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Qual é o seu estilo? 

Não se trata de uma moda, mas sim de comportamentos e atitudes, é isso que de�ine o seu 
estilo de vida. A medicina já consegue fazer previsões e, se somos aquilo que comemos, as 
evidências de hoje acrescentam que também importa (e muito) o que fazemos e como o faze-
mos. Ou seja, qual o tipo de relação que temos com o sofá, com os amigos, com o trabalho, 
com os hobbies e qual o respeito que damos ao nosso corpo.   

No fundo, o estilo de vida que cada um adota é determinante para viver com qualidade de 
vida. E isto é válido para o mais novo, para o mais velho, para os nómadas, para os minimalis-
tas, para os consumistas, para os viciados em trabalho, para os que vivem para pagar as 
contas para os que vivem para viajar…. Ninguém escapa aos efeitos das atitudes e opções que 
�izemos ontem ou há 10 anos atrás. Os re�lexos dos nossos hábitos e vivências serão determi-
nantes. 

Conceição Abreu 
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Para além da cura, 
     
        a previsão

Adivinhar o futuro, sempre foi um desejo mais ou menos secreto de todos nós. Habituá-
mo-nos às previsões da meteorologia, mas ainda não aprendemos a valorizar as previ-
sões da Medicina. Hoje, o poder de prever e de predizer está muito para lá do presságio. 
É real e pode ser demonstrado pelas evidências, por imagens e números matemáticos. A 
inteligência arti�icial pode ajudar-nos a viver melhor. Saibamos aproveitar  
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Chamam-lhe a medicina 4.0 e adiantam que 
chegaremos em breve à 5.0. Vamos descom-
plicar, chegaremos áquilo que sempre justi�i-
cou toda e qualquer medicina: o bem-estar do 
ser humano. Mas, se até há pouco tempo, o 
paradigma se baseava na ideia de tratar bem 
todos os doentes, hoje temos ferramentas 
para proporcionar uma melhor saúde a qual-
quer pessoa. Saibamos usá-las.  

Primeiro porque ser saudável é muito mais do 
que não estar doente e, em segundo lugar, 
cada um de nós deve perceber, de uma vez por 
todas, que a responsabilidade também é 
individual. De nada adianta prever que o 
senhor X �icará diabético daqui a 5 ou 10 
anos, explicar-lhe quais as ferramentas que 
pode usar para evitar a doença ou as suas 
consequências e o senhor X, além de não valo-
rizar as previsões, continua a manter um 
estilo de vida totalmente oposto ao que deve-
ria ter. A responsabilidade deixa de ser exclu-
siva da Medicina, que até consegue prever, e 
passa a ser do indivíduo, que tem a opção de 
aceitar ou não o conhecimento que a ciência 
produz. 

Muito em breve, a medicina pode ser persona-
lizada, preditiva, preventiva e participativa. 
Até agora, a medicina recolhia sintomas e 
partia em busca da con�irmação da doença, 
que os exames de diagnóstico comprovavam. 
Hoje, a genética já consegue saber qual a 
predisposição para determinadas doenças e 
antecipar um diagnóstico. Se ao mapeamento 
genético, juntarmos o histórico familiar, os 
hábitos alimentares, a prática ou não de exer-
cício �ísico e a inteligência arti�icial, com a 
análise de dados, conseguimos chegar ao 
tempo em que a medicina pode predizer. Ou 
seja, conseguiremos identi�icar doenças, 
muito antes que os sintomas apareçam. A 
oncologia e algumas doenças raras já utilizam 
essa mesma medicina personalizada, mas as 
potencialidades estendem-se a outras áreas e 
a terapêutica também poderá ser individuali-
zada. Ou seja, as farmacêuticas terão de 
passar a contar com estes novos fatores e o 
medicamento não será produzido em massa, 

mas sim à medida de cada um e não tanto da 
doença, evitando-se os danos colaterais 
provocados pelos efeitos secundários.  

Está aberta a porta para a medicina mudar 
destinos e traçar novos caminhos. A trans-
plantação já ensaiou isso mesmo no século 
XX. Agora é o tempo de irmos mais longe e de 
elevar os conhecimentos matemáticos. Para aí 
chegarmos, é preciso mudar o olhar e poten-
ciar o conhecimento em proveito da chamada 
vida saudável. Exige-se prevenção estratégica 
e uma gestão individual da saúde.   

A oftalmologia que defendemos e praticamos 
também tem esse potencial, porque goza da 
recolha exaustiva de imagens de diagnóstico 
que documentam e avaliam. Aguardamos que 
se encontre o algoritmo certo.  

António Travassos    
(Médico, Oftalmologista) 
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Gordos. Roliços. Obesos. Barrigudos. Anafa-
dos. Rechonchudos. É assim que estamos e a 
culpa é dos excessos. Fingimos não saber. 
Sabotamos as soluções e con�iamos que uns 
quilos a mais não farão mal ao mundo. O 
problema é que os quilos são nossos e, sem 
perceber, estamos todos a aumentar o peso na 
balança, mas também os lucros de uma pode-
rosa indústria alimentar. Caímos em todas as 
armadilhas e deixamo-nos convencer pelo 
que parece ser o “mais saudável”; o “mais 
rápido”; “o mais económico” ou “o mais sabo-
roso”. A tentação é grande, exige resistência. 

O mercado parece querer oferecer sempre o 
melhor e, se por um lado, esticamos a mão e 
temos a abundância, do outro estendemos o 
braço e temos os mais variados pacotes de 
dietas. Prometem o que queremos ouvir, a 
perda de peso com as chamadas “dietas da 
moda”, mas se funcionassem mesmo seriamos 
nós, os portugueses, um país de gente com 
excesso de peso? Claro que as dietas não são 
rápidas (pelo contrário) e claro que sucumbi-
mos facilmente ao pecado da gula. A falta de 
tempo para cozinhar e até para comer é o 
melhor argumento que nos vem à cabeça para 
justi�icar todos os devaneios alimentares. 

Começamos por pensar que “é só hoje”, mas 
depressa nos viciamos no facilitismo das 
refeições rápidas e estes alimentos estão 
su�icientemente recheados com os ingredien-
tes que nos transformam em pessoas depen-
dentes. Em concreto, o sal e o açúcar, disfarça-
do ou descaradamente à mostra viciam, 

As armadilhas 
     por detrás da gula

A falta de tempo para cozinhar e até para comer é o melhor argumento que nos vem à 
cabeça para justi�icar todos os devaneios alimentares. Caímos na cilada do quinto 
pecado mortal, a gula 

tornam-nos dependentes e por isso queremos 
continuar a repetir… e a repetir… O excesso de 
peso nem sempre nos trava e, de bocadinho 
em bocadinho, com o passar dos anos, os 
quilitos a mais transformaram-se em excesso 
de peso. E uma vez obeso, mesmo que volte ao 
peso normal, será sempre potencialmente 
obeso, porque a obesidade não é apenas uma 
caraterística, é uma doença crónica. 

O motivo por que engordamos é sempre o 
mesmo, ingerimos mais calorias do que aque-
las que gastamos e é esta diferença que se vai 
acumulando sob a forma de gordura. Manter 
este excesso durante algum tempo apenas 
agrava o problema. Poderemos ser travados 
pela doença que, “quis o destino ou a má 
sorte”, veio sem aviso prévio, porque nunca 
nos lembramos que andámos a comer em 
excesso. Mais tarde ou mais cedo, as nossas 
atitudes re�letem-se na nossa saúde e não 
existem dietas que façam perder peso, rapida-
mente e de uma forma saudável, os excessos 
que andámos a acumular durante anos. 

O peso corporal é um indicador crítico e 
protege contra numerosas doenças. Um 
índice de massa corporal elevado indica 
sempre um risco aumentado para diversas 
doenças: diabetes, doença cardíaca, esteatose 
hepática (�ígado gordo), hipertensão, desor-
dens de humor, anomalias de reprodução e 
risco de cancro. O excesso de peso altera o 
per�il hormonal e metabólico e coloca em 
carga �ísica aumentada vários órgãos do 
corpo. Não há dúvidas sobre essas conse- 

quências, nem a comunidade cientí�ica se 
divide. Há certezas e evidências que nos 
ajudam a prever o risco de �icarmos doentes. 
A nutrição e uma vida saudável são insepará-
veis. Porque ignoramos esse conhecimento já 
tão evidente?  

Voltamos a repetir: sempre que ingerimos 
mais calorias do que as que queimamos, esse 
excedente é transformado em gordura e 
sempre que começamos uma dieta e perde-

mos peso, o nosso metabolismo altera-se e 
passa a gastar ainda menos calorias. A isto 
chama-se adaptação metabólica, porque a 
perda de peso é entendida como uma ameaça 
à sobrevivência da espécie. Deu jeito ao Homo 
Sapiens, mas acaba por ser um contratempo 
para a sociedade do século XXI. 

Paulo Queiroz     
(Médico, Medicina Geral e Familiar) 
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Quando as análises clínicas aparecem altera-
das, não só pelo excesso de colesterol “mau”, 
mas também porque sinalizam um nível 
elevado de triglicéridos, �ica comprovada a 
existência de dislipidemia e são esses níveis 
anormais de lípidos (gordura) no sangue que 
alertam para a necessidade de prevenção do 
risco de aterosclerose. 

Pode existir uma explicação genética, mas 
cada vez mais as alterações ou anomalias são 
justi�icadas pelo estilo de vida de cada um, ou 
seja, má alimentação e muito sedentarismo. 

Não existem sintomas, nem qualquer dor, só 
na posse dos resultados das análises clínicas 
é que o médico assistente �ica com essa infor-
mação. A anomalia irá afetar a qualidade de 
saúde, não só porque a gordura provoca 
espessamento e rigidez das artérias mas, 
principalmente, porque a formação de placas 
acaba por impedir a passagem do sangue e a 
necessária irrigação do cérebro e coração. O 
quadro pode evoluir para um enfarte do 
miocárdio ou para um acidente vascular cere-
bral.   

Dislipidemia sabe o que é?

É uma anomalia justi�icada pela quantidade e pela qualidade de lípidos no sangue. Que 
é como quem diz, pela quantidade e pelo tipo de gordura. O risco de aterosclerose 
aumenta 

O tratamento ou controlo deste excesso de 
gordura no sangue exige mudanças no estilo 
de vida. A carne vermelha e os produtos de 
origem animal devem ser reduzidos, tal como 
os enchidos e os produtos pré-cozinhados, 
optando-se por alimentos ricos em ómega 3, 
como a sardinha e o salmão. Por oposição, são 
recomendados todos os produtos frescos, 
como vegetais e frutas, mas também os cere-
ais integrais. Os fritos devem ser evitados e os 
hábitos tabágicos devem ser eliminados. 
Acrescenta-se ainda que a atividade �ísica 
deve ser uma prática do dia-a-dia e, por isso, 
regular. São estas as alterações mínimas que a 
situação exige. 

É sempre bom lembrar que a dislipidemia é 
um dos mais importantes fatores de risco de 
aterosclerose e esta continua a ser a principal 
causa de morte em Portugal. 

Paulo Queiroz     
(Médico, Medicina Geral e Familiar) 
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Vida saudável foram mesmo aqueles primei-
ros 9 meses, em que, repimpadamente, fui 
alimentado através de uma mangueira, tinha 
piscina aquecida a 36º e ouvia o canto de 
sereias, ainda sem saber que havia fome, 
guerras, micróbios invisíveis e inveja mesqui-
nha de quem nascia contente. A placenta 
protegia-me. 

A partir do momento em que me puxaram por 
aquelas paredes apertadas tive, pela primeira 
vez, vontade de chorar e chorei. Ou melhor, 
berrei que nem um desalmado. Enchi-me de 

A vida saudável 
    tem uma bandeira: a saúde

Vive-se por aquilo que se respira e se come, mas também se morre pelas mesmas razões. 
A vida nunca será saudável para os que têm fome e o mesmo acontece quando abunda a 
abastança. É preciso escolher o caminho 

coragem e comecei a respirar oxigénio. Perce-
bi rapidamente que isso era bom para o cora-
ção e para o cérebro. O cheiro a leite desper-
tou-me o apetite, e sem ninguém me ensinar, 
comei a morder a teta até encher a pança. Não 
gostei muito que me batessem nas costas, 
para arrotar, mas fui-me habituando. Dormia 
sempre quentinho, e só acordava quando 
tinha fome. 

Aprendi depressa que para viver só é preciso 
respirar oxigénio, de preferência sem fumos, 
e comer. De princípio eu não comia, só bebia, 
porque não se pode viver mais de 3 a 4 dias 
sem beber, e sem oxigénio apenas 3 a 4 minu-
tos. Portanto, aprendi o básico no início. Foi 
um período bom, saudável.  

A partir da minha entrada na escola… foi o 
sarampo, a papeira, a tosse convulsa, o cobrão 
e, em alguns amigos, a varíola, a meningite, e 
os que viviam em barracos, a tuberculose, a 
malária e a barriga inchada pela cólera. Safei-
-me às infeções das feridas de guerra, na 1ª 
Guerra Mundial, ainda sem antibióticos. O 
aparecimento da penicilina, em 1925, foi um 
raio de luz para as pneumonias e para os 
desgraçados com doenças venéreas, nomea-
damente a sí�ilis. Dizia-se na altura, “uns 
minutos com Vénus, toda a vida com mercú-
rio”.  

Pouco depois apareceu o remédio para os 
epiléticos e até já se faziam transfusões de 



sangue, desde o virar do século XIX. As cirur-
gias já não eram feitas com éter e clorofórmio, 
a anestesia veio adormecer tranquilamente 
os doentes, enquanto os cirurgiões desbrava-
vam as entranhas. Sabia-se que o cérebro 
servia para alguma coisa, mas os mistérios 
ainda eram muitos no princípio do século. 

Aprendemos que a vida não era saudável com 
doenças, e as doenças não eram só provoca-
das por seres invisíveis, mas também pela 
incapacidade de os humanos viverem em 
comum, sem beligerância e sem os con�litos 
que causaram a morte de milhões, tantos 
quantos a peste, a varíola, a gripe asiática e 
outras. No início do primeiro Renascimento, a 
população mundial era de 500 milhões e a 
possibilidade de um inglês chegar aos 20 anos 
de idade era de apenas 50%. Uma vida ceifada 
tão cedo não podia ser saudável.  

Com a Revolução Industrial, o fosso entre 
países ricos e países pobres ou em via de 
desenvolvimento, foi sendo maior, com a 
riqueza nas mãos de 10%, e a pobreza a gras-
sar em continentes inteiros, como o Africano, 
e a maioria dos países do Oriente. A vida não 
era saudável para os que tinham fome, e os 
milhões que morreram na China, já no século 
passado, são prova disso.  

A vida saudável tem uma bandeira, que é a 
saúde, e não pode ter saúde quem tem uma 
alimentação de�iciente. Contudo, vive-se por 
aquilo que se respira, e se come, mas também 
se morre pelas mesmas razões. A alimentação 
abundante que se criou com a Revolução 
Agrícola, há cerca de 12 mil anos fez aumen-
tar a população de 1 milhão, para 300 milhões 
na Era Cristã. Foi neste período que os aglo-
merados familiares �icaram mais concentra-
dos, deixando a situação de mobilidade 
permanente, como caçadores coletores, e 
sedentarizaram-se em pequenos núcleos. 
Antes das grandes civilizações, que vieram a 
emergir, teria sido eventualmente o período 
mais saudável, para os jovens �ilhos, que 
faziam até tarde parte do núcleo familiar e 
social, das pequenas urbes.  

Sem guerra e ainda, sem os micróbios invisí-
veis. Admite-se hoje, contudo, que a tubercu-
lose ainda não conhecida como doença provo-
cada pelo bacilo de quem o identi�icou nos 
�inais do século XIX, Robert Koche, já existia 
desde há 7 mil anos. 

À medida que uma classe média, sobretudo 
na Europa e EUA, foi tendo maior poder de 
compra, a alimentação, tão necessária à 
sobrevivência, passou a abastança, fazendo 
eclodir doenças crónicas, normalmente 
provocadas pelos excessos, ou a falta de 
regras individuais e de grupo, como a obesi-
dade, diabetes tipo 2, doenças cardiovascula-
res, aterosclerose, hipertensão arterial, hiper-
colesterolemia, osteoporose, e outras.  

Não é de estranhar que a maior causa de 
morte, nos países mais ricos, sejam as doen-
ças cardiovasculares, diversos tipos de tumo-
res malignos, acidentes domésticos, pro�issio-
nais e de viação, e nos países pobres, ainda 
são as doenças como a malária, tuberculose e 
outras infeções por bactérias, e vírus diver-
sos. Não pode ser saudável a vida dos euro-
peus e, especi�icamente dos portugueses, que 
tomam remédios para a hipertensão, aumen-
to do colesterol, obesidade, diabetes, depres-
são, distúrbios do sono, muitas vezes em 
duplicado.  

13
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Não é di�ícil concluir que a maioria destas 
doenças é provocada por excessos e desvios 
alimentares. A degradação do ar respirado e, 
consequentemente, do teor de oxigénio, que 
alimenta o coração e o cérebro, e todos os 
outros órgãos e tecidos, constitui a outra face 
da destruição acelerada, do que está à vista, 
mas sobretudo, do que está escondido da 
vista.  

A obesidade é visível, como as rugas, mas a 
diabetes, a hipertensão, o engrossamento das 
paredes arteriais, a perda de cálcio nos ossos, 
e outras marcas que conduzem os doentes às 
farmácias, essas são invisíveis, mas reais, e 
desnecessárias.  

Reverter esse quadro invisível é a missão não 
só dos reformados, mas sobretudo daqueles 
que nos 30’s e 40’s anos entendem que os 
fantasmas só aparecem nos velhos e estes, 
adultos jovens, ainda têm muito tempo para lá 
chegar. As pesquisas cientí�icas, demonstram 
que uma combinação de hábitos bené�icos – 
atividade �ísica regular, manutenção do equi-
líbrio mental, alívio do stress, regularização 
do sono e dieta – são requisitos indispensá-
veis para inverter o desgaste natural do enve-
lhecimento, e promover um bem-estar 
prolongado, compatível com uma vida saudá-
vel.  

A idade da reforma é uma marca de mudança 
para um novo ciclo de vida, onde se vão 
encontrar novas formas de estar, novas 
aprendizagens, fazer o que se gostava tanto e 
não havia tempo. É mesmo uma mudança, na 
continuidade da vida, e esta mudança não 
deve ser o início da decadência. Deve ser uma 
preparação para os invernos, que vão ser cada 
vez mais frios e para os verões, que vão ser 
cada vez mais quentes.  

Cabe a cada um de nós, individualmente, à 
classe médica, à sociedade em geral, escolher 
os caminhos mais corretos, onde a prevenção 
das doenças crónicas possa inverter neste 
século de pandemias �ísicas e mentais, a 
marcha progressiva das lesões vasculares, 

cardíacas e cerebrais, dos diversos tipos de 
cancro, e dos transtornos da mente, que 
afetam neste momento, mais de 1/3 da popu-
lação mundial. E com isso, a vida pode ser 
mais saudável. 

 

Raimundo Fernandes    
(Médico, Neurocirurgião) 
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Cirurgia da catarata 

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

PUBLICIDADE
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As contas já foram feitas e, num país com 10 
milhões de habitantes, o sedentarismo custa 
mais de 900 milhões de euros por ano. É este 
o preço que todos pagamos em cuidados de 
saúde por �icarmos sentados. A conclusão é 
da OMS (Organização Mundial de Saúde) que, 
para além da pandemia por SARS-CoV-2, 
também se preocupa com a prevenção de 
doenças. 
 
Em Portugal, há muito que o diagnóstico está 
feito e até existe um Programa Nacional para 
a Promoção da Atividade Física. Mesmo 
assim, os portugueses não se mexem. Se um 
médico lhe sugerir que trate do jardim, que 
suba e desça escadas ou que vá dançar no 
próximo baile, �icará descon�iado certo? Pois 
bem, esta é a prescrição ideal para prevenir 
ou controlar inúmeras doenças. O problema 
está que muitos de nós acredita que basta um 
comprimido para tratar ou aliviar todos os 
males. Nem sempre, nem nunca. 

Cada movimento conta

Se em vez de comprimidos, um médico lhe prescrever a dança ou a jardinagem não �ique 
descon�iado. Este é o caminho a percorrer para prevenir e controlar inúmeras doenças. 
O importante é estar em movimento 

O contributo do sedentarismo para a carga de 
doença e mortalidade é grande e a solução 
passa pela atividade �ísica. E o que é isso de 
atividade �ísica? Inscrever-me num clube? 
Começar a jogar futebol? Correr a maratona? 
Nada disso. Na atividade �ísica todos os movi-
mentos contam e se for regular está a contri-
buir para aumentar a sua longevidade e para 
reduzir a carga de variadas doenças. E isto é 
válido para todas as idades, desde as crianças 
aos que têm mais de 65 anos. 

O sofá, a televisão e o computador serão os 
inimigos públicos da atividade �ísica, pelo 
tempo que desperdiçamos na posição de 
sentado. Bastam 15 minutos de atividade 
�ísica moderada, misturados com alguma 
atividade intensa, a um ritmo diário para 
começar a fazer a diferença. Para distinguir 
uma da outra, começamos por explicar que 
numa atividade �ísica moderada a respiração 
acelera um pouco, conseguirá falar, mas será 
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di�ícil cantar. Na atividade �ísica intensa a 
respiração �ica muito acelerada e terá di�icul-
dade em manter uma conversa. 

O Plano Nacional para a Promoção da Ativida-
de Física recomenda que um adulto combine 
75 minutos de atividade intensa com 150 
minutos de atividade de intensidade modera-
da, por semana. Não é muito… E pode fazer 
um pouco de tudo, desde subir escadas, 
correr, nadar, andar de bicicleta caminhar, 
praticar desportos, ir ao ginásio, fazer ioga, 
carregar sacos, dançar ou praticar tai chi. Vale 
tudo, desde que retire algum tempo, ao tempo 
que passa no sofá. 

Para as crianças e adolescentes a atividade 
�ísica deve ser mais demorada, ou seja, 60 
minutos diários. A �lexibilidade, resistência 
óssea e a força muscular exigem que dispen-
sem mais tempo e por isso essa necessidade 
inata de correr, saltar, pular…   

As evidências cientí�icas acumuladas dissi-
pam todas as dúvidas e todos os dias surgem 
provas de que a atividade �ísica é fundamental 
para o atraso da progressão da doença e 
melhoria do estado de saúde. Assim, a ativida-
de �ísica diária é um poderoso aliado no 
controle das doenças cardiovasculares (como 
hipertensão e insu�iciência cardíaca); doen-

ças oncológicas (tais como cancro da mama; 
cancro da próstata, cancro do cólon); doenças 
pulmonares (asma, �ibrose cística e DPOC); 
doenças metabólicas (como diabetes tipo 1 e 
II, obesidade, síndroma do ovário poliquísti-
co); doenças psiquiátricas (tais como depres-
são, ansiedade, stress, esquizofrenia); doen-
ças neurológicas (demência, Parkinson, escle-
rose múltipla) e doenças músculo-esqueléti-
cas (Osteoartrite, osteoporose, dor crónica 
das costas, artrite reumatoide). 

Todos podem bene�iciar, o importante é estar 
em movimento, por oposição ao sedentaris-
mo. Porque não basta aumentar a esperança 
média de vida e ter o orgulho de somar mais 
anos. E isso a medicina tem conseguido cum-
prir e muito bem. O próximo passo é um novo 
desa�io, porque é preciso que essa vivência 
tenha qualidade de vida. Temos de nos mexer 
para aí chegarmos, não basta �icar à espera 
sentado no sofá. 

Pedro Marques     
(Médico, Ortopedista) 
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O mais di�ícil é perceber o equilíbrio entre o 
que fazemos para a nossa saúde e que solu-
ções procurar para a nossa doença. O que 
mais contribui para a nossa saúde e bem-es-
tar são os cuidados que temos com o corpo e 
mente. Como sociedade, o foco será a preven-
ção primordial (evitar fatores de risco) e, não 
raras vezes, o problema é a sobrecarga calóri-
ca associada a reduzidos índices de exercício 
�ísico. 

A prevenção primordial tem como objetivo 
evitar estilos de vida que contribuem para o 
risco acrescido de doença. Este nível de 
prevenção deve incluir políticas e programas 
de promoção de determinantes “positivos” de 
saúde. Os cuidados alimentares e a prática 
regular de exercício �ísico são as mais impor-
tantes atividades promotoras de saúde. 
Programas que têm como objetivo a sensibili-
zação para os riscos do tabaco e álcool, 
também assumem uma posição fulcral neste 
nível de prevenção. 

Como especialista em Medicina Geral e Fami-
liar vejo a pessoa como um todo e sem dúvida 
que os hábitos de vida têm um papel funda-
mental na promoção da saúde.   

A alimentação é essencial como determinante 
de saúde. E infelizmente nem sempre é fácil 
compreender esta dimensão e os riscos asso-
ciados, quer por questões sociais quer indivi-
duais. A pressão publicitária para consumo de 
alimentos pouco saudáveis está presente 
diariamente e de forma muito evidente a 
qualquer olhar. Por outro lado, manter um 

Como equilibrar a balança? 
   (entre o que comemos e o que gastamos)

A questão começa e acaba nas calorias e a solução está no equilíbrio entre a quantidade 
que ingerimos e a quantidade que gastamos. Evitar o risco e a doença passa por esta 
conta de deve e haver 

padrão alimentar saudável é di�ícil quando 
não temos tempo, dinheiro ou pessoas signi�i-
cativas que tenham as mesmas prioridades 
que nós. 

Na consulta pre�iro transmitir mensagens 
simples e efetivas. É importante perceber se o 
que come é acompanhado proporcionalmen-
te por atividade �ísica que permite gasto ener-
gético. Este equilíbrio funciona como uma 
balança em que estes são os principais com-
ponentes: calorias ingeridas versus calorias 
gastas. Outros fatores poderão intervir (como 
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por exemplo a predisposição genética), mas a 
fórmula principal centra-se nestes pilares. 
Para começar, devemos perceber verdadeira-
mente esta premissa e iniciar a mudança que 
tanta resistência encontra. É simples: o que 
comemos e o exercício que fazemos são peças 
essenciais do que somos. 

As “gorduras” e os “açúcares” existem numa 
diversidade de alimentos, não apenas nas 
batatas fritas ou bolos. Um conselho claro e 
muito prático é a redução do consumo de 
hidratos de carbono (“açúcares”) que estão 
presentes em alimentos que ingerimos diaria-
mente: massa, pão, batata e arroz. De facto, o 
padrão alimentar da população portuguesa 
contempla quantidades excessivas destes 
alimentos.   

Também é importante evitar o consumo de 
certos produtos de forma rotineira, nomeada-
mente bebidas como sumos e refrigerantes. 
Muitos destes produtos de fabrico industrial 
contêm elevadas quantidades de açúcares 
(hidratos de carbono simples), que são de 
rápida absorção pelo organismo e com eleva-
dos níveis glicémicos/calóricos. A observação 
do rótulo dos alimentos permite-nos tomar 
decisões conscientes. O meu conselho é que 
veri�ique a proporção de açúcares em 
100/200 ml (esta informação vem na maioria 
dos rótulos). Com o conhecimento que um 
pacote de açúcar (daqueles que usamos no 
café e não devíamos) pesa cerca de 5 a 7 g, é 
fácil perceber a quantidade de açúcar que o 
alimento tem – faça o exercício mental de 
imaginar um copo de 100 ml de água e colo-
que os pacotes que correspondem à quantida-
de indicada (já viu a quantidade de açúcar 
que coloca na pequeníssima chávena de 
café?). Ficará surpreendido com o que conso-
me em alguns produtos que compra.  

Outra dica, é ingerir os alimentos ricos em 
hidratos de carbono simples (doces, frutas) 
após refeições, pois esta combinação atrasa e 
reduz a absorção dos açúcares. Se estas refei-
ções forem compostas por alimentos ricos em 
�ibras (nomeadamente legumes/vegetais) 
ampli�icamos os bene�ícios.   

A melhor bebida é a água, que muitas vezes 
esquecemos, e é fundamental para o adequa-
do funcionamento do nosso corpo. A quanti-
dade de água a ingerir por dia, depende das 
características de cada um e das condições 
ambientais. De um modo geral, recomenda-se 
o consumo de pelo menos 2 litros de água por 
dia. Já bebeu água hoje? 

A quantidade de calorias que ingerimos deve 
ser regulada em função da quantidade de 
calorias que gastamos. “Ser �isicamente ativo 
pode adicionar anos à vida e vida aos anos” 
(Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral 
da OMS). Assim, se �izermos exercício �ísico 
regular equilibramos a balança. No adulto 
recomenda-se, por semana, a prática de ativi-
dade �ísica moderada de 150 a 300 minutos 
ou de 75 a 150 minutos de atividade �ísica 
intensa, se não houver contraindicações. A 
caminhada em ritmo moderado a intenso é 
uma ótima opção. 

Seja o agente da sua saúde, com conselhos 
efetivos e mudanças e�icientes.  

Philippe Botas     
(Médico, Medicina Geral e Familiar) 
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“Substância líquida, incolor, composta de 
hidrogénio e de oxigénio, cuja fórmula quími-
ca é H2O”, é esta a de�inição que encontramos 
em qualquer dicionário. Mas, para o corpo 
humano, a água é muito mais… 

A água representa cerca de 60% do peso total 
do corpo de um indivíduo adulto e quase 80% 
do corpo de uma criança e isto acontece 
porque é o principal componente das nossas 
células – seja nos músculos ou nos órgãos - 
mas também existe fora delas, nos espaços 
entre as células, a que chamamos líquido 
extracelular. Por exemplo, quando inchamos 
(edema), é porque existe líquido em excesso 
nos espaços extracelulares. 

A água tem poderes?     Tem

É o principal componente das células do corpo humano, mas também está presente fora 
delas. Bastaria este dado para melhor percebermos que não podemos viver sem água. 
Explicamos os seus poderes e acrescentamos que a água não é toda igual. O pH conta, 
principalmente, quando assistimos ao avançar da idade, o período da vida em que �ica-
mos mais “ácidos” 

A água é um poderoso solvente e está relacio-
nada com practicamente todas as reacções do 
nosso corpo. Também actua nos processos 
�isiológicos, como é o caso da digestão e é 
fundamental para o transporte de substân-
cias, como o oxigénio, nutrientes e sais mine-
rais, além de proporcionar a eliminação de 
substâncias para fora do nosso corpo, como 
por exemplo, a urina, que é formada por água 
e substâncias tóxicas ou substâncias não 
tóxicas, mas em excesso, dissolvidas nessa 
água. 

A água tem ainda um papel muito importante 
na regulação da temperatura do corpo. 
Quando o calor se torna excessivo, o suor, que 
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possui água na sua composição, arrefece o 
nosso corpo. Ao entrar em contacto com o ar, 
o suor evapora-se à super�ície da pele, 
causando a diminuição da temperatura do 
corpo. Mas, para além de presente no suor, as 
lágrimas também são água, evitando que a 
córnea �ique seca, ao mesmo tempo que 
ajudam a limpar o olho. 

É ainda a água que nos fornece proteção. O 
sistema nervoso central (cérebro e espinal 
medula) está envolvido por três membranas, 
as meninges, que têm a função de o proteger. 
Estas mesmas membranas são lubri�icadas 
pelo líquor (líquido cefalo-raquídio), que é 
rico principalmente em água (para além de 
outras substâncias) e que fornece protecção 
mecânica a este sistema, suavizando os 
impactos do sistema nervoso central.  

Acrescente-se ainda que o líquido das articu-
lações, o líquido sinovial, também é constituí-
do por água e tem como principal função a 
lubri�icação das estruturas articulares. Acres-
cente-se ainda a função, não menos importan-
te, de transportar nutrientes para a cartila-
gem articular, permitindo desta forma a sua 
boa mobilidade (e por isso a articulação 
funciona bem). 

A água está ainda presente no líquido amnió-
tico, aquele que protege o feto de impactos 
durante o desenvolvimento da sua vida no 
útero. Percebemos melhor agora, porque a 
água ocupa uma percentagem tão signi�icativa 
do nosso corpo. 

O risco da desidratação 

O oposto, a desidratação, acontece quando a 
quantidade de água do nosso corpo diminui 
de tal forma, que deixa de haver equilíbrio 
entre a água que ingerimos e a água que 
perdemos. A água que ingerimos é provenien-
te da ingestão de água no estado líquido e da 
ingestão da água dos alimentos. A água que 
perdemos é eliminada por diversos processos 
�isiológicos, através da respiração, da transpi-
ração, da urina e das fezes que, ocorrendo de 

forma normal, não causam qualquer proble-
ma.  

Desidratamo-nos e podemos correr sérios 
riscos quando as perdas são acentuadas 
(transtornos gastrointestinais, tais como diar-
reia e vómitos, queimaduras extensas da pele, 
doenças genitais e urinárias, transpiração 
muito acentuada em dias de calor intenso ou 
por bebermos muito pouca água ou ainda por 
subnutrição. A desidratação não se previne 
apenas com a ingestão de água, mas também 
com a ingestão de alimentos ricos em água e 
alimentos ricos em sais minerais.  

Quando nos mantemos hidratados a água 
deixa a pele mais bonita, auxilia no metabolis-
mo celular, tornando a pele mais resistente e 
elástica, prevenindo o aparecimento de 
feridas e consequentes infecções, favorecendo 
a cicatrização e a regeneração da pele (pesso-
as diabéticas, pessoas que sofrem de varizes, 
de doenças da pele que a ”secam”, etc.), além 
de que previne o aparecimento de pedras nos 
rins e ainda in�luencia o nosso humor. 

A água, com este papel tão importante e 
mesmo fundamental no nosso corpo, vai dimi-
nuindo a quantidade ao longo do dia, caben-
do-nos a nós regular os níveis de hidratação 
no nosso corpo. Mas, como devemos saber a 
quantidade de água que devemos beber? Na 
tabela abaixo está indicado como calcular a 
quantidade de água que deve ser consumida 
por dia, de acordo com a idade e o peso de 
cada pessoa: 

Quando por vezes pensamos que a água é toda 
igual, não consideramos os vários factores 
que distinguem uma água de outra. A sua 

Idade

Jovens ativos até aos 17 anos 
Dos 18 aos 55 anos
Dos 55 aos 65 anos 
Mais de 65 anos 

Quantidade de água/kg
    
40 ml por cada kg  
35 ml por cada kg
30 ml por cada kg
25 ml por cada kg 



22

pureza, a sua capacidade de hidratação, o seu 
grau de concentração em minerais e o seu pH. 
 
O pH da água signi�ica o seu grau de acidez, de 
neutralidade ou de alcalinidade, isto é, a 
concentração de iões H+ na água. O pH 
inferior a 6 é ácido (signi�ica uma água ácida). 
O pH entre 6 e 7 é neutro e signi�ica uma água 
neutra (não causa prejuízos, mas também não 
traz bene�ícios). O pH entre 7 e 10 é alcalino e 
signi�ica uma água alcalina, a água com o pH 
ideal para a nossa saúde; a água com pH 
alcalino tem um poder de hidratação superior 
ao de qualquer outra água. Bebermos água 
com um pH entre 7 e 10 e rica em sais mine-
rais proporciona-nos mais energia e melhor 
humor, uma vez que esta água é mais adequa-
da a todas as funções metabólicas do nosso 
corpo.  

Os jovens “alcalinos” e os idosos “ácidos” 

Proporcionar-nos mais energia também signi-
�ica gerar um excesso de iões H+, que precisa-
mos eliminar do nosso corpo. Uma água que, 
por exemplo, seja alcalina e rica em magnésio 
pode ajudar-nos a prevenir doenças, tais 
como a diabetes, as doenças cardíacas e 
vasculares, a hipertensão arterial e a obesida-
de e, simultaneamente, proporcionar-nos 
uma melhor qualidade de vida. O pH da água 
que ingerimos tem uma in�luência enorme no 
nosso corpo. É muito importante que os líqui-
dos que ingerimos sejam alcalinos e ricos em 

minerais. Quanto mais substâncias ácidas 
ingerirmos, pior para nós. 

Com o avançar da idade vamos �icando cada 
vez mais “ácidos” (o idoso é “ácido”), pelo que 
temos de contrariar, o mais possível esta 
tendência natural (de recém-nascido e jovem 
“alcalino” a idoso “ácido”), tendo sempre em 
conta o facto de poder haver qualquer contra-
-indicação ou predisposição para cálculos 
renais (“pedra no rim”), doenças renais ou 
hipertensão arterial, a título de exemplo.
De acordo com alguns estudos e como exem-
plo, o cancro desenvolve-se num ambiente 
ácido. O sangue com pH de 7,45 contém 
65,9% mais oxigénio que o sangue com pH 
7,3. À medida que é aumentada a alcalinidade 
no corpo, é aumentada a concentração de 
oxigénio. Quando o pH cai para valores abaixo 
de 7,27, há um aumento de 100 vezes do 
estímulo da destruição óssea, o que desenvol-
ve a osteoporose e o risco de fraturas. A água 
que devemos beber deve ser uma água bacte-
riologicamente boa e com sais minerais 
adequados à saúde e problemas de saúde de 
cada um, à sua alimentação, à sua idade e ao 
seu estilo de vida. 

E as águas termais? 

As águas termais proporcionam-nos enormes 
bene�ícios para a nossa saúde e para o nosso 
bem-estar. Através da interacção da água com 
as rochas, esta água sofre um processo de 



enriquecimento durante anos pelos minerais 
presentes, retornando à super�ície a tempera-
turas entre os 37o e os 50o e com proprieda-
des terapêuticas e dermatológicas. 

As inúmeras vantagens e bene�ícios das águas 
quentes termais incluem a melhoria da circu-
lação sanguínea, relaxamento muscular, alívio 
do stress e relaxamento mental, sono de 
melhor qualidade, normalização da tensão 
arterial, alívio de dores musculares e de dores 
nas articulações (reumatismos), diminuição 
das dores de cabeça (por regulação da tempe-
ratura corporal e melhor fornecimento de 
nutrientes às células), hidratação da pele, 
melhor cicatrização de feridas (água termal 
com elevadas concentrações de enxofre e de 
zinco), melhoria de problemas digestivos e 
eliminação do ácido úrico, entre outros. Terá 
sempre de consultar o seu médico para saber 

se pode fazer tratamento termal ou se qual-
quer problema de saúde que tenha não é 
contra-indicação relativa ou absoluta ao 
referido tratamento. 

Quanto ao poder relaxante da água, se a água 
termal o tem, a água do mar também. A sua 
contemplação, bem como a contemplação da 
água de um rio ou de um lago, promove um 
relaxamento mental, que traz uma paz e uma 
tranquilidade verdadeiramente capazes de 
permitirem uma grande capacidade de análi-
se, de re�lexão e de efeito calmante. 

É bom lembrar que sem água a vida não 
existia, sendo essencial ao funcionamento 
adequado de todos os seres vivos. 

Alberto Carlos Ferreira de Carvalho  
(Médico, Medicina Geral e Familiar) 
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Evitar que a doença se manifeste, é este o 
objetivo dos rastreios. Se direcionarmos a 
atenção para a prevenção e não apenas para a 
cura, é mais fácil perceber como os rastreios 
são tão importantes.  

A pessoa está com saúde e assintomática, mas 
mesmo assim, em algum momento da vida é 
importante investigar se há ou não presença 

À procura da doença,      
        os rastreios 

A ferramenta é poderosa e tanto pode ser negligenciada como utilizada em excesso. A 
evidência já provou que os rastreios podem mudar o rumo das doenças, seja porque a 
evolução �ica condicionada, seja porque a procura e o tratamento coexistem no mesmo 
ato, como acontece com o cancro cólon-retal. A procura de evidências ou sinais começa 
à nascença e o percurso não tem um prazo de validade 

de doença. Os hipocondríacos adoram-nos, 
mas a restante população nem sempre adere 
aos rastreios, desvalorizando a importância 
de controlo da própria saúde. Por outro lado, 
os rastreios de base populacional promovem 
a equidade, mas só têm verdadeira e�icácia 
quando aplicado em grupos etários em que 
existe uma alta prevalência da doença. A sua 
aplicação depende de uma relação custo/be-
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ne�ício, mas também da avaliação do risco. A 
exposição genética é determinante, tal como a 
idade e o estilo de vida, ambos indicadores a 
valorizar. 

A ferramenta é poderosa e contribui para 
uma mudança na de�inição de Medicina que, 
para além da ajuda no processo de cura, 
acrescenta o ingrediente prevenção. A missão 
é a mesma: continuar a procurar a doença, 
mas numa fase ainda muito precoce e em que 
existe a possibilidade de tratamento em 
tempo útil. E é aqui que, não raras vezes, o 
sistema falha, pois se o rastreio previne e 
deteta, a cura tem de chegar em tempo útil, 
para que o tratamento certo surja no tempo 
adequado, mudando efetivamente o prognós-
tico. Se tal não acontecer, o efeito do rastreio e 
do investimento que se faz perde-se e dilui-se 
na descrença. 

E que rastreios existem? A evidência cientí�ica 
já demonstrou a utilidade de prevenir pelo 
menos 3 tipos de cancro: colo do útero; da 
mama e o cólon retal. À espera de consenso 
ainda �ica o cancro da próstata, uma vez que 
ainda não existe unanimidade sobre o uso do 
teste do PSA para aferir melhoria na morbili-
dade e mortalidade. 

Mas, quando se procura a doença também 
poderemos ser “enganados” e devemos ter 
presente que os falsos positivos continuam a 
existir, justi�icando posteriormente a realiza-
ção de exames mais invasivos, que possam ou 
não provar a existência de doença, tal como 
também pode existir o erro. Seja pela inter-
pretação do exame, seja pela pouco cuidado 
na preparação para o exame, como pode 
acontecer – por exemplo – numa má prepara-
ção para uma colonoscopia. 

A evolução da doença pode �icar assim condi-
cionada e, no caso do rastreio do cancro 
cólon-retal ainda se vai mais longe. A colonos-
copia permite detetar a presença dos chama-
dos pólipos e, simultaneamente, permite 
remover as lesões que, mais tarde ou mais 
cedo, poderão progredir para cancro. Ou seja 
o potencial de prevenir uma doença fatal é 
enorme. 

Junte-se ainda as certezas que os estudos de 
genética trouxeram e que já levaram algumas 
mulheres a realizar, por exemplo, uma mas-
tectomia preventiva. Angelina Jolie foi o caso 
mais mediático, mas houve outras. O histórico 
familiar e a alteração do gene BRCA1 faziam 
prever que as probabilidades de desenvolver 
um cancro justi�icavam este caminho preven-
tivo. 

Para lá do cancro, há outros rastreios, como o 
da retinopatia diabética ou os inúmeros 
testes (VIH/SIDA, hepatite, por exemplo), 
análises clínicas e imagens radiológicas que 
podem ajudar a prever várias doenças, 
porque podem relevar os chamados “acha-
dos”, identi�icar o risco ou mesmo a doença. 
Exige-se recursos e investimento, é certo, e 
por isso impõe-se o equilíbrio, evitando-se o 
que pode ser excessivo ou um empenho 
apenas em função de eventuais compensa-
ções �inanceiras que podem advir para o 
serviço, pelas taxas de participação num 
rastreio de determinada população. A�inal, os 
médicos atuam pelo melhor interesse dos 
seus doentes e não com vista à obtenção de 
resultados. 

Hoje, o caminho da Medicina Preventiva pode 
ajudar a rastrear doenças cardiovasculares; 
comportamento da glicémia e dislipidemia; 
osteoporose; cancro do pulmão; glaucoma; 
degenerescência macular da idade e…. Muitos 
outros. Aliás, esta possibilidade de se pesqui-
sar sinais começa a ser feita logo à nascença, 
quando submetemos os recém-nascidos ao 
teste do pezinho e a prática dos rastreios não 
tem um prazo de validade. Isto porque, 
mesmo depois dos 65 anos de idade, há 
rastreios que ainda importa fazer, o exame 
visual e dermatológico, são um exemplo, tal 
como a examinação da mama ou a rotina de 
análises clínicas e vigilância cardiovascular.



26

A respiração é algo inerente à vida e ao ser 
humano. As trocas gasosas que assim são 
efetuadas permitem não só fornecer o 
“alimento” essencial ao organismo, o oxigé-
nio, bem como libertar-nos daquilo que nos é 
tóxico, o dióxido de carbono. 
 
Quando uma pessoa inspira, o ar entra pela 
boca ou nariz e chega até aos pulmões através 
da traqueia que, por sua vez, se divide em 
duas árvores brônquicas, que se vão sucessi-
vamente subdividindo até aos bronquíolos. 
No �inal dos bronquíolos existem uns peque-
nos sacos de ar denominados alvéolos, que se 
encontram rodeados por uma teia de minús-
culos vasos sanguíneos. 

Esta intrincada arquitetura permite executar 
a mais nobre das funções orgânicas, captar 
oxigénio do ar presente nos alvéolos e livrar-
-se do dióxido de carbono trazido na corrente 
sanguínea, através de uma delicada membra-
na, a membrana alveolocapilar. Esta barreira 
entre o ar e o sangue tem não mais que 1 
mícron de espessura.   

O interior dos pulmões é a mais extensa 
super�ície do corpo em contato com o meio 
ambiente. Num adulto, estima-se que essa 
área de contato é, aproximadamente, do 
tamanho de um campo de ténis. Essa conside-
rável área é fundamental para garantir uma 

O ar que nos alimenta 
        (ou que nos adoece)

Sem respiração não há vida. Captar oxigénio e, simultaneamente, libertar o dióxido de 
carbono é o processo de trocas gasosas que fornece “alimento” essencial ao ser humano. 
Mas, a par com o oxigénio, partículas indesejadas depositam-se nas vias aéreas. As poei-
ras, fungos, fuligem, bactérias e vírus, entram sem serem convidados e o ar que nos 
alimenta, também pode ser o mesmo que nos adoece. A qualidade do ar já afeta 91% da 
população mundial 
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troca gasosa e�iciente. Entram e saem dos 
pulmões cerca de 5 a 8 litros de ar por minuto, 
quando a pessoa está em repouso mas, duran-
te o exercício, esse valor pode superar os 100 
litros de ar por minuto. Inevitavelmente, esse 
ar contém partículas e gases potencialmente 
nocivos.   

Certas partículas, como poeiras, fuligem, 
fungos, bactérias ou vírus depositam-se nas 
vias aéreas. O sistema respiratório possui 
mecanismos de defesa para a sua limpeza e 
proteção que conseguem gerir a maior parte 
destas agressões diárias. No entanto, em 
condições de sobrecarga destas partículas 
e/ou de dé�ice de resposta nas defesas do 
organismo, estes mecanismos de proteção 
podem ser ultrapassados e gerar doença 
respiratória. 

A pandemia da COVID-19 que atravessamos 
vem precisamente recordar-nos quão mortí-
feras podem ser as doenças respiratórias. O 
impacto destas doenças em todo o mundo é 
avassalador e tem vindo a aumentar. Referin-
do algumas das doenças respiratórias mais 
frequentes, a pneumonia mata milhões de 
pessoas todos os anos, sendo a principal 
causa de morte em crianças e idosos, e a prin-
cipal causa de internamento em adultos. 65 
milhões de pessoas sofrem de Doença Pulmo-
nar Obstrutiva Crónica (DPOC), que mata, 
anualmente, 3 milhões de pessoas, represen-
tando a terceira causa de morte a nível mun-
dial. A tuberculose afeta 10 milhões de pesso-
as e causa a morte de 1,6 milhões todos os 
anos. O cancro do pulmão é a causa de morte 
de 1,76 milhões de pessoas por ano, sendo 
atualmente o tipo de tumor mais mortífero. 
334 milhões de pessoas sofrem de asma, a 
doença crónica mais comum em idade pediá-
trica, afetando 14% das crianças a nível 
global. A COVID-19 até à data afetou mais de 
230 milhões de pessoas e morreram quase 5 
milhões de pessoas.  

O aumento da incidência de doenças respira-
tórias está, em grande parte, relacionado com 

a exposição a fatores de risco, nomeadamente 
o tabagismo e a poluição ambiental. Atual-
mente estima-se que 91% da população mun-
dial habite em zonas cuja qualidade do ar está 
abaixo dos limites recomendados pelas auto-
ridades ambientais e de saúde. 

Em 2017, o Forum of International Respira-
tory Societies e a Organização Mundial de 
Saúde instituíram o Dia Mundial do Pulmão, 
assinalado desde então a 25 de setembro, com 
o intuito de sensibilizar os cidadãos para esta 
temática. 

“Cuide dos seus pulmões” foi o mote lançado 
para este ano, rea�irmando a existência de 
quatro pilares fundamentais para uns pul- 
mões saudáveis:    
      
–Tolerância zero ao tabaco:  

A cessação tabágica é a melhor forma de 
cuidar dos pulmões, sendo o tabaco o princi-
pal responsável pelas doenças pulmonares e 
causando a morte a mais de oito milhões de 
pessoas anualmente;  
• Existe ainda evidência cientí�ica crescente 
que alerta para o uso de sistemas eletrónicos 
de administração de drogas inaladas, maiori-
tariamente nicotina e canabinóides, vulgar-
mente conhecidos como cigarro eletrónico, 
vaping ou tabaco aquecido, que promovem a 
destruição do tecido pulmonar e diminuem as 
defesas naturais contra infeções e cancro, 
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para além das emissões desses dispositivos 
serem prejudiciais para os pulmões;  
• A cessação tabágica tem o potencial de 
reverter alguns dos male�ícios provocados 
pelo tabaco, mas não todos. É, por isso, essen-
cial atuar precocemente para prevenir o 
desenvolvimento de doença pulmonar cróni-
ca, que é irreversível;  
• Os bene�ícios da cessação tabágica são 
quase imediatos: após 20 minutos, a frequên-
cia cardíaca desce; dentro de 12 horas, os 
níveis de monóxido de carbono normalizam; 
em 2-12 semanas, melhora a circulação e a 
função pulmonar; dentro de 1-9 meses, dimi-
nuem a tosse e a falta de ar; entre 5-15 anos, o 
risco de enfarte do miocárdio iguala o dos não 
fumadores; dentro de 10 anos, a taxa de 
cancro do pulmão reduz para metade da dos 
fumadores; em 15 anos, o risco de doença 
cardíaca iguala o dos não fumadores; 

– Vacinas que protegem:   

• A vacinação pode proteger de uma série de 
doenças infeciosas e ajudar a manter os 
pulmões saudáveis. Pneumonia pneumocóci-
ca, COVID-19, gripe e tosse convulsa são 
alguns dos exemplos de doenças respiratórias 
que podem ser prevenidas através da vacina-
ção; 

– Respirar ar puro:  
      
• A poluição atmosférica mata todos os anos 
aproximadamente sete milhões de pessoas.  
• A poluição atmosférica tem um impacto 
negativo na saúde humana, desde o recém-
-nascido ao idoso, uma vez que os pulmões 

são o primeiro ponto de entrada desta polui-
ção no organismo e, consequentemente, o 
primeiro órgão afetado; 

– Exercício �ísico regular:  

• A prática de exercício �ísico, quer para 
pessoas saudáveis quer para doentes respira-
tórios, promove uma melhoria da qualidade 
de vida e é uma forma de cuidar dos pulmões. 

Todas estas ações promovem a qualidade da 
saúde respiratória e devem ser encaradas 
individualmente e em comunidade, particu-
larmente junto das autoridades decisoras que 
possam promover hábitos de vida mais 
saudáveis, uma melhoria da qualidade do ar e 
uma prevenção e�icaz da doença respiratória, 
nomeadamente pela vacinação e pelo desin-
centivo de hábitos tabágicos. No entanto, a 
pandemia da COVID-19 veio mostrar-nos que 
a atitude individual é determinante, lembran-
do que “cuidar de si é cuidar de todos”.  

Cuide dos seus pulmões. 

Sara Freitas     
(Médica, Pneumologista) 
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O termo �ibrose pulmonar signi�ica que uma 
parte do tecido pulmonar, conhecido como 
interstício, se encontra dani�icado por fenó-
menos cicatriciais, de espessamento e altera-
ção da estrutura do próprio tecido. Vulgar-
mente diz-se que se vão formando “cicatri-
zes”. Este interstício pulmonar funciona como 
uma rede que suporta os alvéolos e os coloca 
em estreita relação com os capilares sanguí-
neos, para que as trocas gasosas possam ser 
efetuadas. Havendo doença do interstício 
pulmonar, signi�ica necessariamente que 
essas trocas gasosas serão mais di�íceis de 
realizar, uma vez que o que era suposto ser 
uma �ina barreira entre o ar e o sangue, passa 
a ser uma barreira espessa, in�lamada, di�ícil 
de atravessar mesmo para gases com elevada 
a�inidade pelo sangue, como é o oxigénio. 

No caso da �ibrose pulmonar, estas “cicatri-
zes” que se vão formando de forma progressi-
va são irreversíveis, isto é, não existe atual-
mente nenhum tratamento que transforme 
este tecido pulmonar alterado em tecido 
normal outra vez. Isto explica a necessidade 
de se identi�icarem estas alterações, tão cedo 
quanto possível, para tentar evitar a sua 
progressão e, com isso, a gravidade da 
doença. 

Existem vários tipos de �ibrose? 

Existem várias doenças do interstício que 
podem provocar �ibrose pulmonar, isto é, a 
�ibrose em si pode ser encontrada em diferen-
tes contextos de doença respiratória. Dentro 
deste grupo de doenças, temos doenças de 

Sem fôlego, 
     a marca da fibrose pulmonar

Os caminhos mudaram. Ganharam barreiras, �icaram espessos e in�lamados. Respirar 
por entre estas “cicatrizes” irá di�icultar a troca gasosa e por isso parece que o ar desa-
pareceu. Sente-se a falta. A �ibrose pulmonar deixa uma marca e afeta necessariamente 
a respiração. É preciso parar a progressão 

causa conhecida, ou seja, que sabemos qual o 
agente causal, e doenças de causa desconheci-
da, designadas habitualmente como idiopáti-
cas.   

As doenças que mais frequentemente causam 
�ibrose pulmonar são: a Fibrose Pulmonar 
Idiopática e a Sarcoidose, enquanto doenças 
de causa desconhecida;  a �ibrose pulmonar 
associada a doenças autoimunes como a 
Artrite Reumatoide ou a Esclerose Sistémica, 
a Pneumonite de Hipersensibilidade Crónica 
ou algumas Pneumoconioses, como a Asbes-
tose ou a Silicose, que são doenças de causa 
conhecida. 

Embora a lesão de �ibrose pulmonar seja 
semelhante em várias destas doenças, a sua 
evolução e resposta ao tratamento pode ser 
consideravelmente diferente, consoante a 
doença em questão. Isto obriga o médico a 
fazer uma pesquisa exaustiva das possíveis 
causas de �ibrose, para que possa assim forne-
cer a melhor terapêutica, bem como o melhor 
aconselhamento possível. 

Que sintomas? 

O sintoma mais frequentemente associado à 
�ibrose pulmonar é a falta de ar, particular-
mente quando se faz esforço �ísico. Esta falta 
de ar evolui habitualmente de uma forma 
insidiosa, ou seja, vai agravando progressiva-
mente com o tempo, tornando-se cada vez 
mais importante e limitativa, até surgir falta 
de ar mesmo em repouso.   
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Outro sintoma muitas vezes associado é a 
tosse. Esta é habitualmente seca, irritativa, 
por vezes de di�ícil controlo e condicionadora 
de agravamento da falta de ar, quando há 
acessos de tosse mais violentos. 

Também a sensação de cansaço ou fadiga, a 
perda de peso não intencional, a falta de 
apetite ou uma respiração mais rápida e 
super�icial podem ser sintomas associados.  

Os sintomas não surgem logo na fase inicial 
da doença e, por isso, muitas vezes a �ibrose é 
diagnosticada numa fase tardia da sua evolu-
ção, porque os sintomas, pouco especí�icos, se 
foram instalando progressivamente, muitas 
vezes sendo desvalorizados pelo próprio 
doente que os atribui a outras causas ou 
doenças de que padece.   

Como se faz o diagnóstico? 

Por regra, a história clínica bem-feita é o 
primeiro passo. É importante identi�icar a 
sintomatologia, as exposições a que o doente 
esteve exposto, as medicações que toma e a 
história familiar de doença respiratória. 

O exame médico pode ajudar num diagnósti-
co mais precoce, pois muitas vezes esta �ibro-
se traduz-se por alterações características à 
auscultação pulmonar, com os designados 
fervores, que são uns sons pulmonares seme-
lhantes a velcro ou um pisar de folhas secas. 

Por vezes o doente também apresenta uma 
alteração da con�iguração dos seus dedos, 
chamados dedos em baqueta de tambor, em 
que a extremidade distal se encontra mais 
arredondada e saliente em relação ao resto do 
dedo. 

No entanto, é sempre necessário um exame 
de imagem, designadamente uma tomogra�ia 
computorizada de alta resolução do tórax 
(TCAR), para con�irmar a presença de �ibrose. 
A partir desta identi�icação terá que ser feito 
o estudo de possíveis causas com a realização 
de outro tipo de exames, que envolvem análi-
ses especí�icas, estudo da função respiratória, 
videobroncoscopia com lavagem broncoalve-
olar e, por vezes, biopsia pulmonar. Será com 
base em todos estes exames que o seu médico 
pneumologista poderá chegar a um diagnósti-
co de�initivo e prescrever o início do trata-
mento mais correto. 

Há fatores de risco? 

Sim, há vários fatores de risco que poderão 
promover o desenvolvimento de �ibrose 
pulmonar. Desde logo, a exposição ao tabaco é 
um fator de risco importante para a �ibrose 
pulmonar, particularmente no caso da Fibro-
se Pulmonar Idiopática, que é a forma mais 
grave de doença �ibrosante. 
 
A exposição a partículas orgânicas (como 
proteínas aviárias, presentes nas penas das 
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aves, ou fungos) ou inorgânicas (como o 
asbesto ou a sílica, frequentemente usados 
por exemplo na construção civil) podem 
originar doenças como, respetivamente, a 
Pneumonite de Hipersensibilidade ou as 
Pneumoconioses, que poderão cursar com 
�ibrose pulmonar.   

A doença do re�luxo gastroesofágico também 
predispõe a maior risco de desenvolver �ibro-
se pulmonar, particularmente se não for 
tratado. 

As infeções respiratórias de repetição são 
outro fator de risco para o desenvolvimento 
de �ibrose pulmonar, daí a necessidade de 
prevenir infeções, nomeadamente através da 
vacinação. 

Fatores genéticos, a idade avançada e o sexo 
masculino são outros fatores comummente 
associados a doenças �ibrosantes. 

Como posso tratar a minha �ibrose pulmo-
nar? 

Os tratamentos farmacológicos são diferen-
tes, consoante a doença em causa, mas o seu 
médico pneumologista saberá fornecer o 
melhor esquema terapêutico para o seu caso. 
Hoje em dia existem várias classes de medica-
mentos que podem ser utilizadas e, mais 
recentemente, surgiram duas novas armas 
terapêuticas, chamados os anti-�ibróticos, 
que vieram revolucionar o tratamento destas 
doenças, particularmente da Fibrose Pulmo-
nar Idiopática, a mais grave das doenças 
�ibrosantes, cuja esperança média de vida, 
antes do aparecimento destes anti-�ibróticos, 
rondava os 3-5 anos após o diagnóstico. 

Para além de medicamentos, há outras formas 
de complementar o tratamento e que devem 
ser proporcionadas a todos os doentes, de 
acordo com a gravidade da sua situação clíni-
ca: 
- Reabilitação respiratória: todos os doentes 
devem fazer regularmente programas de 
reabilitação respiratória, adequados à gravi-

dade da sua doença. Este tipo de programa 
pode prescrito pelo seu médico assistente.
- Exercício �ísico regular: Todos os doentes, 
independentemente da gravidade da sua 
doença, devem ser encorajados a manter 
atividade �ísica regular. O cansaço que sente 
só vai aumentar se deixar de fazer qualquer 
atividade �ísica, pois perde massa muscular 
essencial para manter a tolerância ao esforço.
- Oxigenoterapia: Uma vez que a �ibrose 
pulmonar compromete a e�icaz troca gasosa, 
leva frequentemente a insu�iciência respira-
tória, isto é, os valores de oxigénio do sangue 
com o doente em repouso �icam gravemente 
comprometidos. O seu médico pode recomen-
dar oxigénio suplementar para o ajudar a 
respirar mais facilmente. A oxigenoterapia 
mantém o nível de oxigénio no sangue acima 
de um determinado nível, o que reduz a falta 
de ar e permite o normal funcionamento de 
todos os órgãos.    
- Boa nutrição e prevenção de infeções: 
Manter um bom status nutricional permite 
manter mais atividade �ísica, cansar-se menos 
e combater um dos efeitos das doenças �ibro-
santes que é a perda de peso. As infeções não 
só são um fator de risco que promove a 
própria �ibrose, mas também condicionam o 
seu agravamento pelo que lhe deve ser reco-
mendado que se vacine contra a gripe, contra 
a pneumonia pneumocócica, contra a tosse 
convulsa e contra a COVID-19.   
- Transplantação pulmonar: em casos muito 
graves e pouco responsivos ao tratamento, 
pode haver indicação para ser referenciado a 
um Centro de Transplantação Pulmonar. Nem 
todos os doentes são elegíveis para transplan-
te pulmonar e este não deve ser entendido 
como uma cura, uma vez que implica uma 
decisão que deve ser devidamente ponderada 
e analisada.  

Sara Freitas     
(Médica Pneumologista) 
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IMAGIOLOGIA 

Faça a sua marcação pelo número 239 802 590 

Realizamos todos os exames de Imagiologia: 
Radiologia convencional, Tomografia, 
Mamografia por t omossíntese, Ecografia, 
Ressonância magnética e Radiologia de intervenção.
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Habitualmente, a época epidémica �ixa-se no 
período entre dezembro a março (mas pode 
estender-se por toda a Primavera). É esse o 
período crítico das urgências pediátricas, 
sempre sobrelotadas de infeções respirató-
rias ligeiras, moderadas ou graves, necessi-
tando alguns casos, não raras vezes, de cuida-
dos especiais pediátricos. 

A culpa tem habitualmente um nome - Vírus 
Sincicial Respiratório (VSR) e, por compara-
ção com outros vírus, como o in�luenza, os 
pais quase o desconhecem. É certo que a gripe 
(in�luenza) também afeta as crianças mais 
pequenas, mas a carga de hospitalização é 
muito menor, se a compararmos com a do 
VSR. 

Até ao segundo ano de vida, 90% das crianças 
irão ter um contato com o VSR e, se a maior 
parte terá uma doença ligeira ou moderada, 
uma franja terá doença su�iciente grave para 
ir a um serviço de urgência, ou até mesmo 
para ser hospitalizada. O impacto real é 
grande e, se é possível fazer prevenção em 
crianças com fatores de risco, com a toma de 
medicação especí�ica, também se constata 
que a grande maioria dos internamentos são 
de crianças que não se inserem nos grupos de 
risco. São crianças que nasceram saudáveis, 
de termo e sem risco identi�icável. Isto é, o 
verdadeiro grupo de risco são todas as crian-
ças e esta é uma infeção universal. 

Está aberta a época do VSR     
          em crianças 

Chama-se Vírus Sincicial Respiratório, afeta mais de 90% das crianças até aos 2 anos de 
idade e é quase um desconhecido para os pais e mães. Afeta todas as crianças, sendo 
especialmente vulneráveis as mais jovens e aquelas com fatores de risco. É preciso falar 
disto, porque estamos numa época epidémica e é expectável que haja ainda um maior 
número de casos. A imunidade natural baixou 

Hoje é mesmo di�ícil encontrar algo que a 
pandemia por SARS-Cov2 não tenha afetado 
e, num primeiro momento os níveis de infeção 
por VSR baixaram a nível mundial. Foram 
tempos atípicos. Agora temos de estar prepa-
rados para a nova realidade e os peritos inter-
nacionais estão a alertar para a eventualidade 
de picos de infeção. Aliás, isso mesmo e de 
forma incomum, já aconteceu nos meses de 
junho, julho e agosto, período em que se 
registou uma circulação anómala de VSR em 
Portugal. Ou seja, admite-se que a imunidade 
natural baixou e existe uma franja signi�icati-
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va da população mais jovem que ainda não 
teve qualquer contato com o VSR.   

Este é um vírus altamente contagioso e admi-
te-se que, até aos 4 anos de idade, todas as 
crianças já foram afetadas, pelo menos uma 
vez. O VSR costuma ser o responsável pelas 
bronquiolites e pneumonias em idade pediá-
trica. E se já quase todos ouvimos falar de 
bronquiolites e de pneumonias, poucos 
sabem que por detrás dessa situação está o 
VSR. Os pais de bebés muito prematuros, 
crianças com algumas cardiopatias ou proble-
mas congénitos nos pulmões conhecem este 
vírus, porque algumas delas bene�iciam de 
tratamento pro�ilático, mas constituem 
apenas uma minoria.  

Uma única infeção por VSR acaba por não 
produzir imunidade completa e por isso as 
reinfeções podem acontecer, mas serão 
sempre menos graves e, sim este é um vírus 
que também circula entre os adultos, aliás, 
são eles e as crianças mais velhas que servem 
igualmente de veículos de transmissão, mas, 
nestes, os efeitos são quase inócuos (à custa 
de sucessivas reinfeções).   

Não existe uma vacina, apenas está atualmen-
te indicada a toma de um anticorpo monoclo-
nal e injetável, como pro�ilaxia da infeção a 
VSR e em grupos muito restritos. A prevenção 
passa pelas medidas básicas de higiene. A 
transmissão faz-se de pessoa para pessoa, por 
contato direto com as secreções respiratórias. 
Evitar o contato com pessoas infetadas, evitar 
locais com muitas pessoas, lavar bem as mãos 
e os objetos, como brinquedos, são as reco-
mendações mais e�icazes. 

E quais os sintomas a que os pais devem estar 
atentos? Uns mais ligeiros que outros, mas o 
VSR provoca tosse, congestão nasal e febre. 
Sintomas iguais a tantos outros, mas que 
importa vigiar e diferenciar. Os sinais de 
alarme são a di�iculdade em respirar, o cansa-
ço durante a alimentação e a prostração. O 
pediatra conhece-os bem e poderá sempre 
ajudar.  

Gustavo Januário    
(Médico, Pediatra) 
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A doença cardiovascular continua a ser a prin-
cipal causa de morte em todo o mundo, 
incluindo a Europa e um estilo de vida saudá-
vel é a única base para a prevenção. Para o 
coração (e não só) isso signi�ica não fumar, 
fazer uma dieta equilibrada, ser �isicamente 
ativo, moderar o consumo de álcool e contro-
lar o peso corporal. São hábitos simples e 
práticos os que protegem o seu coração. O 
desa�io está em manter estas mesmas regras 
ao longo de toda uma vida.   

Por outro lado, visitas regulares ao médico 
assistente, ainda que não existam sintomas, 
permitem identi�icar sinais e fatores de risco 
que podem ser controlados, prevenindo assim 
eventos cardiovasculares, como enfartes ou 
acidentes vasculares cerebrais. E, não raras 
vezes, o seu médico precisa de saber como 
bate o seu coração, qual o ritmo, a frequência, 
qual o estado dos vasos sanguíneos, como se 
comporta em esforço, quais as alterações… 
etc. 

De entre os vários exames de avaliação cardía-
ca, pode surgir a necessidade de realizar uma 
ressonância magnética ao coração. E, tal como 
em todos os exames de ressonância magnéti-
ca, também se pretende recorrer a um exame 
de diagnóstico que capte imagens de alta 
precisão, utilizando os campos magnéticos 
para gerar imagens de toda a área do coração, 
de forma clara e precisa, sem recorrer à radia-
ção. É um exame indolor e não invasivo. Atra-
vés dele, é possível o diagnóstico de múltiplas 
doenças.   

Como conhecer o seu coração?

É com imagens de alta precisão que o seu coração pode contar mais do que já sabemos. 
A Ressonância Magnética Cardíaca é o exame de eleição e de grande relevância diag-
nóstica para um espectro cada vez maior de patologia cardíaca. A doença arterial coro-
nária, por exemplo, pode agora ser acompanhada bem de perto 

O equipamento de ressonância permite ao 
técnico fazer a aquisição das diferentes 
imagens do coração, as quais serão arquiva-
das em suportes digitais. Posteriormente, os 
médicos cardiologista e radiologista acedem a 
essas imagens arquivadas, visualizando-as em 
monitores de alta de�inição e relatam o 
exame. No caso particular da ressonância 
magnética cardíaca e no Centro Cirúrgico de 
Coimbra, a realização deste exame é sempre 
acompanhada por um médico cardiologista.  

A Ressonância Magnética Cardíaca (RMC) tem 
vindo a adquirir grande relevância na avalia-
ção diagnóstica de um espectro cada vez mais 
amplo de doenças cardíacas. Por ser tão 
abrangente, a RMC possibilita avaliar a ativi-
dade do músculo cardíaco, o �luxo sanguíneo e 
diversas outras alterações do coração, como 
por exemplo o funcionamento dos ventrículos 
direito e esquerdo, doenças congénitas do 
coração, doenças da membrana que envolve o 
coração (pericárdio), doença cardíaca isqué-
mica (como angina de peito ou enfarte 
prévio), arritmias, tumores benignos e malig-
nos, entre outras. Geralmente, este é o exame 
de eleição quando se pretende investigar mais 
detalhadamente alguma suspeita de anomalia 
no coração ou quando outros exames não 
foram conclusivos. 

Graças à evolução e precisão das técnicas de 
ressonância, a RMC tornou-se, também um 
importante exame complementar de diagnós-
tico na deteção e acompanhamento da doença 
arterial coronária. Esta é uma das patologias 
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cardiovasculares mais comuns e está entre as 
principais causas de isquemia miocardia 
(redução do �luxo sanguíneo em territórios do 
coração), condição que pode levar a um enfar-
te agudo do miocárdio.  

Através da ressonância magnética cardíaca é 
ainda possível simular o stress do exercício e 
carga, recorrendo a fármacos, conseguindo-se 
assim avaliar a perfusão cardíaca  (ou seja, o 
�luxo sanguíneo nos vários territórios do cora-
ção). Este teste permite determinar se o cora-
ção está a ser irrigado com sangue su�iciente 
enquanto o doente está ativo (“exercício”), por 
comparação com o estado de repouso. Duran-
te o teste, é administrada ao paciente uma 
pequena quantidade de um medicamento que 
simula o exercício. Este medicamento faz com 
que as artérias coronárias dilatem de maneira 
semelhante ao que acontece no exercício 
�ísico permitindo, assim, avaliar a existência 
de placas no interior das artérias que podem 
prejudicar a irrigação do músculo cardíaco, e 
que mais tarde, podem causar um enfarte 
agudo do miocárdio.    

Ressonância magnética 
cardíaca para avaliação 
da função cardíaca

Importante ainda é o facto de a RMC ser um 
exame não invasivo, pelo que não provoca 
qualquer dor durante toda a sua realização, 
que demora cerca de 30 minutos. Os equipa-
mentos poderão causar algum desconforto ao 
paciente pelo facto de ser necessário perma-
necer imóvel durante algum tempo no seu 
interior. A RMC poderá ser realizada com 
sedação em casos especiais, como por exem-
plo em crianças ou em pacientes não colabo-
rantes.  

Nádia Moreira     
(Médica, Cardiologista) 
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O caso mediático do Euro 2020, em que o 
futebolista dinamarquês Christian Eriksen 
sofreu uma paragem cardiorrespiratória em 
pleno jogo, chamou a atenção para esta 
problemática. Se não tivesse sido assistido 
prontamente por uma equipe médica com 
suporte de um des�ibrilhador, seria altamente 
provável que o incidente tivesse levado o 
atleta à morte. Como se explica que um atleta 
em aparentes perfeitas condições �ísicas 
possa morrer subitamente a realizar a sua 
atividade desportiva habitual? Será o despor-
to um perigo? Podemos fazer algo para evitar 
estas situações? 

As paragens cardiorrespiratórias associadas à 
atividade �ísica são situações raras, mas 
devastadoras, atendendo a que a maioria das 
vítimas é jovem e aparentemente saudável. 
Cerca de 80% das paragens cardiorrespirató-
rias em atletas ocorrem por causas cardíacas. 
Em termos da causa subjacente, depende 
muito da idade do atleta: Se este tiver mais do 
que 35 anos, a causa mais frequente é a 
doença coronária/enfarte agudo do miocár-
dio; Se tiver idade menor que 35 anos, habitu-

Morte súbita no desporto. 
A alta competição é perigosa?

Como se explica que um atleta de alta competição, símbolo de robustez �ísica e de um 
estilo de vida saudável, possa morrer subitamente de causa cardíaca, enquanto pratica 
o seu desporto habitual?  

almente, a causa é hereditária, seja por uma 
doença do músculo cardíaco (miocardiopa-
tia) ou por uma doença do ritmo cardíaco. 
Dentro das patologias que não são hereditá-
rias e que podem predispor para morte súbita 
cardíaca, é também importante destacar a 
miocardite, que é uma in�lamação das pare-
des do coração, cuja causa mais frequente é 
uma infeção viral. 

É possível prevenir a morte súbita durante a 
atividade �ísica? A grande maioria das situa-
ções pode ser detetada pela realização de 
uma avaliação pré-competitiva adequada, que 
visa a deteção precoce das principais doenças 
associadas a um risco acrescido de morte 
súbita. Nesta avaliação, será necessário fazer 
uma história clínica e exame objetivo detalha-
dos, associado à realização de exames 
simples, como um eletrocardiograma ou um 
ecocardiograma. No entanto, apesar de raras, 
sabemos que é possível existirem situações 
clínicas di�icilmente detetáveis e em que a 
primeira manifestação seja mesmo a paragem 
cardiorrespiratória. 

O desporto é perigoso? A atividade �ísica 
intensa pode aumentar a probabilidade de 
arritmias malignas, em pessoas que já 
tenham essa predisposição, por terem 
miocardiopatias ou doenças do ritmo cardía-
co. No entanto, como essas situações não são 
frequentes e, considerando os enormes bene-
�ícios �ísicos e psicológicos do desporto, o seu 
bene�ício global compensa largamente algum 
risco associado existente. 
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Outra re�lexão importante é a necessidade de 
todos nós, pro�issionais de saúde ou não, 
estarmos preparados para saber reagir a uma 
situação de paragem cardiorrespiratória, seja 
num recinto desportivo ou em qualquer outro 
local. Para que isso aconteça é necessário que 
duas condições se veri�iquem: ter presente os 
conceitos essenciais de suporte básico de 
vida, e que estejam disponíveis des�ibrilhado-
res automáticos externos, que permitam 
realizar atempadamente a reanimação e�icaz 
destas situações. 

Relativamente ao suporte básico de vida, é 
essencial que a sua aprendizagem seja parte 
do conteúdo obrigatório do ensino nas esco-
las em Portugal, em mais do que um momento 
do plano curricular, sempre complementado 
com treino em modelos. Todos iremos 
presenciar uma paragem cardiorrespiratória 
na nossa vida, mais tarde ou mais cedo, e 
temos que estar preparados para saber 
ajudar quando esse momento chegar. O pri- 

meiro desa�io é reconhecer a situação, 
diferenciando-a de situações mais leves como 
“quebra de tensão”, “golpe de calor” ou hipo-
glicémia. Numa paragem cardiorrespiratória, 
a vítima não está a respirar e não tem pulso, 
devendo ser contactado o 112, iniciando 
imediatamente o suporte básico de vida com 
compressões torácicas, enquanto não chega 
ajuda mais diferenciada. 

O tempo entre a paragem cardíaca, a sua dete-
ção e o início das manobras de reanimação é 
crucial para mantermos a viabilidade da 
vítima e é muitas vezes a diferença entre a 
vida e a morte. Que estes casos mediáticos 
sirvam para sensibilizar a população e os 
órgãos governamentais para a necessidade de 
ensinar suporte básico de vida a todos! 

Luís Leite     
(Médico Cardiologista) 
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Nos tempos modernos não podemos esquecer 
o viver, a partilha da realidade e das emoções, 
tentando atenuar a crueldade destes tempos 
anónimos e impessoais, fomentar uma vivên-
cia mais rica de valores e de calor humano. A 
verdade é que com o desenvolvimento e o 
progresso cientí�ico, as pessoas isolaram-se, 
embora mantenham a conexão através dos 
IPhones, mas sem a interação com o outro e a 
natural experienciação que vai moldar a plas-
ticidade cerebral própria de cada um. 

Como se constrói a saúde mental?

Tudo indica que se vislumbram tempos de mudança. Um novo paradigma ajudará a 
ultrapassar o desinvestimento e exclusão da saúde mental. Podemos começar por 
reconhecer o sofrimento do outro, evitando-se repetir o estigma com que a sociedade 
agrava a vulnerabilidade dos portadores de doença mental 

Esse mesmo progresso cientí�ico, através das 
neurociências, veio contribuir para clari�icar 
as capacidades e funções do cérebro humano. 
É um caminho di�ícil, descodi�icar um órgão 
tão complexo, feito de biliões de neurónios, de 
incontáveis conexões entre eles, permitindo o 
desenvolvimento em cada um de nós de com-
petências e capacidades nas várias áreas do 
saber, das artes à engenharia. Também nas 
emoções, na sensibilidade, nas várias mani-
festações de inteligência, no sentido crítico e 



noutras faculdades mentais, essas mesmas 
estruturas neuronais são de importância 
fundamental.  

A organização e interconexão fazem-se de 
acordo com a nossa aprendizagem no dia-a-
-dia e isso explica a nossa especi�icidade, o 
que somos e como agimos, as memórias trau-
máticas e, também deste modo, a génese da 
atuação psicoterapêutica. Ao a�irmar estas 
ideias não esquecemos a in�luência genética 
na expressão das nossas características pes- 
soais, mas valorizamos sobretudo a importân-
cia da interação de cada um com o meio em 
que se desenvolve. 

0 homem é um todo, sendo que a sua mente é 
baseada num cérebro que se relaciona e 
interage com um determinado contexto so- 
cial, económico e emocional, ultrapassando a 
conceção redutora de que tudo se deve às 
performances das conexões nervosas, mas 
que não nos leva a dizer que a doença é resul-
tado de erro educacional. 

Somos seres livres e vivemos com os disposi-
tivos biológicos, mas também com o bom 
senso que nos permite existir com ligações 
morais e emocionais aos outros, sendo estas 
as armas que usamos para traçar as diretrizes 
da nossa vida. 

Se as estruturas cerebrais estiverem com bom 
funcionamento e se as vivências e o desenvol-
vimento emocional decorreram harmoniosa-
mente, haverá com certeza uma base para 
desfrutarmos a qualidade de vida e o bem-es-
tar A saúde mental e o sofrimento psicológico 
não se esgotam num organicismo redutor, 
pelo que hoje a psiquiatria tem de olhar aos 
determinantes sociais e culturais das patolo-
gias e, na clínica, relevar os aspetos relacio-
nais, como os valores e a ética. 

Ao viver em sociedade, partilhamos os valores 
e as mais variadas coisas do nosso modo de 
existir, num constante interagir, que vai deter-
minar as sensações e emoções que existem de 
forma simbiótica na qualidade de vida. Ao 
acentuar esta relação estrita entre as condi-

ções de vida e a saúde, lembramos a impor-
tância estatisticamente comprovada das 
crises sociais e económicas no deteriorar da 
saúde mental, fundamentalmente nos grupos 
mais vulneráveis. Queremos aqui referenciar 
a vulnerabilidade dos portadores de doença 
mental, sendo que a sociedade agrava as suas 
condições de vida, pela estigmatização e 
exclusão no trabalho, na família e na socieda-
de em geral. 

O desenvolvimento de uma sociedade não 
pode só englobar a riqueza com todos os 
índices de produtividade, tem que olhar para 
o bem-estar das suas populações, para a 
dignidade de todos os cidadãos e fazê-los 
sentir que a vida vale a pena, mesmo que as 
potencialidades e capacidades sejam diferen-
tes. O reconhecimento do sofrimento do 
doente (do outro) e a (nossa) compreensão do 
que signi�ica essa realidade são determinan-
tes éticos de uma boa relação. 

Tudo indica que se vislumbram tempos de 
mudança, provavelmente com aspetos alta- 
mente positivos para a população em sofri-
mento psicológico e/ ou com doença mental, 
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alterando as práticas e os métodos. Estamos 
convictos que um novo paradigma, promotor 
de novas formas de olhar, de novos métodos 
de intervenção, com uma visão global de 
prevenção e informação, vai permitir detetar 
vulnerabilidades, situações de marginalidade, 
dependências ou mesmo disfunções de natu-
reza familiar, causadoras muitas vezes de 
psicopatologia. 

Será uma forma de ultrapassar um período 
longo de negligência, desinvestimento e 
exclusão, combatendo a estigmatização e 
promovendo-se assim a inclusão. Diríamos 
que se acentua deste modo a vertente ética, no 
sentido de sentirmos o outro, de percecionar-
mos o impacto de um acontecimento ou 
circunstância na saúde pessoal, bem como a 
in�luência da doença na qualidade de vida do 
cidadão.  

Esta também é uma visão que valoriza os 
aspetos humanistas, dando realce à relação 
entre saúde e condições de vida, perspetivas 
de futuro, consciência social do homem e 
dignidade humana. Caminhamos �inalmente 
para modelos que privilegiam a intervenção 
baseada na família, na comunidade, de natu-
reza multidisciplinar, diminuindo-se os 
fatores de exclusão e responsabilizando-se as 
várias estruturas na reabilitação e acompa-
nhamento da pessoa doente. 

A psiquiatria é a especialidade da medicina 
que tem este papel de ir para além dos sinto-

mas e de se focalizar no homem, na tarefa de 
autorregulação que a mente desempenha, 
olhando para as queixas como manifestações 
do turbilhão interior de emoções, afetos ou 
até defesas, perante perigos e receios que não 
se dominam. Ao promovermos a saúde da 
mente estamos a pugnar, não só pela liberda-
de da pessoa, mas também por um quotidiano 
de respeito pela vida humana, pelo ambiente, 
pelos direitos sociais do cidadão, pela sua 
cultura e por um novo estilo de vida e práticas 
inovadoras de humanização dos espaços 
públicos. 

António Reis Marques    
(Médico, Psiquiatra) 
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O que dizem 

  as nossas ondas cerebrais?

É a esta pergunta que o eletroencefalograma responde. O registo de toda a atividade 
elétrica cerebral (esteja a dormir ou acordado) é utilizado para monitorizar doenças e 
para con�irmar diagnósticos. A epilepsia é um caso, tal como os distúrbios do sono, mas 
há mais 
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Todo o tipo de anormalidade que possa envol-
ver a atividade cerebral é con�irmada pelo 
registo de um eletroencefalograma (EEG). E 
este é um exame sem qualquer contraindica-
ção, independentemente da idade ou patolo-
gia, completamente indolor e não invasivo. 
Basta a aplicação de uns quantos elétrodos no 
couro cabelo, ligados ao equipamento certo, 
para começar a perceber as ondas cerebrais 
traduzidas num traçado. A análise da ativida-
de elétrica do cérebro, ali descrita em ondas 
cerebrais de quatro tipos de frequência (alfa, 
beta, teta e delta), permite ao médico especia-
lista retirar inúmeras conclusões e inferir um 
diagnóstico. 

São vários os distúrbios cerebrais que podem 
justi�icar alterações  do EEG.  Este é especial-
mente importante para o diagnóstico de 
epilepsia mas também em situações diversas 
de alterações de consciência, demência, 
distúrbios do sono, alguns processos infecio-
sos e tóxicos (com ou sem medicação) e em 
doenças psiquiátricas. Não raras vezes, o 
eletroencefalograma também é um exame 
que pode ser usado para o diagnóstico de 
morte cerebral e grau de coma . 

No EEG, a frequência corresponde ao número 
de vezes que um mesmo sinal se repete a cada 
segundo, registando-se também variações de 
amplitude. Mesmo em pessoas saudáveis, 
ocorrem variações de acordo com o estado do 
organismo. Isso acontece porque o cérebro 
funciona de modo diferente quando estamos 
acordados, concentrados, sonolentos ou em 
sono profundo. E por isso o exame pode ser 
feito em período de vigília ou em período de 
sono.   

A atividade elétrica registada é diferente, no 
caso de estarmos acordados, até porque a 
pessoa sob o exame eletroencefalográ�ico 
pode contribuir diretamente, cumprindo as 
instruções que são dados, como abrir e  fechar 
os olhos, respirar repetidamente  (Hiperp-
neia) e ser sujeita a outros estímulos, que 
ajudam a aumentar a sensibilidade do exame 

(tal como a estimulação luminosa a diversas 
frequências). 

As ondas �isiológicas do sono são muito 
diferentes da vigília, com um padrão de frequ-
ência e amplitude, que traduz a normalidade 
e permite classi�icar o sono em diversos esta-
dios. A desorganização ou o aparecimento de 
ondas diferentes irão traduzir-se em anorma-
lidade.  

O sono é um facilitador da ocorrência de 
muita atividade anómala. Assim, esta análise 
em sono, serve para complementar as altera-
ções em vigília ou para despistar essas altera-
ções, se não forem registadas em sono. Há 
também patologias especí�icas que só ocor-
rem em sono, como algumas epilepsias e as 
patologias do próprio sono. O EEG em vigília é 
o tipo de exame mais comum e também o 
mais rápido (30 minutos). O EEG que se desti-
na a avaliar o sono, pode ser realizado duran-
te uma sesta de 2 horas em regime de 12 
horas ou, se for caso disso, durante 24 horas 
(este último em regime hospitalar). Todos os 
exames têm ainda um registo dedicado ao 
eletrocardiograma. 

Isabel Luzeiro     
(Médica, Neurologista e Neuro�isiologista com 
Competência em Medicina do Sono) 
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O nascimento de um bebé é fonte de grande 
alegria, mas muitas vezes esse estado de espí-
rito é perturbado por sinais de cansaço e 
ansiedade, à medida que os dias vão passan-
do.   

O sono da mãe pode começar a �icar alterado, 
tão cedo como no primeiro trimestre de 
gravidez – as variações hormonais emergen-

E depois do bebé nascer? 
Quando é que as mães (e os pais) dormem?

Não há fórmulas mágicas para os bebés dormirem e é certo que, sobretudo nas primei-
ras semanas, a mãe está completamente dependente do ritmo do sono e das mamadas 
do seu bebé. Há estratégias que podem atenuar esta fase da vida, mas as novas mamãs 
devem ter presente que todos os bebés choram, pelas mais variadas razões… 

tes podem condicionar menor tempo de sono, 
maior frequência de acordares noturnos e 
maior sonolência diurna. E esta perturbação 
do sono pode ser agravada durante o período 
pós-parto e primeiros meses de vida do bebé. 

Quando os bebés nascem, o seu ciclo noite/-
dia não se encontra minimamente estabeleci-
do, o que só vai acontecer ao longo dos 



primeiros 4 a 6 meses de vida. Por isso, as 14 
a 17 horas que inicialmente dormem em cada 
dia, vão ser distribuídas num sono polifásico 
ao longo do dia, muitas vezes fragmentado a 
cada 2 horas ou até menos. Isto signi�ica que a 
mãe tem que estar desperta e ocupar-se do 
bebé com essa periodicidade, especialmente 
se é amamentado ao peito. Em suma, sobretu-
do durante as primeiras semanas, a mãe �ica 
completamente dependente do ritmo de sono 
e mamadas do seu bebé. 

Esta fragmentação e irregularidade do padrão 
do sono (mesmo que sem diminuição do 
tempo total de sono), particularmente se já se 
iniciaram durante a gravidez, podem contri-
buir para fadiga, di�iculdades cognitivas e 
alterações do humor signi�icativas e até para a 
instalação gradual de um quadro depressivo 
na mãe. E a família em que a díade mãe-bebé 
está inserida acaba também por sofrer 
alguma repercussão, dependente da dinâmica 
familiar.   

A relação entre o sono e o tipo de aleitamento 
pode ser controversa. Alguns estudos suge-
rem que as mães que amamentam passam 
mais horas acordadas durante a noite – a 
digestão do leite materno é mais rápida do 
que a do leite adaptado e o bebé pode �icar 
com fome mais rapidamente e necessitar de 
ser amamentado com maior frequência. Por 
outro lado, a preparação de um biberon de 
leite é mais morosa do que simplesmente 
colocar o bebé ao peito, aumentando o nível 
de despertar da mãe e eventualmente o 
tempo de readormecimento após a mamada. 
Neste balanço há que ter em conta as indiscu-
tíveis vantagens biológicas e sociais que o 
aleitamento materno tem para a criança e 
para a mãe. 

O cansaço e sonolência da mãe podem levá-la 
a diminuir o seu estado de alerta ou a ador-
mecer enquanto amamenta o bebé ou mesmo 
a deixá-lo dormir na sua cama, como estraté-
gia para facilitar o acesso ao bebé na hora da 
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mamada. Mas há que ser prudente porque 
esta situação está apontada como potencia-
dora do risco de morte súbita do lactente, 
segundo as recomendações da Academia 
Americana de Pediatria.   

A disponibilidade �ísica e mental para os 
outros �ilhos, no caso de os ter, �ica reduzida. 
A arrumação da casa tem que ser protelada, o 
que pode causar ansiedade nalgumas mamãs. 
Não é raro que a mãe se sinta como uma 
zombie ao longo do dia e que não tenha dispo-
sição para atender chamadas, receber para-
béns, ou ser simpática com os colegas ou com 
o chefe quando lhe telefonam …. “Se soubes-
sem como estou pedrada!....”. Os tempos de 
reação �icam diminuídos, bem como a capaci-
dade de executar tarefas que exijam concen-
tração. A mãe pode sentir-se exausta, irritada 
e olheirenta, sem conseguir “desligar” por 
momentos de mamadas e de mudanças de 
fraldas, sem possibilidade de ter um lapso de 
tempo para si própria. Os encontros com as 
amigas, as idas ao ginásio ou ao cabeleireiro 
são substituídos por refeições ultrarrápidas e 
cuidados de higiene pessoais feitos num 
ápice.   

Mas, para além da mãe, o novo membro da 
família também pode afetar o sono do restan-
te agregado familiar, nomeadamente do pai. 
Embora habitualmente este se ocupe menos 
dos cuidados ao bebé durante a noite, o seu 
sono também é afetado, podendo surgir 
consequências deste compromisso. E a 
fragmentação do sono, as alterações do 
humor e a fadiga também podem condicionar 
algumas brechas no relacionamento do casal.  
O cansaço dos pais pode facilitar a manuten-
ção de interações que di�icultam a capacidade 
do adormecimento autónomo do bebé, como 
por exemplo, passeá-lo ao colo ou dar-lhe 
mama até que adormeça e só depois colocá-lo 
no berço. Frequentemente e pouco depois de 
ser ali colocado, o bebé acorda a chorar e os 
pais pegam nele de novo, sendo necessário 
repetir todo o ritual de adormecimento. E isto 
pode repetir-se várias vezes ao longo da noite 
e do dia e perpetuar-se por semanas e meses.  

Não há fórmulas mágicas para os bebés 
dormirem bem e deixarem os pais descansar. 
O comportamento de cada bebé é único e a 
capacidade de aceitação / resistência dos pais 
é variável. Algumas estratégias preventivas 
poderão ajudar a atenuar os problemas de 
sono do bebé e da mãe, que habitualmente se 
ocupa dele mais tempo (em especial se o ama-
menta), e também do pai: 

1) Compreenda que o seu padrão de sono vai 
mudar com o nascimento do bebé e assegure-
-se que os restantes membros da família com-
preendem e que estão prontos a ajudar 
2) Assuma que o seu sono é uma prioridade 
em função do atendimento que tem que dar 
ao bebé. Programe a atividade dos outros 
membros da família e da casa em função das 
mudanças que se avizinham   
3) Aproveite para dormir ou mesmo só 
descansar quando o bebé estiver a dormir, 
sempre que puder. Se tiver mais �ilhos, pode 
ter que aproveitar este período para lhes dar 
mais atenção / brincar um pouquinho com 
eles  
4) Minimize as suas responsabilidades – os 
trabalhos domésticos podem esperar e não 
precisa de atender todas as visitas (silencie o 
telemóvel, coloque um aviso na porta: “Não 
podemos atender. Mãe e bebé a dormir!”)
5) Mamadas – nas primeiras semanas, a sua 
frequência é maior. Durante a noite, procure 
que o ambiente seja muito pouco estimulante 
– calmo, com pouca luz, sem qualquer equipa-
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mento eletrónico – para que no �im da 
mamada, mãe e bebé adormeçam mais 
rapidamente  
6) Peça ajuda para as mamadas noturnas. Se o 
bebé for alimentado com biberon pode pedir 
que outra pessoa lho administre, enquanto 
aproveita para dormir um pouco mais. Se é 
alimentado ao peito, poderá eventualmente 
fazer uma reserva de leite extraído de modo a 
poder ser administrado pelo pai ou outra 
pessoa      
7) Quando dormir mantenha o bebé perto 
(berço colado à cama) mas evite partilhar a 
cama com ele     
8) Não stresse por o bebé chorar. Todos os 
bebés choram. Há variadas razões – fralda 
molhada/suja, fome, sede, frio ou calor, neces-
sidade de colo – ou pode não haver nenhuma 
razão especí�ica. Se acha que as necessidades 
do bebé estão satisfeitas, espere um pouco 
para ver se ele acalma antes de lhe pegar 
9) Se tiver grande sonolência ou se sentir 
cansada, exausta, peça ajuda ao seu médico 
10) Tenha calma, as coisas terão tendência a 
melhorar depois dos 3-4 meses em que os 
períodos de sono se começarão a concentrar 
mais no período da noite. Comece gradual-
mente a tentar incutir alguma rotina e regula-
ridade nos hábitos de sono do seu bebé. 
Todos bene�iciarão!    

a. Mantenha o bebé a dormir preferencial-
mente no seu quarto (dos pais) durante os 
primeiros meses de vida   
b. Procure colocá-lo no berço ainda acordado, 
mas sonolento  
c. O quarto deve ter um ambiente confortável, 
de baixa luminosidade e ruído   
d. A meio da noite não atenda de imediato aos 
sons emitidos pelo bebé. Espere um pouco, 
pode estar simplesmente a aconchegar-se 
para readormecer.   

A privação de sono é considerada uma das 
queixas mais comuns das mães recentes. É 
subestimada pela magia do primeiro sorriso, 
pelo prazer sentido no aconchego do bebé ao 
colo, pela maravilhosa sensação de contacto 
com o corpo e a pele do bebé e o seu inesque-
cível odor, pelo acompanhamento das várias 
etapas do seu crescimento. 
      
Mas… quanto melhor for o seu sono, mais os 
pais podem desfrutar dos prazeres da paren-
talidade. 

Maria Helena Estêvão  
(Médica Pediatra, com competência em Medi-
cina do Sono) 
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Qual o som do silêncio? O som do silêncio usa 
gestos, expressões, movimento, cor... Usa 
�irmeza, leveza e a agilidade de um corpo que 
dança ao ritmo e à intensidade da emoção! O 
som do silêncio fala com o olhar... com o sorri-
so...   

A impossibilidade de usar a fala para comuni-
car é muito incapacitante, provoca impotência 
e atira-nos para a inércia. Falar é uma habili-
dade humana primária e, se uns não sabem 
muito bem como usar esta ferramenta, outros 
não conseguem de todo falar, seja nos casos de 
autismo, paralisia cerebral, pós traumatismos 
ou pós AVC. E acreditem, não acontece só aos 
outros ou a quem já nasce assim, pode aconte-
cer a cada um de nós. 

Como comunicar 
em silêncio?

Se todo o comportamento é um ato de comunicar, não raras vezes essa comunicação é 
feita em silêncio. Como dar som ao silêncio e criar uma comunicação funcional sem ora-
lidade?  

 Às vezes, a fala também "atrapalha"... "Atrapa-
lha" quem quer falar mas não sabe o que dizer, 
como dizer e quando... "Atrapalha" porque 
nem sempre é necessária... Mas há quem 
pense que sim e se sinta mal por não ser um 
bom utilizador. 
 
"Atrapalha" porque nem sempre surge 
quando deveria surgir. Outras vezes, é a 
própria fala que se "atrapalha" e vira tudo 
numa grande trapalhada. Na própria designa-
ção, Terapeuta da Fala, também atrapalha 
porque o vocábulo "Fala" reduz a pro�issão no 
que são as suas áreas de abrangência. 

Sabia que comunicar não é só falar?   
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Comunicar nem sempre é sinónimo de orali-
dade, de som… É nessa altura que o silêncio 
passa a ser de oiro.   

A comunicação e�icaz ocorre quando as inten-
ções e signi�icados dos parceiros são compre-
endidos, alcançando-se um entendimento 
comum, um “espaço partilhado” onde a 
função é mais importante que a forma. 

Todo o comportamento é um ato de comuni-
cação! Para comunicar, é comum recorrer-se à 
linguagem falada de forma automática sem a 
consciência de como esse processo é comple-

xo. No entanto, existem outras formas com-
plementares (gestos, contacto visual, expres-
sões corporais e faciais, toque, …) que permi-
tem clari�icar o contexto e a mensagem trans-
mitida.   

Há alternativas, outros contextos, apoios ou 
complementos. As di�iculdades de expressão 
oral são preenchidas com a comunicação 
aumentativa e alternativa. Muda-se o código e 
mantém-se a intenção e a reciprocidade 
comunicativas. 

Comunicação - Sinais de alerta

Todo o desenvolvimento de uma criança está intimamente interligado com a comunicação. 
As potencialidades ou défices podem ser sinalizados antes do primeiro ano de idade. 
Partilhamos os sinais de alerta:

Idades     Sinais de alerta

0 aos 2 meses    - Não reage aos sons e ao meio ambiente
     - É demasiado irritável ou muito sonolento

2 aos 4 meses    - Não sorri
     - Não reconhece vozes familiares
     - Chora ou grita sempre que lhe tocam

4 aos 6 meses    - Não revela interesse pelas pessoas e objetos
     - Não localiza ou deteta um som
     - Não vocaliza ou deixa de emitir sons

6 aos 8 meses    - Não faz ou não mantém contacto visual
     - Não balbucia ou vocaliza
     - Não há reciprocidade na troca de papéis (troca de   
       turno)

8 aos 12 meses   - Apenas compreende o que lhe dizem quando   
       também se usa gestos
     - Não entende o “adeus” para ir embora
     - Não responde ao próprio nome
     - Não olha para a mãe/pai, em resposta a um pedido
     - Não imita ações e sons familiares
     - Vocaliza pouco e não faz um pedido de forma clara
     - Não balbucia ou não usa consoantes
     - Não usa gestos para comunicar
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Sem máscaras e frente a frente 

A imersão visual é impactante, na medida em 
que esclarece a linguagem e dá suporte à 
comunicação expressiva e facilita a aprendiza-
gem.  

Num contexto em que nos foi retirada “meia” 
expressão facial, espera-se que a vulnerabili-
dade comunicativa �ique exposta e compro-
meta aquisições linguísticas, nomeadamente 
na criança que acede à informação preferen-
cialmente pela via visual. 

Exige-se o frente a frente, sem máscaras e 
recorre-se a outras formas, que não a lingua-
gem verbal oral.   

A comunicação aumentativa mostra que é 
possível dar um “som” ao silêncio. Como? Com 
símbolos, recorrendo a gestos, sinais ou 
imagens; aplicações eletrónicas (app) e 
software especí�ico através de estratégias 
simples, como apontar. 

Basta descobrir como transformar o silêncio 
em comunicação funcional. 

Desculpem a minha linguagem e todo este 
léxico, esta morfologia e sintaxe. Servem 
apenas para vos mostrar que ser Terapeuta da 
Fala é dar tudo o que se sabe, sem vírgulas, 
pontos de interrogação e exclamações e, 
apenas, (pontos) �inais felizes. 

Ana Carina Branquinho   
(Terapeuta da Fala) 
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“A cultura assusta muito. 
É uma coisa apavorante para os ditadores. 
Um povo que lê nunca será um povo de escravos.” 

António Lobo Antunes, Diário de Notícias (2003)
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A fertilidade tem uma relação muito direta 
com os nossos hábitos e estilo de vida, tanto 
no homem como na mulher. Fazer uma 
alimentação saudável, evitar tóxicos como o 
álcool e o consumo de drogas, combater o 
sedentarismo e evitar desvios de peso, nome-
adamente a obesidade são, desde logo, uma 
ajuda preciosa para a nossa fertilidade.  

Se por motivo de doença (oncológica, genéti-
ca ou outra) existir um risco acrescido de a 
própria doença ou o seu tratamento diminuir 

Prevenir a infertilidade   

   é preservar a fertilidade 

Quando o tema da nossa atenção é a fertilidade, várias questões se podem colocar: o que 
podemos e devemos fazer para preservar a nossa fertilidade? Como prevenir a infertili-
dade? E quando essa prevenção não é possível, como tratar? 

ou anular a produção de ovócitos ou esperma-
tozoides, podemos sempre recorrer à criopre-
servação destas células, para utilização 
futura. Ainda no caso da mulher, a preserva-
ção da fertilidade é também cada vez mais 
usada por motivos sociais, ou seja, como a 
qualidade e quantidade dos ovócitos vai dimi-
nuindo ao longo do tempo, é crescente o 
número de mulheres que opta por criopreser-
var ovócitos para poder vir a ter �ilhos bioló-
gicos no futuro. Esta opção deve ser tomada, 
idealmente, até aos 35 anos de idade.  
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Quanto à prevenção da infertilidade, mais 
uma vez, ressalvamos a importância de hábi-
tos e estilo de vida saudáveis, aos quais acres-
centamos outros dois fatores, também funda-
mentais: a idade da mulher que, com a 
pretensão de constituir família cada vez mais 
tarde, aumenta o risco crescente de não o 
conseguir, pelos motivos já referidos anterior-
mente e as doenças de transmissão sexual, 
que são também elas próprias, geradoras 
frequentes de infertilidade, nomeadamente 
feminina. 

A infertilidade é uma doença que afeta cerca 
de 15% da população, e que se traduz pela 
ausência de gravidez após um ano de relações 
sexuais desprotegidas e regulares. Para 
proceder a uma terapêutica correta e adequa-
da da infertilidade, há que proceder ao estudo 
do casal infértil, que revela cerca de 30% de 
causas femininas, 30% de causas masculinas, 
30% de causas mistas e 10% de infertilidade 
inexplicada. O tratamento da infertilidade 
pode incluir terapêuticas médicas, nomeada-
mente para corrigir distúrbios hormonais, 
tratamentos cirúrgicos ou ainda técnicas de 
reprodução medicamente assistida, como a 
inseminação intrauterina e a fecundação in 
vitro.   

Os tratamentos de reprodução assistida 
foram desenvolvidos para tratamento da 
infertilidade mas, posteriormente, têm vindo 
a adquirir novas indicações e/ou possibilida-
des de utilização, como sejam: prevenção da 
transmissão de doenças (genéticas e virais), 

tratamento de familiar doente, a já referida 
preservação do potencial reprodutivo e a 
reprodução no contexto de famílias uniparen-
tais ou homossexuais. Em Portugal, desde 
2016 que as técnicas de reprodução assistida 
estão aprovadas para tratamento de mulhe-
res sós e casais de mulheres, com recurso ao 
esperma de dador.   

De referir ainda que a reprodução medica-
mente assistida, com utilização de gâmetas de 
dador, tem tido uma evolução crescente em 

Portugal, tanto no contexto do casal heteros-
sexual como pela alteração legal previamente 
referida. Neste contexto, deixava uma nota 
�inal: o adiamento da maternidade para 
idades cada vez mais avançadas é o principal 
responsável pela necessidade crescente de 
doação de ovócitos, pelo que �ica a recomen-
dação de as mulheres jovens não deixarem os 
seus projetos reprodutivos para muito tarde, 
terem uma vida saudável e terem ainda 
presente a possibilidade de preservação dos 
seus ovócitos para utilização futura. 

Margarida Silvestre    
(Médica Ginecologista e especialista em Medi-
cina da Reprodução) 



Seguimos 
a Rota das Faias
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Não avistámos fadas ou príncipes montados a cavalo, mas sentimos-lhe a falta, porque 
�icavam bem na Rota das Faias. Fomos caminhantes e foi assim que percebemos como se 
reinventa cada Outono 

À primeira impressão, parece que não esta-
mos em território nacional, mas foi ali, em 
Manteigas, que conhecemos todas as cores 
que o outono pode ter, mas também os tons, 
porque um laranja pode vestir-se de inúme-
ros tons. 

A Rota das Faias faz-se a pé, por trilhos, e deve 
seguir a direção dos ponteiros do relógio. Não 
porque precisamos de saber que horas são, 
mas apenas porque é recomendado o percur-
so circular. São pouco mais de seis quilóme-
tros, de di�iculdade média e sempre a subir 
até à Capela de São Lourenço. O ponto de 
partida começa na Cruz da Jugadas, seguindo 
o trilho da serra de S. Lourenço. 

Basta percorrer alguns metros para entrar no 
bosque das Faias e se o percurso for feito no 
Outono, vai perceber melhor como as �lores-
tas se reinventam, com a roupagem adaptada 
a cada época. Este é um dos bosques nacio-
nais mais impressionantes e será sempre 
di�ícil traduzir em palavras o que ali se vê, 
sente e cheira. Não se trata de caminhar só 
porque sim ou porque faz bem à saúde. Há ali 
experiências que interessam partilhar. 

As Faias, ora estão vestidas ora se despem 
para cobrir o chão. O bosque é denso e, se as 
fadas existissem, aquela seria a sua casa. Mas 
nem fadas, nem príncipes a cavalo. Sentimos-
-lhe a falta. Quando muito podemos encontrar 
um pastor e, claro, para além do rebanho, 
poderá ser avistado o seu cão de guarda (que 
nada faz, apenas guarda… ou pode pedir um 
pouco da sua merenda). Ainda podemos ser 
surpreendidos por um ou outro coelho bravo, 
doninhas, fuinhas e alguns corvos que sobre-
voam o bosque, não porque vieram preencher 
o cenário, mas porque aquela também é a sua 
casa. 

É preciso avisar que se percorrer a Rota das 
Faias hoje e voltar dentro de alguns meses, vai 
pensar que se enganou no trilho, mas não, o 
bosque mascara-se e veste-se a rigor, conso-
ante a época do ano. O outono é a época mais 
surpreendente e por isso a mais recomenda-
da.  

As Faias que ali encontramos não surgiram do 
nada. Tudo foi pensado há uns cem anos atrás, 
quando existiam os Serviços Florestais de 
Manteigas. Foram eles que plantaram e proje-
taram este bosque, juntando-lhe Faias, mas 
também alguns Pinheiros de Oregon. Uns e 
outros com alturas que podem chegar a 
atingir os 40/50 metros. Ao lado, ou mais à 
frente, já existiam alguns punhados de Casta-
nheiros, mas também Carvalhos.   

São esses antigos e imponentes Carvalhos que 
rodeiam a Capela de São Lourenço, que ali 
nasceu fruto de um antigo ritual pagão de 
adoração ao sol. Avisa quem sabe que, no 
solstício de verão, o nascer do sol é ali singu-
lar e por isso a explicação dada para se cons-
truir uma capela nesse mesmo local. Se ques-
tionar muito, é provável que ouça algumas 
lendas sobre a capela, mas por ora basta que 
aprecie a janela panorâmica que ali se abre. 

Como último conselho, recomendamos que 
leve calçado confortável e uma garrafa de 
água. No �inal, pode voltar a Manteigas e 
provar as especialidades da terra. Este é um 
território de truta, chanfana e cabrito, mas 
também de esquecidos e cavacas. Quase de 
certeza que o pão é bom e sugerimos que 
resista aos enchidos… Se, pelo caminho 
encontrar cogumelos, pelo sim pelo não, 
deixe-os �icar, não lhes mexa, podem não ser 
comestíveis. 
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Era uma vez … 

Um Reino em que todos os documentos, regis-
tos e romances eram escritos com um instru-
mento que, usando uma tinta perene, era 
semelhante a um lápis, na necessidade de ser 
a�iado periodicamente para manter a funcio-
nalidade.  

Desde tempos imemoráveis, os escrivães 
daquele reino, muito respeitados pelo povo e 
pelos governantes, pela sua sabedoria e quali-
dade das obras literárias e demais documen-
tos que produziam, se encarregaram de a�iar 
os lápis, sempre que necessário. 

Ora a determinada altura, perante o imenso 
trabalho que se avolumava, atendendo ao 
baixo número de escrivães disponíveis, 
outros pro�issionais indiferenciados começa-
ram a praticar essa atividade necessária, mas 
ine�iciente na produção dos escrivães: a�iar os 
lápis quando estes deixavam de funcionar. 

Com o correr dos tempos, mesmo quando 
recuperaram a disponibilidade em que o 
poderiam fazer, os escrivães deixaram de 
a�iar os lápis. As novas gerações passaram a 
considerá-la até uma atividade pouco digna. 
Criaram mesmo um circuito de procedimento 
em que os lápis, quando deixavam de funcio-
nar, eram entregues a um funcionário que os 
recolhia, e eram depois devolvidos, já a�iados. 

Os jovens escrivães deixaram de saber como 
se executava o reprocessamento do seu 
instrumento de trabalho. 

Entretanto, os antigos ajudantes indiferencia-
dos dos escrivães foram organizando a sua 

O triunfo dos apara-lápis

Nesta história, ninguém �icou escandalizado por o Ministério da Escrita ter sido substi-
tuído pelo Ministério dos Apara-lápis. O avolumar de trabalho foi o argumento perfeito 
para mudar o rumo da vida dos “insubstituíveis” escrivães 

atividade: propuseram e foi aceite como nova 
pro�issão pela organização administrativa das 
competências técnicas do reino. O lobby do 
ensino criou mais um curso superior. Surgi-
ram sindicatos, que criaram as respetivas 
grelhas salariais. Uma Ordem Pro�issional, 
que de�iniu a idoneidade e criou uma cédula 
pro�issional obrigatória, para quem podia 
trabalhar naquela atividade. 
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Rapidamente controlaram o comércio dos 
lápis, além dos equipamentos e acessórios 
relacionados com a escrita no Reino e, com o 
tempo, os próprios conteúdos passaram a ser 
validados pela in�luente pro�issão em ascen-
são: faltavam sucessivamente lápis aos escri-
vães que não alinhassem com os seus interes-
ses.  

Os escrivães �icaram tão dependentes e 
perderam de tal forma o prestígio social 
adquirido durante séculos, que ninguém se 
escandalizou quando o Ministério da Escrita 
foi substituído pelo Ministério dos Apara-lá-
pis!  

Luís Filipe Silva     
(Médico, Otorrinolaringologista) 



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

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

L.
F.

 U
P

S
 0

7/
02

.0
0 

C
er

tid
ão

 R
eg

is
to

 E
10

64
99

PUBLICIDADE

www.ccci.pt     |     www.facebook.com/CentroCirurgicoDeCoimbra
    Email: comunicacao@ccci.pt
Rua Dr. Manuel Campos Pinheiro, 51   -   Espadaneira   -   S. Martinho Bispo   -   3045-089 Coimbra

T +351 239 802 700     M +351 916 047 932     M +351 968 574 777    


