico de família com dores de 
cabeça violentas e persistentes, zoada nos 
ouvidos, com sensação de ouvido pulsátil, 
vertigens, dores tóraco-cervicais, visão nubla-
da e confusão mental, é provável que possa 
ser enviada a uma consulta de neurologia. E 
perante um exame neurológico negativo, 
pedem-lhe uma TAC cerebral e o exame virá 
relatado como normal, com ventrículos 
dentro dos limites, e sem massas intracrania-
nas, hematomas ou tumores, nem sinais de 
infeção localizada ou generalizada, de tipo 
meningoencefalite. Algum analgésico deverá 
ser prescrito e a indicação de voltar ao médico 
de família dentro de X tempo. Ao �im de duas 
semanas, a doente reaparece, agora com visão 
dupla e grande perda da acuidade visual. 
Mantém as dores de cabeça e, quando espirra, 
é como se lhe abrissem o crânio.   

Perante o agravamento da visão, o clínico 
geral pede uma consulta de oftalmologia, e 
mais exames vão ser realizados com fundos-
copia, campos visuais e outros que possam 
ser necessários, para entender a causa do 
edema papilar, e eventualmente da atro�ia 
ótica associada. Numa doente jovem, com 
tensão arterial normal, sem sinais de doença 
crónica, para além da obesidade, sem acidente 
prévio, e a entrar em pânico com as dores, e a 
perturbação da visão, será colocado eventual-
mente pelo oftalmologista o diagnóstico, 
entre outros, da hipertensão intracraniana 
idiopática.   

Idiopática porque não se conhece a causa, e 
hipertensão intracraniana porque a punção 

lombar vai registar um valor acima do 
máximo normal (15mmHg ou 160mmH2O). A 
PIC (pressão intracraniana) pode ser regista-
da em regime de internamento com sensores 
epidurais, subdurais, intraventriculares ou 
intracerebrais, registo que pode ser obtido 
continuamente durante o tempo que for 
necessário. Permite também fazer o diagnós-
tico diferencial com infeções ou hemorragias, 
resultado a obter quando se recolher o líquor. 

Almofada líquida 

Por comparação com a tensão arterial, a força 
que o sangue exerce sobre as paredes dos 
vasos – 120mmHg máx. e 70mmHg mín. – é 
bastante diferente da força do líquor sobre o 
cérebro com um valor normal entre 5 e 
15mmHg. Este líquido, tipo água de rocha, que 
se forma nos ventrículos cerebrais, a um 
ritmo de 0,35ml/min, atinge meio litro em 24 
horas, constituindo uma almofada líquida que 
envolve todo o cérebro, medula e raízes da 
cauda lombo-sagrada. Circula dentro dos 
ventrículos, com um volume médio de 25cc, e 
constitui a almofada de proteção do cérebro e 
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da medula nas acelerações, desacelerações e 
outras agressões bruscas, ou lentas, à cabeça e 
à coluna. 

Se não houvesse absorção do LCR (líquor), ao 
3º dia atingiria um volume de 1500cc, igual ao 
volume de um cérebro normal, podendo redu-
zir o manto cerebral a metade e conduzir ao 
colapso da função cerebral. Mas o LCR é reab-
sorvido ao nível dos seios venosos, e no caso 
da doença em causa, a reabsorção é de�iciente, 
por eventual estenose dos circuitos venosos, e 
consequente di�iculdade de drenagem, com 
aumento da pressão intracraniana. 

Nestes casos, 85% das situações de hiperten-
são intracraniana acontecem em mulheres 
jovens, em que a obesidade é uma constante e 
com uma prevalência a aumentar nos últimos 
anos, tendo-se veri�icado entre 2003 e 2017, 
um aumento de 6 vezes a incidência no País 
de Gales, paralelamente ao aumento da preva-
lência da obesidade.  

Relação direta com a obesidade 

Há uma relação direta entre a obesidade femi-
nina e o aumento da pressão dentro do crânio, 
conduzindo à compressão do nervo ótico, das 
meninges e dos nervos cranianos sensitivos. 
Responsáveis pelas dores de cabeça violentas, 
que aumentam com todas as situações que 
provocam maior pressão, como esforços 
�ísicos, tosse, espirros, etc. E, em certos casos, 
pode haver alterações cognitivas, com maior 
di�iculdade em executar tarefas básicas e ter 
discernimento sobre problemas diários. 

A urgência no tratamento passa pelo alívio da 
pressão nos nervos óticos, para recuperar a 
visão, minimizando concomitantemente o 
sofrimento causado pelas cefaleias, que se 
podem prolongar por meses e anos. A corre-
ção do peso, podendo ser feita médica ou 
cirurgicamente, tem um efeito signi�icativo na 
normalização da PIC, com diminuição das 
dores e melhoria da visão. Tratamento médico 
com inibidores da anidrase carbónica são por 
vezes usados por largos meses. A cirurgia com 

derivação do LCR, ventrículo-peritoneal ou 
lombo-peritoneal, podem fazer a diferença na 
normalização rápida do distúrbio hipertensi-
vo, havendo ainda países que utilizam a 
descompressão direta da bainha dos nervos 
óticos e, quando se encontra uma estenose 
nos seios venosos, também se pode utilizar, 
com mais riscos, stents venosos nos pontos 
em con�lito. 

A HIC (hipertensão intracraniana) idiopática 
é mais um pseudo tumor cerebral do que uma 
hipertensão benigna, que necessita conheci-
mento da parte de quem trata e também de 
um alerta a jovens, mães, ou futuras mães. 
Peso descontrolado a partir do nada, cefaleias 
violentas, alterações visuais, zumbidos, 
perturbação do equilíbrio e, nalguns casos, 
perturbação intelectual. 

Tratável com resultados animadores, mas 
com um aviso: entre 1975 e 2016 a prevalên-
cia da obesidade mundial triplicou. 

Raimundo Fernandes    
(Médico, Neurocirurgião) 
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A cirurgia Lasik corrige a miopia, a hipermetropia 
e o astigmatismo.

Marque a sua consulta  239 802 703 

PUBLICIDADE

Viver com ou sem óculos?
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Quando a demência pode ser
 

reversível

Há uma tríade de sintomas: di�iculdade no andar, incontinência e demência. As pessoas 
com mais de 60 anos de idade poderão ser facilmente diagnosticadas simplesmente com 
demência, quando na verdade existe uma acumulação de líquido, na almofada que pro-
tege o cérebro. Perdeu-se a capacidade de reabsorver e será preciso drenar, para aliviar 
a pressão intracraniana 
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A acumulação de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) no cérebro - a hidrocefalia – surge na 
maioria dos doentes com pressão intracrania-
na signi�icativamente aumentada. Contudo, 
numa forma em particular - a hidrocefalia de 
pressão normal (HPN) - a pressão mantém-se 
dentro de valores normais, podendo estar 
apenas ocasional ou ligeiramente aumentada. 
E esta HPN é a forma mais tratável de demên-
cia.  

A situação é muito rara antes dos 60 anos, 
afeta mais frequentemente homens e mani-
festa-se com deterioração da memória e 
cognição, perturbação da marcha e inconti-
nência urinária. Apesar da acumulação de 
LCR nas cavidades cerebrais, não existe 
obstrução signi�icativa à circulação, nem 
aumento da pressão. A lenta e progressiva 
distensão das cavidades naturais do cérebro, 
deve-se à redução da capacidade para reab-
sorver espontaneamente o LCR. Segue-se a 
disfunção cerebral que produz um quadro 
típico de sintomas, e que habitualmente não 
inclui cefaleia, náusea, vómito e perturbação 
aguda da consciência, tudo sintomas que são 
resultantes das restantes formas de hidroce-
falia. 

Na maior parte dos casos, não se identi�ica 
nenhum fator, nem nenhum evento precipi-
tante. Apenas num pequeno subconjunto de 
casos existe um antecedente de traumatismo 
crânio encefálico, hemorragia, tumor intra-
craniano, hemorragia ou infeção que deu 
lugar à perda de capacidade de reabsorção de 
LCR. Admite-se que a distensão mecânica do 
tecido cerebral na vizinhança dos ventrículos 
tenha o papel fundamental na evolução da 
patologia. 
 
Porém, a hidrocefalia de pressão normal foi 
descrita apenas em 1965 e é provável que nas 
próximas décadas se venha a documentar 
com mais detalhe o conjunto de processos 
biológicos que subtendem o desencadear da 
cascata patológica. Presume-se que a reab-
sorção de LCR é um passo sensível, cuja capa-
cidade máxima é limitada e suscetível a sofrer 

perdas cumulativas, em consequência de 
quase qualquer agressão ou in�lamação inter-
corrente - que pode sofrer erosão ao longo da 
vida e, eventualmente, vir a tornar-se insu�i-
ciente numa parte da população. 

O conjunto de sintomas é sumarizado na 
tríade de Hakim:    
• perturbação da marcha, com passos peque-
nos, com escassa elevação dos pés, por vezes 
com alargamento da base da marcha e di�icul-
dade na mudança de direção;   
• incontinência urinária, em alguns doentes 
urgência urinária;    
• demência, incluindo declínio da memória, 
alguma lenti�icação, indiferença e prejuízo 
sucessivo de todas as funções executivas. 

O estudo complementar mais informativo é a 
ressonância magnética (RM). Entre as altera-
ções morfológicas, contam-se o alargamento 
das cavidades ventriculares, com balonização 
dos cornos frontais dos ventrículos laterais, 
alargamento e elevação do teto do terceiro 
ventrículo e o aumento da velocidade de �luxo 
no aqueduto cerebral. Pretende-se ainda 
excluir formalmente a existência de outras 
patologias, que possam causar parte dos 
sintomas ou que possam coexistir, limitando 
crucialmente o prognóstico. Algum grau de 
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atro�ia cerebral ou pequenas lesões isquémi-
cas podem ocorrer em muitos doentes sem 
signi�icado clínico, mas a presença de atro�ia 
substancial ou lesões isquémicas extensas 
colocam problemas importantes no diagnós-
tico e na ponderação do tratamento em 
muitos doentes. 

Os doentes com clínica suspeita e cuja RM é 
compatível com HPN devem realizar estudo 
analítico do LCR, que pode ser obtido por 
punções lombares em dias consecutivos ou 
através da aplicação de derivação lombar 
externa. Deve ser evacuado em volume 
su�iciente para con�irmar se a espoliação 
temporária de LCR proporciona ou não alívio 
temporário dos sintomas e para procurar 
aferir o potencial do doente para melhorar. 
Muitos doentes neste segmento etário pade-
cem de outras patologias que podem causar 
alguns do sintomas ou que podem �ixar tetos 
funcionais rígidos.  

O prognóstico funcional e vital da HPN sem 
tratamento é mau. O advento do tratamento 
cirúrgico nas últimas 5 décadas permitiu 
mudar o futuro de muitos destes doentes 
através da instalação de um sistema de drena-
gem alternativo para o LCR.  

Na sua forma mais simples, uma drenagem 
deste tipo é composta por um tubo não colap-
sável que evacua o excesso de LCR dos ventrí-
culos cerebrais para outra cavidade natural 
do organismo, contendo uma válvula que 
impede o retrocesso de LCR. Na maioria dos 
casos, o destino do LCR é a reabsorção na 
cavidade peritoneal do abdómen. Nos siste-
mas correntes, o componente mecânico 
contém uma resistência variável ao �luxo que 
pode ser ajustada do exterior, bem como um 
componente anti gravitacional, que visa regu-
larizar o débito apesar da variação postural 
do doente. 

A implantação cirúrgica de um sistema de 
drenagem é um procedimento cirúrgico 
pouco agressivo, que tem lugar numa popula-
ção de pessoas com estado geral fragilizado 

pela HPN e frequentemente sobrecarregada 
com outras doenças crónicas. Contudo, em 
muitos doentes a gravidade da progressão da 
doença impõe a necessidade de proceder ao 
tratamento cirúrgico para procurar aliviar a 
lesão cerebral. 

Francisco Cabrita    
(Médico, Neurocirurgião) 
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      OLHARES INTERNOS 

Rosas vermelhas 

Imagem anatómica, em lâmina, com coloração por Hematoxilina/Eosina, 200X 
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Trata-se de um Meningioma Psamomatoso 

Neste tipo de tumor as células neoplásicas dispõem-se concentricamente, em turbilhões, onde se 
depositam �ibras colagénias que eventualmente calci�icam, dando origem aos corpos psamomatosos 
(do grego, psammos, areia). 

O meningioma é um tumor que tem origem nas membranas que envolvem o Sistema Nervoso Central, 
denominadas meninges. A grande maioria corresponde a tumores benignos. Ocorrem entre 12 a 20% 
de todos os tumores. São mais frequentes entre os 40 e 70 anos e predominam no sexo feminino.  

A sintomatologia neurológica pode ser muito variada dependente da localização e tamanho. Com 
alguma frequência são assintomáticos e são achados em exames complementares de diagnóstico, 
como TAC ou Ressonância Magnética, realizados por outro motivo, ou mesmo em autópsias. Os sinto-
mas mais frequentes são dores de cabeça, por vezes com vómitos, epilepsia e dé�ices neurológicos 
dependentes da localização. Por exemplo, no lobo frontal podem ir desde alterações do comporta-
mento até paralisia dos membros inferiores, ou ainda alterações na visão e olfato. 

O tratamento é cirúrgico, estando a sua remoção dependente da localização e, consequentemente, das 
estruturas afetadas. Sempre que é possível remover o tumor benigno na sua totalidade, a sobrevivên-
cia ao �im de 5 anos é de 91%. 

Para a medicina, esta é uma imagem de um meningioma psamomatoso. Para as outras pessoas, será 
apenas um desenho de Rosas Vermelhas. 

Maria Antónia Ferro           
(Médica, Neurologista) 
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De tempos a tempos, emergem novos concei-
tos no campo da imagiologia, resultantes da 
integração de um corpus de literatura investi-
gacional cada vez mais vasto e não restrito 
unicamente à imagem, visando ampliar os 
limites da ciência, na sua capacidade de criar 
imagens que traduzam a anatomia e função 
dos órgãos do corpo, e assim poder responder 

Quando a neurorradiologia 
amplia os limites da ciência 

Vai muito para lá da con�irmação do diagnóstico. Hoje, a neuro imagiologia é uma peça 
fundamental quando se quer estudar o cérebro. A ressonância funcional e a imagem 
multimodal já vieram dar certezas a promissoras terapias que podem inverter a atro�ia 
cerebral. Con�irma-se que o exercício �ísico inverte o declínio cerebral. Está escrito nas 
imagens 

às mais diversas questões clínicas e até �ilosó-
�icas. 

Entre estes “novos” conceitos surgiu nos 
últimos anos, devido à melhor capacidade 
discriminativa dos métodos modernos de 
imagem, a neurorradiologia preventiva, que 
assenta no racional da aplicação de técnicas 
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multimodais de aquisição de imagem, na 
tentativa da deteção precoce, ainda em fase 
subclínica, de doenças cerebrais e a subse-
quente aplicação de medidas preventivas que 
atuem sobre fatores de risco modi�icáveis. 

O impacto da neurorradiologia preventiva já 
se faz sentir em várias áreas, sendo sem 
dúvida uma das que desperta maior interesse, 
a do declínio cognitivo associado à idade. Tal 
não deve constituir surpresa alguma, aten-
dendo às pirâmides etárias dos países ditos 
desenvolvidos e ao aumento da esperança 
média de vida. 

São vários estudos publicados que investiga-
ram a relação entre IMC (índice de massa 
corporal) e atro�ia cerebral. Num dos primei-
ros estudos apreciaram-se as diferenças no 
volume de substância branca e substância 
cinzenta de 94 idosos, através de morfome-
tria por ressonância magnética, veri�icando-
-se que, após devida normalização com elimi-
nação de vieses atribuíveis à idade, sexo e 
raça, os indivíduos obesos (IMC superior a 
30) apresentavam atro�ia em áreas especí�i-
cas dos hemisférios cerebrais, a saber, nos 
lobos frontais, porção anterior do giro do 
cíngulo, hipocampos e tálamos. Esse mesmo 
estudo demostrou também que os idosos com 
excesso de peso (IMC entre 25 e 30) exibiam 
atro�ias preferenciais nos gânglios da base e 
nas coronas radiatas.  

Outro estudo mais recente explorou a asso-
ciação entre atividade �ísica, IMC e volume 
cerebral de 963 indivíduos (adultos saudá-
veis, idosos, pessoas com dé�ice cognitivo 
ligeiro (DCL) e Demência de Alzheimer (DA)), 
estabelecendo, inequivocamente, que a ativi-
dade �ísica se associava a maiores volumes 
cerebrais, portanto, a menor atro�ia. A relação 
inversa veri�icou-se relativamente ao IMC, 
�icando demostrada uma associação entre 
IMC elevados e redução da volumetria cere-
bral. Mas não só técnicas volumétricas de 
ressonância magnética são usadas neste 
campo. 

Para avaliar a integridade do tecido cerebral, 
técnicas avançadas de ressonância magnética, 
como o tensor de difusão, têm sido usadas 
para quanti�icar mudanças na estrutura e 
conectividade dos tratos que constituem a 
substância branca, provando-se associação 
entre danos nestes tratos e IMC elevado. 

Terapias simples e inesperadas 

Outra técnica avançada de ressonância mag-
nética, a ressonância funcional, permitiu 
também explorar associação de alterações na 
ativação cerebral durante a cognição e obesi-
dade, conseguindo-se provar num estudo que 
grandes circunferências abdominais se 
encontravam associadas a menores ativações 
cerebrais e lenti�icação na resposta para cum-
prir uma tarefa. 

Da análise e interpretação de todos os estu-
dos (dos quais apenas mencionei alguns a 
título de exemplo) que utilizam imagem 
multimodal para se debruçar sobre esta 
problemática (o declínio cognitivo), a�loram 
algumas promissoras “terapias”, às vezes tão 
radicalmente simples, e por isso inesperadas, 
como a atividade �ísica/exercício �ísico. 

De facto, múltiplos estudos de neurorradiolo-
gia corroboram os bene�ícios do exercício 
�ísico na estrutura e função cerebral. Volumes 
mais elevados de substância branca e subs-
tância cinzenta estavam presentes na volume-

IMC - índice de massa corporal
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tria por ressonância magnética em indivíduos 
saudáveis e com declínio cognitivo com 
melhor �itness aeróbico. Também a volume-
tria por ressonância comprovou, em idosos 
saudáveis, que maiores volumes hipocampais 
estavam relacionados com melhor condição 
�ísica, e consequente melhor performance em 
tarefas relacionadas com memória. 

Volumes hipocâmpicos superiores foram 
sucessivamente associados a atividade �ísica, 
conseguindo-se, inclusivamente, provar 
melhor performance da memória. 

Surpreendentemente provou-se a reversão de 
até 2% da perda de volume hipocâmpico, 
relacionado com a idade em adultos de meia-
-idade (equivalente a um ou dois anos de 
redução da volumetria), com treinos (�ísicos) 
continuados. 

Em antigos atletas que mantêm algum tipo de 
atividade �ísica o condicionamento aeróbico 
foi correlacionado com menor número e 
volume de lesões microvasculares, traduzidas 
como hipersinais T2 na substância branca 
cerebral. 

Envelhecimento saudável 

Em resumo, a ressonância magnética, e em 
particular as técnicas avançadas, permitiram 
demostrar, inequivocamente, a associação de 
uma série de fatores de risco modi�icáveis, 
incluindo a obesidade (como explanado neste 
artigo), sedentarismo, Hipertensão Arterial, 
Diabetes Mellitus e Dislipidémia, com a redu-
ção da volumetria de áreas cerebrais, meno-
res ativações perante tarefas relacionadas 
com memória e diminuição da integridade da 
substância branca. Paralelamente permitiram 
também provar a importância do exercício 
�ísico no envelhecimento saudável. 

No futuro parece inegável que o papel da 
neurorradiologia se estenderá muito além do 
diagnóstico, assumindo um papel forte na 
prevenção. Se por um lado facilitará a investi-
gação da superioridade de novas terapêuticas 

na preservação da função cerebral e preven-
ção do declínio cognitivo e neurodegenera-
ção, por outro lado auxiliará na prevenção 
propriamente dita, permitindo um diagnósti-
co mais precoce dos indivíduos em processo 
de envelhecimento patológico.  

A Neuroimagem preventiva trará um ganho 
considerável, com impacto económico e 
psicossocial, podendo permitir não só mais 
anos de vida como também a diminuição de 
anos de vida em situação de dependência. 

César Nunes     
(Médico, Neurorradiologista) 
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A aparência facial tem uma forte in�luência na 
vida humana, nomeadamente nas interações 
sociais e no estabelecimento da imagem 
pessoal. É essencialmente um fenómeno 
percetual, que pode ter fundações na heredi-
tariedade e ambiente, ou em ambos. Apesar 
de não existirem medições objetivas para a 
atracão �ísica, indivíduos de uma mesma 
sociedade têm padrões comuns, que lhes 
permite reconhecer a atração. Diferenças 
étnicas e raciais, assim como o sexo, idade, 
educação, estatuto socioeconómico e localiza-
ção geográ�ica desempenham um papel 
importante na diversi�icação das preferências 
estéticas.  

Assim, a estética facial é o determinante mais 
relevante na beleza �ísica, desempenhando 
um papel único em todas as interações sociais 
e no estabelecimento de uma imagem pesso-
al. A estética facial tem sido objeto de estudo 
de artistas e �ilósofos, de�inindo a beleza 
como um conjunto de qualidades que dão 
prazer aos sentidos ou à mente e, como ques-
tão �ilosó�ica, o debate continua aberto. 

A beleza, sem dúvida, tem uma forte in�luên-
cia na vida humana. A beleza parece estar 
mais na mente da cultura, que no olho do 
observador (Diamond, 1996) e Immanuel 
Kant (1790) também reiterou este mesmo 
ponto de vista, dizendo que "o belo é aquilo 
que agrada universalmente sem conceito".  

A conclusão inevitável é que existe uma 
grande variação no que é considerado uma 

Julgamos um livro pela capa? 

A experiência ensina-nos que “quem vê caras, não vê corações” mas, quando se trata de 
aparência facial, todos querem nascer com tudo no devido lugar e com as medidas 
certas. O padrão comum abre caminho à atração, em oposição ao atípico, mas o equilí-
brio nem sempre se traduz numa face atraente 
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face estética dentro de uma dada cultura, 
contudo, uma face comum é considerada 
sempre mais estética do que uma face atípica. 

 A forma geral da face pode ser descrita quali-
tativamente de redonda, oval ou quadrada, 
longa ou curta e também como larga ou 
estreita. Independentemente do tipo facial, o 
equilíbrio e a harmonia são essenciais para 
uma boa estética facial. A face deve ser simé-
trica em tamanho, forma e arranjo dos com-
ponentes faciais. No entanto, é importante 
sublinhar que, na natureza, a simetria perfei-
ta não existe.  

Proporções faciais são fundamentais na esté-
tica facial. Verticalmente uma face equilibrada 
pode ser dividida em três terços: superior, 
médio e inferior. A proporcionalidade vertical 
é encontrada quando os três terços possuem 
aproximadamente o mesmo tamanho. O terço 
superior vai desde a linha do cabelo à glabela 
(espaço entre as sobrancelhas), o terço médio 
da glabela ao ponto subnasal, ponto entre o 
nariz e o lábio superior, e o terço inferior vai 
do subnasal ao mento cutâneo, o ponto mais 
inferior dos tecidos moles do queixo. O terço 
inferior da face é o mais relevante, na medida 
em que engloba todas as estruturas que estão 
diretamente envolvidas nos tratamentos 
ortodônticos ou ortodôntico-cirúrgico (cirur-
gia ortognática), re�letindo-se a este nível os 
seus maiores efeitos. Este terço encontra-se 
ainda subdividido, de�inindo uma proporcio-
nalidade ideal de 1:2 entre a altura do lábio 
superior e a altura do lábio inferior e mento. 

No ser humano, ocorre uma diferença natural 
entre sexos, que passa por características 
�ísicas, perceções e preferências, que podem 
ter in�luência na interação social, sexualidade 
ou escolha de parceiro sexual.  

Vários procedimentos realizados por diferen-
tes pro�issionais podem alterar a aparência 
facial, atuando no esqueleto facial, nos tecidos 
moles e nas arcadas dentárias. Um dos princi-
pais objetivos do tratamento ortodôntico-ci-
rúrgico, em conjunto com a obtenção de uma 

boa oclusão dentária, é a obtenção e/ou 
preservação da atração facial. O exame facial 
pode ser determinante na decisão de qual o 
procedimento que vai resultar uma maior 
estética. Uma mera correção da oclusão pode 
originar resultados variados e muitas vezes 
pobres em relação à atração facial.  

As orientações estéticas devem ser seguidas 
ao determinar o plano ortodôntico e/ou 
cirúrgico se um dos objetivos do tratamento é 
a atração facial. É aqui que os especialistas 
desempenham um papel decisivo na determi-
nação do destino estético da face do paciente, 
contudo, devem ter sempre em consideração 
a perceção da face pelo próprio paciente, 
tendo em conta os conceitos de beleza, equilí-
brio, harmonia e proporção facial. Mas não só, 
porque a funcionalidade deve estar sempre 
assegurada, estando muito para lá do que o 
padrão de�ine como uma “cara linda”. A masti-
gação, deglutição, respiração e linguagem 
articulada são a prioridade para o desejado 
equilíbrio. A aparência facial deveria ser 
apenas a capa do livro… 

João Pedro Marcelino    
(Médico, Cirurgião Maxilo-Facial) 
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Segundo a literatura psiquiátrica, a base 
etimológica do termo “pânico” tem origem na 
mitologia grega, vindo do nome do Deus Pã. 
Na história da Grécia antiga, um dos Deuses, 
Pã, divindade dos bosques, dos campos e 
montanhas, que possuía chifres e pés de bode, 
tinha o hábito de pregar sustos às pessoas, 
deixando-as receosas, amedrontadas, apavo-
radas, ou seja, literalmente em pânico. Hoje, 
não é bem assim. O medo intenso e excessivo, 
sem razão aparente, instala-se subitamente. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a ansiedade é o sintoma psicopatológi-
co mais frequente, estando entre os principais 
problemas de saúde mental a nível mundial. 
Sendo uma característica biológica comum 
entre os seres vivos, pode ser uma emoção ou 
reação normal a uma ameaça e desempenha 
um importante papel na sobrevivência. 
Porém, a ansiedade pode tornar-se num 
estado patológico, fora de controlo, caracteri-
zado por um medo intenso e excessivo, sem 
nada que o desencadeie, como acontece, por 
exemplo, num ataque de pânico.   
 
Um ataque ou crise de pânico é uma forma 
grave e extrema de ansiedade, que parece “vir 
do nada” e pode até surgir durante o sono. 
Geralmente as crises desencadeiam-se subi-
tamente, com grande imprevisibilidade de 

Ataque de pânico …  
Um “curto-circuito” cérebro–coração?

Começa a ser comum nas salas de urgências encontrar jovens adultos �isicamente sau-
dáveis, mas que insistem que estão a morrer de ataque cardíaco. Na verdade, o ataque é 
de pânico, uma forma grave e extrema de ansiedade, com sintomas que podem ser incor-
retamente diagnosticados, mas que na verdade não apresentam um perigo real. A maio-
ria recupera sem tratamento, os outros desenvolvem uma perturbação de pânico… 

ocorrência, com ansiedade muito intensa e 
sintomas mentais de sensações de medo 
extremo, perda de controlo e morte iminente, 
atingindo a máxima intensidade nos primei-
ros dez minutos e, habitualmente, desapare-
cem em uma hora. Normalmente, as pessoas 
são incapazes de identi�icar a origem dos seus 
medos, podem encontrar-se confusas e ter 
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di�iculdades de concentração. Estes sintomas 
podem-se apresentar com um ou mais sinto-
mas �ísicos (como taquicardia, palpitações, 
dor no peito, tremores, tontura ou falta de ar).

Geralmente, a primeira crise de ansiedade 
não se identi�ica como tal e a pessoa recorre 
ao serviço de urgência preocupada e assusta-
da pelos sintomas �ísicos associados, e 
sempre com a sensação de que os seus sinto-
mas implicam uma doença de extrema gravi-
dade. As preocupações somáticas de morte, 
por um problema cardíaco ou respiratório, 
são o principal centro de atenção dos doentes 
com ataques de pânico. De repente, sentem 
que o coração acelera, que não conseguem 
respirar e que vão sufocar. Sentem-se enjoa-
dos, com a sensação de alteração �ísica impor-
tante, o que os leva a considerar que estão em 
perigo de morrer. Durante um ataque de 
pânico, até 20% dos doentes apresentam 
episódios de tipo síncope ou desmaio, com 
perda momentânea dos sentidos, durante 
alguns segundos apenas, e com recuperação 
espontânea. Nas salas das urgências podemos 
ver doentes jovens, pessoas saudáveis �isica-
mente que, não obstante, insistem que estão 
ao ponto de morrer de um ataque cardíaco. 

A prevalência dos ataques de pânico é muito 
comum, ocorrendo sobretudo em adultos 
jovens, na faixa etária entre 20 e 45 anos, de 

ambos os sexos, com predomínio do sexo 
feminino.   

Os ataques de pânico podem ocorrer, quer 
isoladamente, quer no contexto de qualquer 
perturbação de ansiedade (perturbação de 
ansiedade generalizada, perturbação de 
pânico, fobias, perturbação de stress 
pós-traumático), bem como de outras pertur-
bações mentais (por exemplo, perturbações 
depressivas, de stress pós traumático, de uso 
de substâncias) e em algumas condições 
médicas (por exemplo, cardíaca, respiratória, 
vestibular, gastrointestinal).   
 
Diferente dos pesadelos 

Os ataques de pânico durante o sono, embora 
limitados e breves, são despertares súbitos, 
violentos e angustiantes, com importante 
sintomatologia ansiosa e neurovegetativa, 
veri�icando-se grande di�iculdade em conci-
liar o sono de novo. Parecem ocorrer com 
frequência durante o sono NREM, na fase 2, 
no período transicional para o sono profundo, 
diferenciando-se assim dos terrores notur-
nos, que se produzem durante o sono lento 
profundo, e dos pesadelos, que têm lugar 
durante o sono REM. Alguns doentes têm 
ataques de pânico exclusivamente durante o 
sono. Um estudo poligrá�ico do sono ou polis-
sonogra�ia é geralmente recomendado para 
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excluir a síndroma de apneia do sono, paras-
sónias ou outros distúrbios primários do 
sono. Certos doentes com ataques de pânico 
durante o sono, podem mesmo desenvolver 
medo condicionado, evitando o sono, o que 
pode causar maior privação de sono e, 
portanto, agravamento da situação. 

Não basta ter ataques de pânico para ter uma 
perturbação de pânico. Geralmente, a maioria 
das pessoas recupera das crises de pânico 
sem tratamento, porém, outras desenvolvem 
uma perturbação de pânico, que deve ser 
diagnosticada quando a pessoa desenvolve a 
preocupação em ter outros ataques de pânico 
e/ou modi�ica seu comportamento para 
tentar evitar as crises. 

No mecanismo do pânico há, entre outras, 
várias teorias bioquímicas relacionadas com 
alterações a nível dos neurotransmissores e a 
nível das vias cerebrais. Parece existir um 
dé�ice na transmissão e coordenação de infor-
mações sensoriais a nível cortical e no tronco 
cerebral, resultando em atividade aumentada 
da amígdala, com consequente ativação 
neuroendócrina, comportamental e automá-
tica.   

Para fazer o diagnóstico, é importante consi-
derar as condições clínicas que podem causar 
sintomas semelhantes a ataques de pânico 
(como arritmias, isquemia cerebral, doença 
coronária, tireotoxicose, feocormocitoma). A 
história clínica e o exame �ísico devem ser 
su�icientes para excluir essas condições; caso 
subsistam dúvidas, exames complementares 
especí�icos devem ser sempre considerados. 

Alivio do sofrimento 

As crises de pânico são tratáveis e controlam-
-se de forma rápida e e�icaz, com qualquer 
benzodiazepina por via oral, sendo psicofár-
macos bem tolerados. É bom condicionar, de 
forma simultânea, um ambiente de con�iança 
e tranquilidade, explicando sempre ao doente 
o que está a acontecer e a interpretação 
errada que está a fazer dos seus sintomas 
neurovegetativos. O objetivo do apoio psico-

lógico ao doente é o alívio do sofrimento, pela 
compreensão e pela elaboração da ansiedade, 
e visa diminuir as fantasias de morte e de 
incapacidade �ísica ou psíquica. Com a com-
preensão e a aceitação do seu estado, o 
doente adquire algum controle sobre a ansie-
dade e ocorre uma diminuição na intensida-
de.   

Quando não existem antecedentes prévios de 
crises de pânico, é aconselhável e tranquiliza-
dor para o doente, o médico realizar um 
eletrocardiograma que descarte uma crise 
coronária. Em alguns casos, durante o ataque 
de pânico, pode-se propor ao doente, inspirar 
e expirar dentro de um saco de papel (re-res-
piração), para prevenir uma crise de tetania, 
derivada da hiperventilação mantida (que 
diminui o dióxido de carbono no sangue). Na 
perturbação de pânico, o tratamento pode 
incluir medicamentos antidepressivos, psico-
terapia (terapia cognitivo-comportamental) e 
terapias de terceira geração baseadas em 
mindfulness. 

Um estilo de vida saudável pode ser, segura-
mente, um bom aliado para evitar crises de 
ansiedade. É importante uma alimentação 
equilibrada, devendo-se evitar alimentos ou 
bebidas com estimulantes (café, chá, chocola-
te, coca-cola e refrigerantes). A prática 
adequada e regular de exercício �ísico pode 
melhorar a saúde e bem-estar. O sono deve 
ser uma prioridade, com uma boa higiene e 
horários regulares de levantar e deitar, deven-
do sempre ser cumpridas entre sete a oito 
horas de sono diárias, estando demonstrado 
cienti�icamente, que dormir menos de seis 
horas é claramente perigoso para a saúde. 
Vigiar os pensamentos e evitar andar preocu-
pado e stressado, fomentando atitudes positi-
vas, pode ajudar a melhorar o padrão de 
cognição de sensitividade ansiosa. 

Joana Serra     
(Médica, Psiquiátrica) 
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Marque o seu exame, 
colonoscopia ou endoscopia 

Tel. 239 802 590 
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Sabemos diagnosticar os 
seus problemas digestivos
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Historicamente, as diversas tentativas de 
de�inir o momento exato da morte sempre 
foram problemáticas. Desde que Galeno, em 6 
a.C., determinou que era o coração (devido a 
descarga simpática do sistema nervoso autô-
nomo) o responsável pela alma e as emoções, 
a humanidade correlaciona a morte à para-
gem da contração cardíaca.  

A título de curiosidade, alguns dos testes 
usados ao longo do tempo consistiam na colo-
cação de um espelho junto às vias aéreas 
superioras que, caso não embaciasse, levava a 
concluir-se que a função ventilatória tinha 
cessado. Para além de espelhos, também 
chamas ou velas foram usadas para o mesmo 
efeito, sempre com o pressuposto de que na 
presença de qualquer movimento de ar 
provocado pela ventilação pulmonar, a chama 
�icaria trémula.  

Só em 1846, a Academia de Ciências de Paris 
aceitou que a morte signi�icava a ausência de 
respiração, de circulação e de batimentos 
cardíacos. No início, era observando se o 
indivíduo respirava ou não que se determina-
va se estava vivo ou morto. Depois, com o 
aparecimento do estetoscópio, a existência ou 
não de batimentos cardíacos passou a ser 
determinante. 

Perante a tafofobia (fobia que se caracteriza 
pelo medo de ser enterrado vivo ) existente 
em 1820 nos EUA, foi criada a Society for 
Prevention of Premature Burial, que preten-
dia prevenir a possibilidade de enterros 

Foi o cérebro que mudou     
       o conceito de morte 

É o coração ou o cérebro que dita o �im da vida? No início, era a paragem cardíaca, mas 
a ventilação arti�icial, a massagem cardíaca e a respiração boca-a-boca conseguiram 
reverter e “ressuscitar” o que se julgava perdido para a morte. O que era tido como certo, 
deixou de o ser e foi a função cerebral que mudou conceito 

prematuros, sociedade essa que persistiu até 
1923. Em Londres, a Association for the 
Prevention of Premature Burial, fundada em 
1896, efetuou campanhas a defender a 
melhoria dos métodos de certi�icação da 
morte e a construção de caixões com disposi-
tivos de sinalização - como campainhas - que 
poderiam ser ativados, caso a pessoa fosse 
declarada morta e enterrada por engano. 
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Contudo, após a invenção da ventilação arti�i-
cial, a respiração boca-a-boca e da massagem 
cardíaca externa, nos anos 50 do século XX, foi 
possível, em alguns casos, reverter a paragem 
cardíaca e respiratória. E o aparecimento dos 
ventiladores e das unidades de cuidados 
intensivos na mesma época, tornaram possí-
vel manter arti�icialmente a função cardior-
respiratória. Assim, o que era tido como certo, 
passou a não o ser. Mas do desenvolvimento 
da reanimação cardiorrespiratória e das 
técnicas e dispositivos de suporte da vida, 
resultaram que alguns doentes mantinham a 
função respiratória arti�icialmente, mas 
perderam totalmente as funções cerebrais. 

Pela de�inição cardiorrespiratória de morte 
estes doentes estavam vivos, podendo poten-
cialmente manter-se inde�inidamente nestas 
condições. Esta manutenção de indivíduos, 
cuja função cerebral se tinha irremediavel-
mente perdido, levantaria problemas legais, 
éticos, psicológicos e económicos. Tanto para 
pro�issionais como para familiares, criaram-
-se situações insustentáveis, algumas das 
quais �icaram sobejamente conhecidas e 
deram origem a intensos debates públicos e 
dramas judiciais.   

Foi nessa mesma época que assistimos ao 
desenvolvimento das técnicas de transplanta-
ção, com a consequente necessidade de 
órgãos viáveis, que têm mais probabilidade 
de serem obtidos se forem extraídos de um 
corpo funcionante. De facto, nos anos 50 do 
século XX, começaram a fazer-se os primeiros 
transplantes renais e no �inal dos anos 60 do 
mesmo século foi efetuado com sucesso o 
primeiro transplante cardíaco. 

A evolução da técnica e da ciência exigiram 
alterar o conceito de morte, que já não estava 
de acordo com a nova realidade, colidindo 
muitas vezes com o bom senso e com a neces-
sidade de bene�iciar outras pessoas com os 
novos desenvolvimentos da medicina. 

É de Mollaret e Goulon, em 1959, a designa-
ção de “coma ultrapassado”, atribuído aos 
doentes que tinham perdido as funções cere-

brais, incluindo as vegetativas. Em 1968, a 
Comissão Ad Hoc da Harvard Medical School 
propôs que fosse declarada a morte de um 
indivíduo em coma irreversível, antes de se 
desligarem os meios de suporte. Aqui a desig-
nação foi de coma irreversível, em vez de 
coma ultrapassado, e foi descrito como um 
estado de não reatividade, sem movimento, 
respiração ou re�lexos, e um eletroencefalo-
grama plano.   

Com este novo conceito, pretendia-se que os 
doentes que tinham perdido irreversivelmen-
te a actividade cerebral, portanto, sem hipóte-
ses de sobreviver sem suporte intensivo, não 
fossem mantidos inde�inidamente ligados a 
um ventilador, sem que tirassem disso algum 
bene�ício. O caminho da transplantação de 
órgão �icava facilitado. 

Portugal adotou como critério a morte do 
tronco cerebral, conceito e de�inição que vem 
sendo aplicada desde 1994. Ou seja, a morte é 
decretada quando há uma paragem irreversí-
vel do funcionamento do organismo como um 
todo, sendo o todo maior que a soma das 
partes. A de�inição de organismo como um 
todo é feita em termos �isiológicos: com 
controlo da respiração, da temperatura, do 
equilíbrio hidra eletrolítico, da consciência, 

À morte ninguém escapa
Nem o rei, nem o bispo, nem o papa,
Mas hei-de escapar eu:
Compro uma panela
que me custa um vintém
Meto-me dentro dela
E tapo-me muito bem...
Vem a morte e diz:
- Hmmm, aqui não há ninguém!
Boas noites, meus senhores,
Passem por cá muito bem...”

(Popular)
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controlo autonómico, regulação neuro-endó-
crina, comportamento sexual e fome. O orga-
nismo como um todo poderia funcionar 
mesmo sem alguns subsistemas. 

Assim, para se decretar a morte cerebral é 
necessário documentar a paragem irreversí-
vel do funcionamento de todo o encéfalo. 

Condições Prévias:    
Para o estabelecimento do diagnóstico de 
morte cerebral é necessário que se veri�i-
quem as seguintes condições prévias:  
1) Conhecimento da causa e irreversibilidade 
da situação clínica, como seja um traumatis-
mo craniano grave;    
2) Estado de coma com ausência de resposta 
motora à estimulação dolorosa na área dos 
pares cranianos;    
3) Ausência de respiração espontânea; 
4) Constatação de estabilidade hemodinâmi-
ca e da ausência de hipotermia, alterações 
endócrino-metabólicas, agentes depressores 
do sistema nervoso central e ou de agentes 
bloqueadores neuromusculares, que possam 
ser responsabilizados pela supressão das 
funções referidas nos números anteriores.  

Procedimentos:    
1) O diagnóstico de morte cerebral implica a 
ausência na totalidade dos seguintes re�lexos 
do tronco cerebral:    
a. Re�lexos fotomotores com pupilas de 

diâmetro �ixo;  
b. Re�lexos oculocefálicos;  
c. Re�lexos oculovestibulares;  
d. Re�lexos corneopalpebrais;  
e. Re�lexo faríngeo.  
2) Realização da prova de apneia con�irmati-
va da ausência de respiração espontânea. 

Requerimentos:    
A veri�icação da morte cerebral requer: 
1) Realização de, no mínimo, dois conjuntos 
de provas com intervalo adequado à situação 
clínica e à idade;  
2) Realização de exames complementares de 
diagnóstico, sempre que for considerado 
necessário;  
3) A execução das provas de morte cerebral 
por dois médicos especialistas (em neurolo-
gia, neurocirurgia ou com experiência de 
cuidados intensivos);  
4) Nenhum dos médicos que executa as 
provas poderá pertencer a equipas envolvidas 
no transplante de órgãos ou tecidos e pelo 
menos um não deverá pertencer à unidade ou 
serviço em que o doente esteja internado.  

Gonçalo Costa     
(Médico, Neurocirurgião) 
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Cirurgia da catarata 

Marque a sua consulta  239 802 701/2 
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É frequente ouvir as pessoas falarem de 
cansaço, depressão, desgaste e outros termos 
para se referirem a estados de espírito que 
pensam serem todos a mesma perturbação, 

Na antecâmara da depressão… 

        Ou será cansaço?

A fronteira não é precisa e a tristeza não pode ser vista como um sinal. A depressão é 
muito mais e implica sofrimento. O caminho pode começar pela ansiedade, desespero, 
frustração e desmoralização. Mas é a personalidade e a capacidade de adaptação que 
combatem este estado de espírito que precede a antecâmara da depressão 

mas que diferem tanto na qualidade e profun-
didade das sensações, bem como clinicamen-
te, porque devem ser entendidos de forma 
diferenciadora.  
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Perante cada caso devemos perceber o que 
sucedeu antes do aparecimento dos sintomas, 
veri�icar se existem ou não fatores orgânicos 
por detrás das queixas, perceber se houve 
ingestão de alguma substancia medicamento-
sa ou outras, se se veri�icam di�iculdades 
sócio pro�issionais, ou se as caraterísticas 
próprias de personalidade podem explicar as 
referidas perturbações. 

Na prática, muitos pacientes têm di�iculdade 
em recordar as circunstâncias e as �lutuações 
sintomatológicas prévias, de modo a que as 
distinções ganhem signi�icado para serem 
tratadas adequadamente. No entanto, na 
presença da pessoa com queixas como triste-
za, cansaço, irritabilidade ou mesmo disfun-
ções neurovegetativas ligadas a estados 
ansiosos, impõe-se uma abordagem que 
inclua um espectro de investigações, que vão 
da neurobiologia à psicossociologia. Só uma 
visão global, de modo a percebermos o 
enquadramento circunstancial, pode indiciar 
se estamos em presença de uma depressão, 
de outra situação mórbida ou de uma reação 
normal perante um evento stressante. 

A depressão é uma das entidades mais 
referenciadas em psiquiatria, mas é, sem 
dúvida, uma das mais ambíguas, pois sendo a 
tristeza o sinal mais signi�icativo do seu diag-
nóstico, ela é também uma experiência 
humana vulgar e normal.  A depressão mani-
festa-se por múltiplas formas, muitas vezes 
sem que a tristeza seja visível e detetável, 
sendo associada a muitas comorbidades de 
causas diversas, exigindo-se por isso um diag-
nóstico rigoroso.  

Distinguir o normal do patológico 

A distinção entre situações depressivas e 
outras vivências capazes de mimetizar o 
humor patológico, é imperativa para se 
programar a terapêutica adequada, seja ela 
farmacológica, psicológica ou com qualquer 
outro método. Já a depressão de gravidade 
moderada exige, pelos perigos que pode 
representar na indução de comportamentos 
anómalos, uma terapêutica incisiva farmaco-

lógica, para além de eventual ajuda psicotera-
pêutica. 

Outras disfunções que provocam sofrimento 
são produto da conjugação negativa de causas 
con�lituais na esfera social, familiar ou pro�is-
sional, gerando sintomas que di�icultam a 
distinção entre o normal e o patológico e, não 
raro, a fronteira é imprecisa e mesmo contro-
versa. Também existe di�iculdade em diferen-
ciar as chamadas distimias das reações de 
tipo depressivo, que acompanham alguns 
tipos de personalidade, bem como o verda-
deiro papel, nestes casos, das situações de 
stress. Muitas pessoas experienciam situa-
ções bastante traumatizantes e nem por isso 
são percetíveis manifestações de claudicação; 
há fatores que proporcionam fragilidades e 
vulnerabilidades, algumas vezes ligadas a 
di�iculdades no lidar com acontecimentos 
di�íceis, outras derivadas de inadaptação na 
sua forma de estar ou viver. 

A génese da depressão 

Perante o stress nem todos reagem da mesma 
maneira, com pessoas que suportam bem o 
stress e outras que claudicam facilmente. A 
génese das depressões deriva não só do stress 
que o trajeto de vida cria, mas igualmente da 
personalidade e capacidade de adaptação dos 
indivíduos, da gravidade e número dos even-
tos adversos, de variáveis biológicas, sociais e 
psicológicas.  

Não é muito despropositado dizer que a 
personalidade é um vínculo psicológico 
importante no impacto emocional dos even-
tos, que podem provocar distúrbios que são, 
muitas vezes, antecâmara da depressão. Fala-
mos, entre outros estados, da desmoralização 
que provoca incapacidade de lidar com situa-
ções ansiogenas, perda da esperança e do 
autocontrole. Este estado leva à desistência 
por já não haver resistência face ao desequilí-
brio emocional que se vai vivenciando. Se a 
experiência se prolonga ou estas vivências se 
multiplicam, aumenta a sensação de fracasso, 
as ruminações autodesvalorizantes apare-
cem, o autoconceito degrada-se e as manifes-
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tações relacionais tomam formas que vão da 
ansiedade, desespero, desmoralização, até à 
depressão.  Qualquer das alterações merece a 
atenção médica e se forem persistentes, o 
tratamento é imperioso, ponderado cada 
caso. 

Fúria consumidora    

As sociedades modernas alteraram a ecologia 
natural do homem e criaram leis e princípios 
que sobrevalorizam o lucro e o consumo, 
dando ao cidadão uma vivência que se conso-
me na TV, na exaltação do privado, na busca 
da fuga ao anonimato, no consumismo 
exacerbado. 

Esta dinâmica não isenta a saúde do consu-
mismo, somando-se a procura justi�icada dos 
cuidados, à fúria consumidora do “médico”, e 
deste modo, tentar-se combater o vazio, o 
sofrimento e as angústias. Também na socie-
dade atual adquire importância uma postura 
narcísica da cultura do corpo, tendo como 
essencial nesta valorização o prazer, a beleza 
e a ausência da dor. 

Neste labirinto de caminhos para “o ser feliz” 
e o bem-estar, há bastante frustração e uma 
sensação de constrangimento por não satisfa-
ção dos objetivos e projetos. 

A fadiga, a tensão, a irritabilidade, a falta de 
objetivos, são a natural consequência de uma 
modernidade social que esvazia a existência, 
bloqueia o futuro, leva à ruminação sobre os 
insucessos e termina no consumo de todas as 
substâncias que esbatam o desprazer e levem 
à sobrevivência minimamente humana. 

O combate a este estado de espírito faz-se 
fundamentalmente na esfera social, pensando 
a realidade na sua complexidade e abrindo 
pontes a um tempo mais esperançoso, sem 
tanto ceticismo e desumanização. 

 
António Reis Marques    
(Médico, Psiquiatra) 
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Sendo óbvio que cada vez mais se vão rece-
bendo contribuições biológicas para o conhe-
cimento da doença mental, aceita-se que há 
outros fatores despoletadores de perturba-
ções psíquicas. Há que admitir, então, uma 
grande complexidade quando falamos de 
doença psiquiátrica, restando-nos a adoção 
de um paradigma empírico, que satisfaça as 
possibilidades práticas de intervenção num 
ramo tão complexo da Medicina. 

A vida clínica em psiquiatria exige, para além 
da ajuda humanista que qualquer cidadão 
sintónico deve ao indivíduo em sofrimento, 
que se faça um diagnóstico da perturbação e 
um plano terapêutico que incorpore os mais 
recentes conhecimentos cientí�icos. Um 
psiquiatra é um médico cuja prática clínica é 
feita naturalmente através do diagnóstico e 
da terapêutica dos transtornos mentais. 

A psiquiatria moderna tem recebido, nas 
últimas décadas, contribuições de várias ciên-
cias como a genética, as neurociências, a 
sociologia, a farmacologia, a psicologia e 
tantas outras, o que contribuiu para modi�icar 
conceções quanto às causas, tratamentos e 
organização dos serviços, e alterar a forma 
como os cidadãos olham estes doentes. 

Conhecemos algumas correntes que criticam 
a existência de um diagnóstico, porque acham 

Transtornos ou doença psiquiátrica, 
 
        onde está a lesão?

Sabemos que a fronteira entre o “dito” normal e algumas perturbações é imprecisa e a 
transição entre os dois estados é normalmente gradativa. Na mesma linha de preocupa-
ções enquadra-se a noção da doença estar ou não ligada à existência de uma lesão. Esta 
é uma área em que é imperioso distinguir a doença e o sujeito. A identidade da pessoa 
não pode ser a sua doença 

que os transtornos são únicos e pessoais, 
levando por arrasto à desvalorização das 
nosogra�ias classi�icativas. A verdade é que a 
investigação e a clínica exigem rigor concep-
tual, por forma a se encontrarem critérios de 
diferenciação dos diversos transtornos men-
tais, existindo atualmente várias formas de 
classi�icação. Tudo isto porque é complexo 
de�inir doença mental e também por estarem 
em causa funções mentais superiores como 
crenças, emoções, desejo, motivações ou 
afetos. 

Um diagnóstico é uma descrição de uma 
perturbação e elucida-nos não só quanto aos 
aspetos fenomenológicos, mas também 
quanto à etiologia, evolução e pato�isiologia. 
Só que na psiquiatria é ainda hoje muito 
di�ícil saber a causa de muitas destas doenças.  
O processo que leva ao diagnóstico deve ter 
em conta os critérios em que se baseia o siste-
ma classi�icativo adotado. 

As doenças mentais são normalmente carac-
terizadas segundo três métodos diferencia-
dos quanto à abordagem adotada e, assim, 
podemos olhá-las em três perspetivas: 
sindromática, nosológica e dimensional. 

A abordagem sindromática tem fundamental-
mente como base os sintomas e não valoriza 
aspetos como a etiologia, evolução e trata-
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mento, o que leva a pouca diferenciação das 
entidades patológicas, já que a patoplastia é 
semelhante. 

Já o modelo nosológico entende as doenças 
mentais com uma etiologia, pato�isiologia e 
terapêutica próprias, embora ainda hoje não 
se saibam os fundamentos neurobiológicos 
da maioria dos comportamentos anormais. 

O que está normal e o que está disfuncio-
nal 

Há �inalmente uma outra forma de olhar a 
psicopatologia, dissecando-a, na tentativa de 
esclarecer as disfunções psíquicas em jogo e 
assim ver naquele indivíduo, o que funciona 
normalmente e o que está disfuncional. As 
vantagens desta última metodologia estão 
ligadas à possibilidade que os clínicos têm 
para poderem dirigir as terapêuticas para os 
pontos a corrigir. Esta visão tem limitações de 

ordem prática, por não dispormos ainda de 
ferramentas para uma análise funcional de 
todas as situações patológicas.  

Estes métodos não são mutuamente exclusi-
vos e embora a abordagem nosológica seja a 
prática que rege o pensamento psiquiátrico 
atual, é através de uma complementaridade 
abrangente que teremos no futuro a resposta 
para curar estas afeções. E falamos de afeções 
porque, nesta área do saber médico, temos 
que acentuar a distinção entre a doença e o 
sujeito, sendo esta metodologia determinante 
no processo de estigmatização, não identi�i-
cando a pessoa com a sua doença.  

Nesta fase civilizacional é importante não 
contribuirmos para a exclusão da doença 
mental e do seu portador. Será um salto gigan-
te quando conhecermos bem a etiologia e 
terapêutica de cada doença, pois levará a uma 
normalização dos males de saúde mental e a 
olhar como possível a cura desses distúrbios, 
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acompanhando os avanços de outras áreas da 
medicina. 
 
Ora a verdade é que o cidadão “tem uma 
doença psiquiátrica», como pode ter uma do 
foro �ísico, sendo que nas duas condições 
pode curar-se, melhorar, tornando-se menos 
doente ou deixando mesmo de o ser. Com 
novos meios de diagnóstico e os avanços nas 
ciências da saúde, iremos conhecer melhor as 
doenças mentais, sem nunca descurar as 
causas que lhe estão na origem, percebendo 
também que os fatores psicológicos e sociais 
estão muitas vezes presentes, evitando-se a 
croni�icação, como acontecia no passado.

Na realidade, a psiquiatria, a par das outras 
especialidades médicas, tem também que 
priorizar a prevenção e nesta, uma visão 
holística do homem e não puramente orgâni-
ca porque redutora. É nesta perspetiva que 
ultimamente se vem acentuando a valência da 
Saúde Mental, fomentando-se a utilização de 
ferramentas que tenham como prioritário o 
equilíbrio, a autonomia e o crescimento social 
e espiritual das pessoas. 

É com intervenções na comunidade, inseridas 
na dinâmica própria do estilo e �iloso�ia de 
vida das pessoas, que podemos alterar os 
fatores patogênicos e ajudar assim atores e 
instituições que estão a trabalhar com esse 
objetivo. Nem sempre é seguro que a inter-
venção médica seja a resposta mais adequada 
para todas as afeções mentais. 

Reabilitar e ressocializar  

Hoje podemos olhar com distanciamento 
para o passado ainda recente, em que a 
psiquiatria, embora sempre com lógica clíni-
ca, assentava a sua prática no preceito médico 
de boas ações para o bem do paciente, basea-
da numa clínica pouco cientí�ica. Diríamos 
que era a ajuda disponível, suportada pelas 
mãos dos mais humanistas saberes das ciên-
cias (médicas) e pelo mais cientí�ico dos 
humanismos. 

Os portadores de distúrbios mentais são, 
antes de mais, seres humanos que vivenciam 
a sua doença sofrendo consequências psicoló-
gicas e sociológicas. Por isso, há a necessidade 
de se estar atento aos fatores que mantêm os 
desequilíbrios e que promovem ruturas e, 
nessa linha, um acompanhamento de proxi-
midade com equipas multidisciplinares mais 
facilmente se promove a ressocialização do 
doente, mais premente na fase pós-critica. 

Reconhecemos os avanços veri�icados na 
clínica e na pesquisa dos fatores etiopatogéni-
cos, no planeamento de cuidados a prestar 
nesta área, nos consensos atingidos entre 
todos os pro�issionais para um trabalho 
integrado nas equipes. Mas há urgência em 
fomentarem os aspetos reabilitadores destes 
doentes, por ser o caminho para se atingir a 
recuperação social, pro�issional e a autono-
mia pessoal, no fundo, a digni�icação humana 
das suas vidas. 

A psiquiatria atual tem que ter também em 
atenção a qualidade de vida dos que padecem 
de sofrimento psíquico, com intervenções 
preventivas na comunidade, debatendo os 
principais problemas das sociedades moder-
nas, a natureza e dinâmica dos postulados 
sociais e �ilosó�icos da vida e a interação do 
meio ambiente com o comportamento indivi-
dual e coletivo. Em suma, o psiquiatra tem 
que aliar o progresso cientí�ico aos vários 
níveis, à sociologia e à cultura, quando se 
debruça sobre a vivência de alguém que apre-
senta psicopatologia. 

António Reis Marques    
(Médico, Psiquiatra) 
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A psicopatia, sociopatia ou perturbação de 
personalidade antissocial é considerada uma 
categoria diagnóstica, e atinge cerca de 1% da 
população. Apesar de a psicopatia ser inata, 
parece também existir uma correlação entre 
eventos negativos na infância (0 aos 4 anos) e  
aspetos emocionais da psicopatia. 

Os psicopatas, habitualmente do sexo mascu-
lino, são conhecidos pelo seu egoísmo, indife-
rença afetiva e comportamento violento – 
assassinato, violação ou assalto violento.  

Os psicopatas apresentam 3 caraterísticas: o 
atrevimento (ausência de medo, baixa 
tolerância ao stress, elevada autocon�iança e 
assertividade social), a desinibição (baixo 
controlo do impulso, incluindo di�iculdade de 

Psicopatas, qual a parte      
   do cérebro que funciona mal? 

O que têm em comum Hannibal, Anders Breivik, alguns personagens da série Guerra dos 
Tronos e outros tantos políticos mundiais? São psicopatas. E sim, o cérebro é diferente. 
Podem ser perigosos, são maus a tomar decisões e podem ocupar lugares de liderança 

planeamento e previsão, ausência de afeto, 
necessidade de grati�icação imediata, di�icul-
dade no controlo comportamental) e a mes-
quinhez (falta de empatia, falta de ligação 
emocional aos outros, desdém pelas ligações 
emocionais fortes, utilização da crueldade 
para ganhar poder, explosividade, desa�io da 
autoridade e busca de emoções destrutivas).  

O �ilme Hannibal retrata um psicopata, 
enquanto que na realidade Ted Bundy, licen-
ciado em Direto e em Psicologia, um assassino 
em série, foi o exemplo de que na sociedade 
os psicopatas estão entre nós! 

Diferenças no cérebro dos psicopatas 

Neurocientistas que realizaram ressonância 
magnética funcional (fMRI) e estrutural em 
psicopatas demonstraram que existem altera-
ções estruturais no cérebro. Os psicopatas 
mostram prejuízo no sistema de neurónios 
em espelho, sistema esse que, no cérebro 
saudável, é responsável pela empatia, e �ica 
ativo quando executamos uma ação, ou 
quando percebemos que outra pessoa fez a 
mesma ação que nós. 

No Reino Unido, um estudo com psicopatas 
na prisão, mostrava que estes quando expos-
tos a situações dolorosas, não ativavam na 
fMRI as áreas do cérebro dedicadas ao 
processamento emocional e à empatia pela 
dor. Estas áreas são: insula anterior, córtex 
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cingulado anterior, córtex somatossensorial e 
amígdala direita. Neste estudo, mesmo 
quando se pediu aos indivíduos para imagina-
rem alguém a sentir dor, as mesmas áreas do 
cérebro falhavam em responder, e não 
�icavam ativadas.   

Outro estudo realizado na Universidade de 
Winsconsin-Madison, nos EUA, avaliou com 
fMRI o cérebro de psicopatas na prisão. A 
ressonância mostra que nos psicopatas se 
veri�ica uma redução das conexões entre o 
córtex pré-frontal ventro-medial (responsá-
vel pela empatia e culpa) e a amígdala (a parte 
do cérebro que medeia a ansiedade e o 
medo). Neste estudo foi também realizado 
um tipo especial de ressonância magnética, 
designada de imagem por tensor de difusão 
(DTI), que é utilizada para mapear a tracto-
gra�ia da substância branca no cérebro. Esta 
ressonância por DTI mostra uma redução da 
integridade na substância branca que conecta 
as duas áreas. Assim, estas duas estruturas 
cerebrais, que regulam as emoções e o com-
portamento social, parecem não comunicar 
como deveriam, podendo estes resultados 
ajudar a explicar o comportamento impulsivo 
e insensível, exibido por alguns psicopatas. 

Outro estudo, na Universidade de Radboud, 
na Holanda, atribuiu à testosterona um papel 
na redução da conectividade entre o córtex 
pré-frontal e a amígdala, apresentando o 
excesso de testosterona como hipótese para 
explicar a maior prevalência de psicopatia 
nos homens. 

O estudo realizado por Nigel Blackwood no 
King’s College em Inglaterra, con�irmou que 
psicopatas na prisão apresentavam uma 
redução do volume da substância cinzenta no 
córtex pré-frontal ventro-medial (área do 
cérebro envolvida na tomada de decisão 
empática, que nos ajuda a decidir entre bene-
�iciar o outro ou a nós mesmos).  

“Coração frio” 

Este estudo, mostra que psicopatas apresen-
tam menor substância cinzenta nas áreas 
importantes para o reconhecimento das emo-
ções e intenções dos outros, e que são ativa-
das quando as pessoas pensam sobre o com-
portamento moral. Assim, a lesão nestas 
áreas, associa-se a falta de empatia, baixa 
resposta ao medo e falta de emoções, como a 
culpa ou o embaraço. O estudo de Blackwood 
diferencia os indivíduos designados de 
‘cabeça quente’ (não psicopatas) que reagem 
de forma agressiva à frustração ou à perceção 
de ameaça; e os psicopatas designados de 
‘coração frio’, que manifestam comportamen-
to agressivo, ofensas à integridade �ísica 
desde tenra idade, executam maus tratos a 
animais durante a infância e mostram fraca 
resposta aos programas de tratamento. 

A relação entre justiça e psicopatia está 
também presente na atualidade, quando em 
2011, o norueguês Anders Breivik, um psico-
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Porque é que os psicopatas podem ser 
líderes? 
 
Quando se pensa nas características de um 
chefe, como alguém carismático, ambicioso, 
impiedoso e insensível, é possível ver que os 
traços de personalidade antissocial podem 
ser associados a homens de negócios, e não só 
a criminosos! 

Habitualmente, os psicopatas são ardilosos, 
sedutores, mostram uma autoestima exagera-
da, e por isso podem ascender a cargos de 
poder. Entre líderes de negócios e CEOs, a 
psicopatia é cerca de 4 vezes mais frequente. 

Estudos com ressonância magnética funcio-
nal (fMRI) mostram que os psicopatas são 
incapazes de experienciar emoções básicas 
humanas, como a culpa, o remorso e a empa-
tia. A verdade é que a falta de empatia pode 
ajudar em ambientes de trabalho competiti-

Anjos ou demónios?

O risco de um psicopata ir parar a uma prisão é grande, mas a probabilidade de liderar 
negócios também. A falta de empatia ajuda-o a chegar a CEO e a liderança será destemi-
da 

vos, quando é necessário tomar decisões, que 
trazem consequências negativas para os 
outros, em detrimento de si próprio. Pelo 
contrário, indivíduos que sejam muito emo-
cionais no trabalho mostram estar em 

pata que assassinou 77 pessoas e feriu 51, foi 
condenado à pena máxima de prisão, apesar 
de ter sido equacionado o diagnóstico de 
psicose, para lhe reduzir a pena a cumprir.  

Em conclusão, reconhecer as alterações na 
estrutura e funcionamento do cérebro carac-
terísticas dos psicopatas, terá implicações no 
tratamento dos indivíduos que cometem 
crimes, sendo importante diferenciar os 
psicopatas que, apesar de terem pior prog-
nóstico, bene�iciam de programas de trata-
mento especí�icos. 

desvantagem em relação aos psicopatas, 
porque as decisões que tomam são nubladas 
pelo desejo de proteger os outros.  

Líderes com traços de personalidade antisso-
cial podem ser particularmente impulsivos, 
praticando uma liderança destemida, sendo 
irresponsáveis nos relacionamentos, acumu-
lando várias relações conjugais, mostram 
falta de vontade de aceitar a responsabilidade 
pelas suas ações, sendo insensíveis e mentiro-
sos. Na �icção existem exemplos na serie 
televisiva Guerra dos Tronos, e na realidade 
há quem identi�ique políticos como Donald 
Tump, como tendo critérios de diagnóstico 
para psicopatia.   

Os psicopatas são perigosos? 

Os psicopatas têm um risco 20 a 25 vezes 
superior de prisão, e metade dos crimes 
violentos nos EUA são cometidos por psico-
patas. Os psicopatas são capazes de tomar 
decisões não olhando aos outros, mas para 
além disso, mostram desejo de magoar os 
outros. Alguns psicopatas procuram emoções 
fortes, aborrecem-se facilmente, e procuram 
jogos mentais com um desejo de ganhar, em 
busca do que percebem ser as fragilidades 
das suas vítimas. Por vezes gostam de enga-
nar quem os rodeia, sendo di�ícil identi�icar 
um psicopata que seja hábil e inteligente. 

E são maus decisores? 

Os psicopatas não são apenas perversos, mas 
mostram que realmente são maus a tomar 
decisões! Um estudo com fMRI realizado a 49 
psicopatas na prisão, mostra que estes prefe-
rem uma recompensa monetária imediata 
menor, do que receber uma maior mais tarde.  
       
No cérebro dos psicopatas, o córtex pré-fron-
tal ventro-medial não comunica com o estria-
do ventral (estrutura do cérebro envolvida na 
recompensa imediata). Assim nos psicopatas, 
o estriado ventral mostra-se superativo, 
porque o córtex pré-frontal ventro-medial 
não controla o processamento da recompen-

Também a nível judicial, identi�icar os psico-
patas terá consequências, em que estes, deno-
minados de ‘coração frio’, serão responsabili-
zados pelos seus crimes, enquanto que os que 
cometeram um crime no decorrer de uma 
doença psiquiátrica como a psicose, serão 
considerados inimputáveis e cumprirão uma 
medida de segurança. 

So�ia Morais  
(Médica, Psiquiátrica) 

sa no estriado, o que os conduz ao sobresti-
mar do valor da recompensa imediata. 

Os psicopatas têm tratamento? 

Apesar das várias alterações dos circuitos 
neuronais comprovadas na psicopatia, estes 
jovens podem ser reabilitados. A psicopatia 
não se cura, mas os psicopatas podem apren-
der a ter uma vida normal. De facto, é sabido 
que os psicopatas são imunes à punição, não 
sentem culpa, nem remorsos, não sentem 
medo, e não aprendem com a retribuição, 
possivelmente devido à falta de conexão 
entre a amígdala e o córtex pré-frontal.  

Contudo, em centros de reabilitação para 
jovens com psicopatia, com a intervenção 
psicológica, denominada ‘decompression 
model’, pretende-se dar uma recompensa 
imediata a cada ação ou gesto positivo, por 
mais pequeno que seja. Para além disso, a 
recompensa vai aumentado consoante a 
melhoria de comportamento, desde o “muito 
bem”, a uma sobremesa, até ao acesso a video-
jogos. Este programa mostrou reduzir o risco 
de recidiva em 50% de ofensas violentas à 
integridade �ísica, e em jovens reduziu 6 
vezes o risco de se envolverem em crimes 
violentos.  

So�ia Morais     
(Médica, Psiquiatra) 
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Porque é que os psicopatas podem ser 
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ser associados a homens de negócios, e não só 
a criminosos! 

Habitualmente, os psicopatas são ardilosos, 
sedutores, mostram uma autoestima exagera-
da, e por isso podem ascender a cargos de 
poder. Entre líderes de negócios e CEOs, a 
psicopatia é cerca de 4 vezes mais frequente. 

Estudos com ressonância magnética funcio-
nal (fMRI) mostram que os psicopatas são 
incapazes de experienciar emoções básicas 
humanas, como a culpa, o remorso e a empa-
tia. A verdade é que a falta de empatia pode 
ajudar em ambientes de trabalho competiti-
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outros, em detrimento de si próprio. Pelo 
contrário, indivíduos que sejam muito emo-
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praticando uma liderança destemida, sendo 
irresponsáveis nos relacionamentos, acumu-
lando várias relações conjugais, mostram 
falta de vontade de aceitar a responsabilidade 
pelas suas ações, sendo insensíveis e mentiro-
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há quem identi�ique políticos como Donald 
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Os psicopatas são perigosos? 
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superior de prisão, e metade dos crimes 
violentos nos EUA são cometidos por psico-
patas. Os psicopatas são capazes de tomar 
decisões não olhando aos outros, mas para 
além disso, mostram desejo de magoar os 
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fortes, aborrecem-se facilmente, e procuram 
jogos mentais com um desejo de ganhar, em 
busca do que percebem ser as fragilidades 
das suas vítimas. Por vezes gostam de enga-
nar quem os rodeia, sendo di�ícil identi�icar 
um psicopata que seja hábil e inteligente. 

E são maus decisores? 

Os psicopatas não são apenas perversos, mas 
mostram que realmente são maus a tomar 
decisões! Um estudo com fMRI realizado a 49 
psicopatas na prisão, mostra que estes prefe-
rem uma recompensa monetária imediata 
menor, do que receber uma maior mais tarde.  
       
No cérebro dos psicopatas, o córtex pré-fron-
tal ventro-medial não comunica com o estria-
do ventral (estrutura do cérebro envolvida na 
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porque o córtex pré-frontal ventro-medial 
não controla o processamento da recompen-
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Apesar das várias alterações dos circuitos 
neuronais comprovadas na psicopatia, estes 
jovens podem ser reabilitados. A psicopatia 
não se cura, mas os psicopatas podem apren-
der a ter uma vida normal. De facto, é sabido 
que os psicopatas são imunes à punição, não 
sentem culpa, nem remorsos, não sentem 
medo, e não aprendem com a retribuição, 
possivelmente devido à falta de conexão 
entre a amígdala e o córtex pré-frontal.  

Contudo, em centros de reabilitação para 
jovens com psicopatia, com a intervenção 
psicológica, denominada ‘decompression 
model’, pretende-se dar uma recompensa 
imediata a cada ação ou gesto positivo, por 
mais pequeno que seja. Para além disso, a 
recompensa vai aumentado consoante a 
melhoria de comportamento, desde o “muito 
bem”, a uma sobremesa, até ao acesso a video-
jogos. Este programa mostrou reduzir o risco 
de recidiva em 50% de ofensas violentas à 
integridade �ísica, e em jovens reduziu 6 
vezes o risco de se envolverem em crimes 
violentos.  

So�ia Morais     
(Médica, Psiquiatra) 
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Sabia que… 

No ano 1960, Kenneth M. Brinkhous, patolo-
gista, formado na Faculdade de Medicina de 
Iowa, seguiu os passos do seu mentor, Harry 
P. Smith, que liderava um programa de forma-
ção que combinava aspetos clínicos da pato-
logia e pesquisa laboratorial, este último 
focado na coagulação sanguínea. Brinkhous 
realizou pesquisas sobre hemo�ilia e fez a 
descoberta do fator anti hemo�ílico (Fator 
VIII), que demonstrou estar em falta em 
doentes hemo�ílicos. A sua pesquisa em Iowa 
tinha sido interrompida pela II Guerra Mun-
dial mas, em 1964, Brinkhous aceitou a Dire-
ção do Departamento de Patologia da Univer-
sidade da Carolina do Norte (UNC). Foi aí que 
as investigações do seu grupo demonstraram 
que a hemo�ilia poderia ser controlada, pela 
administração de plasma contendo o Fator 
VIII e, consequentemente, foram desenvolvi-
dos métodos para puri�icar e concentrar o 
Fator VIII, para uso como agente terapêutico; 
mas também o teste de coagulação tempo de 
tromboplastina parcial, ainda hoje usado em 
laboratórios. A equipa ainda investigou a 
doença de Von Willebrand e estudou os 
efeitos do veneno de cobra na coagulação 
sanguínea. Esse trabalho levou ao uso de 
protéases no tratamento de doentes com 
trombose vascular. 

Em 1965, Judith Pool, nova-iorquina de 
origem judia que dedicou parte da sua vida à 
investigação e estudo da coagulação, concluiu 

O SANGUE  
E A HISTÓRIA NA ERA MODERNA

A descoberta do Fator VIII, tão importante para o tratamento da hemo�ilia A e os testes 
de rastreio para detetar doenças infeciosas encerram as histórias que temos vindo a 
contar sobre o sangue. A SIDA mudou a segurança nas transfusões sanguíneas 

que uma fração de proteína insolúvel a frio do 
plasma – crioprecipitato – contém um fator 
anti hemo�ílico que viria em breve a ser 
amplamente utilizado em bancos de sangue. 
Descobriu que o “sedimento” de plasma 
congelado e descongelado lentamente – 
crioprecipitado – tem alto conteúdo de Fator 
VIII e maior capacidade de parar episódios de 
hemorragia do que o plasma quando admi-
nistrado a doentes hemo�ílicos. Este fator anti 
hemo�ílico podia ser obtido de forma segura a 
partir do plasma humano, era barato e podia 
ser dado de forma fácil e segura a pacientes 
hemo�ílicos. 

Além de elaborar e introduzir na medicina 
clínica uma preparação que continha a prote-
ína em falta nos hemo�ílicos, o que mudou o 
seu tratamento de forma importante, Judith 
Pool fez também uma série de investigações 
sobre a extração, preservação e sobrevivência 
de proteínas.  

Em 1971, Baruch Blumberg, um cientista 
americano que se dedicou a trabalhos em 
diversas áreas: investigação clínica, epide-
miologia, virologia, genética e antropologia, 
foi responsável pela identi�icação da fração 
da super�ície do vírus da hepatite B, que 
desencadeia a produção de anticorpos. A 
partir desse achado, conduziu estudos que 
levaram ao desenvolvimento de um teste, 
para detetar a presença destes anticorpos e 
identi�icar dadores de sangue infetados. 
Recebeu o Prémio Nobel em Medicina em 



1976, pelas suas descobertas sobre “a origem 
e disseminação das doenças infeciosas”. 

Em fevereiro de 1981 foi descrita a síndrome 
GRID – doença de imunode�iciência gay – 
mais tarde renomeada SIDA. Um ano mais 
tarde, Bruce Evatt desenvolveu a teoria de 
que a SIDA era transmitida pelo sangue. 

Em 1983, um grupo de investigadores france-
ses, entre os quais Luc Montagnier e Françoi-
se Barré-Sinoussi, isolaram um vírus num 
nódulo linfático cervical de um paciente com 
SIDA e deram-lhe o nome de LAV – vírus asso-
ciado a linfadenopatia. E, em abril de 1984, 
Robert Gallo, médico norte-amerciano, anun-
ciou que identi�icou o vírus que causa a SIDA 
e chamou-lhe HTLV III – vírus linfópico da 
célula T humana. No entanto, a atribuição dos 
créditos por essa descoberta ou isolamento 
do vírus VIH foi polémica. Hoje já é aceite a 
ideia de que Gallo, Luc Montagnier e seus 
respetivos grupos de pesquisa contribuíram 
signi�icativamente para a evolução da ciência. 
O grupo de Montaginer isolou o vírus pela 
primeira vez, enquanto o grupo de Gallo 
demonstrou que aquele era o vírus causador 
da SIDA. A este último é atribuída a frase: 
“Quem não sabe explicar o que se faz em 15 
minutos é porque não sabe o que está a fazer”. 

No ano de 1985, depois de inúmeros america-
nos serem infetados com SIDA a partir de 
transfusões de sangue, foi licenciado pelo 
governo dos EUA o primeiro teste de rastreio 
de sangue para detetar anticorpos do VIH. Daí 
em diante, os cientistas começaram a criar 
testes de triagem sanguínea para muitas 
outras doenças infeciosas. Foram sendo 
desenvolvidos testes cada vez mais sensíveis 
e mais complexos para detetar não só a 
presença do VIH, mas também de outras 
doenças infeciosas passíveis de transmissão 
por transfusão sanguínea: teste de hepatite C; 
teste de anticorpos HIV-1 e HIV-2; teste de 
antigénio VIH p24; testes de ampli�icação de 
ácidos nucleicos etc… 

E que… 

Judith Pool morreu aos 56 anos de idade. 
Durante o seu último ano de vida empenhou 
grande parte do seu tempo em criar mais e 
melhores oportunidades para as mulheres na 
ciência. Fundou e presidiu à organização 
Professional Women of Stanford University 
Medical School, foi membro fundadora e 
co-presidente da Association for Women in 
Science em 1971. 

Teresa Sevivas     
(Medicina Transfusional) 
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Em Portugal, estima-se que 1500 pessoas já 
sabem do que estamos a falar. A procura dos 
bosques da felicidade ainda não começou a 
despertar muita procura, mas já provoca 
alguma curiosidade. Tanto mais que este é o 
tempo em que os contatos �ísicos foram adia-
dos, mas se abraçarmos uma árvore nada de 
mal pode acontecer, muito pelo contrário.  

Tudo começou a Oriente, no Japão e shinrin-
-yoku é a expressão nipónica do que, no 

Está na hora do banho 

    … de floresta

Não custa experimentar. Se é adepto de caminhadas, apenas terá que mudar o percurso, 
o ritmo, a atenção e o objetivo. Se não é adepto de andar a pé, está na hora de começar 
a ser e, simultaneamente, aprender a tomar banhos de �loresta 

Ocidente, se traduziu para Banhos de Flores-
ta. Desde a década de 80 que a �loresta tem 
ajudado os japoneses a serem mais saudáveis 
e mais felizes. Foi preciso dar tempo para esta 
prática terapêutica despertar no Ocidente. 
Fizeram-se estudos e conclui-se que os 
banhos de �loresta podem e devem ser reco-
mendados e prescritos a todas as pessoas e a 
todas as idades. 

O que é preciso? Coisas simples: tem de levar 
consigo os sentidos todos, vai precisar deles. 
Não pode ter pressa e tem de estar atento ao 
que ouve, sente, vê, cheira ou toca. Recomen-
da-se calçado e roupa confortável e não pode 
levar telemóvel ou equipamento idêntico. A 
ideia não é ir andando pela �loresta e simulta-
neamente pôr a conversa em dia com os 
amigos e família, como assistimos nas cami-
nhadas solitárias quando deparamos com 
alguém que parece estar a falar sozinho. A 
ideia é precisamente andar, simplesmente 
andar, mas estando atento ao vento, aos chei-
ros da terra, às folhas que caem… E, se lhe 
apetecer, pode abraçar uma árvore. Não é 
obrigatório, mas pode fazê-lo. Banhos de 
�loresta é tão só isso, simplicidade e retorno 
onde já fomos felizes.   

A prática pode ser feita sozinho, em família 
(restrita) ou com a ajuda de um guia. Aliás, 
Portugal já começou a ter especialistas em 
banhos de �loresta, existindo mesmo o Insti-
tuto de Banhos da Floresta, fundado por um 
catalão. 



As evidências de que esta é uma terapia de 
bem têm sido recolhidas em várias partes do 
mundo, mas cabe ao médico japonês Qing Li o 
maior trabalho de investigação. Admite-se 
que estes passeios pela �loresta podem redu-
zir a tensão arterial, melhorar a saúde cardio-
vascular, reforçar o sistema imunitário e 
ajudar a diminuir os níveis de açúcar no 
sangue. Simultaneamente, promovem o 
aumento da concentração e da memória, 
potenciam o bom humor e o bem-estar emo-
cional. Poderíamos acrescentar mais bene�í-
cios, para não queremos pecar por exagero. 

Se com um simples passeio no jardim já todos 
percebemos que isso nos faz bem, tente levar 
essa prática para a �loresta. E bosques é coisa 
que não nos falta. Haverá de certeza um 
espaço para terapia na Mata Nacional de Vale 
de Canas, no Choupal, na Mata do Bussaco 
ou… em inúmeras outras matas que ainda 
por cá sobrevivem aos fogos. 

Em França, chamam-lhe pistas �lorestais. Por 
cá ainda não atingimos esse nível. Ainda 
andamos todos entretidos em construir as 

pistas para ciclistas, que tinham sido prome-
tidas há 5 ou 10 anos. Noutros países, a 
procura pelo bem-estar foi mais longe e é 
mais ambiciosa. As pistas já estão construí-
das e não são só para ciclistas. Os trilhos 
foram concebidos para serem utilizados 
simultaneamente por peões, bicicletas, cava-
los ou, tão só, praticantes de banhos de 
�loresta. Há lugar e condições para todos.
No Oriente, a prescrição recomendada é de 
duas horas por semana. Por cá, ainda não 
existe esta receita, mas não custa experimen-
tar. Mal não faz de certeza. 

Conceição Abreu 

Notas: 

O Livro: ” A arte japonesa da terapia da �lores-
ta”, de Qing Li 

O Instituto: https://www.institutodebanhos 
de�loresta.pt/en/home/ 
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Assistimos à emancipação do homo sapiens 
sapiens, sobrevivemos à seleção natural e 
chegamos aqui, lado a lado (!?) com a Inteli-
gência Arti�icial. O cérebro humano foi o 
grande protagonista em todo este percurso e 
assumiu sempre o lugar de personagem prin-
cipal, mas de que vale todo o percurso se 
ainda não percebemos o básico da sobrevi-
vência da espécie, a reprodução… (a garantia 
de preservação do futuro).  

Todos sabemos que um País que despacha os 
Avós para os lares e que não faz Meninos (as) 

Faltam-nos berços

De que vale um supercérebro ao comando se não compreendemos a base da sobrevivên-
cia da espécie? Um país que despacha Avós é um País iceberg. Um país em que não se 
sabe fazer meninos(as) é um deserto… 

é um País iceberg. É um País condenado 
porque gera emprego temporário e precário; 
os utentes dos lares vão morrer; os emprega-
dos vão envelhecer e quando tiverem que ir 
para os lares, não terão quem lhes pague as 
reformas, nem quem lhes torne a vida menos 
penosa. 
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Para que os lares tenham futuro, o Governo 
tem de ensinar e convencer os mais novos a 
fazerem meninos (as). E não é fácil convencer 
os jovens a fazerem meninos (as), enquanto 
no futuro desse País não houver Justiça, 
Educação, Saúde, Jardins, Empresas, enquan-
to não houver vontade. 

Um País não pode ser feito para ciclistas, que 
são automobilistas, para estudantes, que são 
turistas, para Professores, que transforma-
ram em para-quedistas, banqueiros, que se 
tornaram oportunistas, ou ladrões, bons viga-
ristas. 

Um País é uma Nação politicamente organiza-
da onde há Pessoas. Um distrito, um concelho, 
uma aldeia são locais, onde têm de nascer 
crianças; onde os pais dessas crianças têm de 
acreditar que os seus �ilhos vão ter um futuro 
melhor do que o seu; que vão ter �ilhos que 
vão ser ainda mais felizes e tornar os outros 
Felizes. 

Um País é uma nação politicamente organiza-
da se merecer a con�iança dos seus cidadãos, 
se for governado por um governo que garanta 

que as Pessoas têm segurança quando preci-
sam da justiça, da escola, do hospital, da 
empresa, da rua, do asilo ou do cemitério. 

O meu País, qualquer que ele seja, terá de ser 
um local onde se nasce com direito às 
mesmas oportunidades e onde se morre com 
direito à dignidade. 

Um País em que não se sabe fazer meninos 
(as) é um deserto, um País onde não há justiça 
é uma cidade sem castelo, um país sem escola 
é uma selva, um País sem saúde é uma pande-
mia. 

Um País organizado é o que sabe gerar o 
berço para crianças desejadas por pais felizes. 
É urgente que o plano de recuperação e resili-
ência perceba que a transição digital é neces-
sária, mas não gera crianças. 

Preparem o futuro, façam crianças e edi�i-
quem Maternidades. Só assim é que podere-
mos recuperar Portugal. Estamos atrasados, 
muito atrasados. Já o devíamos ter feito há 
duas gerações… 

António Travassos    
(Médico, Oftalmologista)  
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