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Nem sempre damos conta, mas o nosso corpo está apetrechado para responder a 
agressões e invasões externas. Os vírus, as bactérias e os fungos ou um qualquer para-
sita podem exigir que se criem zonas de combate. A imunidade é testada e as vacinas 
podem acelerar a capacidade de resposta do sistema imunitário, criando uma memó-
ria. Tal como Sun Tzu, acreditamos que a superior arte da guerra pode ser esta: derro-
tar o inimigo sem lutar. 

Hoje, vamos falar de infeções e in�lamações, ou seja, de invasões e agressões. Explica-
mos quais as reações, porque temos febre e como converter maus em bons. Siga-nos. 

Conceição Abreu 

Combates internos
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Quase toda a gente já teve uma in�lamação ou 
uma infeção na garganta, nos olhos, no estô-
mago, nos intestinos; uma constipação, uma 
tosse, uma vermelhidão na pele, etc… Mas, foi 
in�lamação ou infeção? 

Infeções e in�lamações são, de facto, situações 
muito frequentes que nos acontecem e, não 
raras vezes, confundimos estes dois proces-
sos que se desenvolvem no nosso corpo. Até 

Como reagimos às invasões e agressões?
              
       Com infeções e inflamações

Distinguir infeção de in�lamação não é tarefa fácil e por isso sempre que opta por tomar 
um comprimido que funcionou com o colega de trabalho pode estar a esconder a situa-
ção real. Simpli�icando, podemos explicar que a in�lamação é a resposta a uma agressão 
e a infeção a resposta a uma invasão. Mas, há momentos em que as duas ocorrem em 
simultâneo. Lembra-se da última dor de garganta? Foi infeção ou in�lamação? 

porque, por detrás da in�lamação pode estar 
uma infeção, isto é, a infeção pode ser a causa 
da in�lamação e esta ser a sua primeira mani-
festação. Assim, muitas amigdalites, otites, 
faringites, etc., etc., começam com um sensa-
ção de ardor, dor e vermelhidão e só dias 
depois evoluem para infeção. Claro que 
também existe apenas in�lamação, sem 
infeção. 

Como é que estes dois fenómenos ocorrem no 
nosso organismo?  

A in�lamação é a resposta do nosso corpo a 
uma agressão. É uma proteção normal do 
nosso organismo e a reação in�lamatória é a 
consequência do contacto do nosso corpo 
com um agente agressor. A in�lamação surge 
quando os glóbulos brancos entram em ação, 
para tentar proteger os nossos órgãos ou as 
zonas atingidas por traumatismos com ou 
sem ferida, ou por um entorse de uma articu-
lação (de um tornozelo ou de um joelho, por 
exemplo). 

A in�lamação pode ser aguda, aquela que 
acontece, por exemplo, na in�lamação do 
nariz e que ocorre com espirros e congestão 
nasal - porque estes sintomas só existem 
durante a constipação – mas também pode 
ser uma in�lamação crónica, isto é, que ocorre 
recorrentemente, que é o que acontece 
sempre que o doente tem contacto com o 
agente que provoca a in�lamação, como por 
exemplo na alergia. 

A in�lamação signi�ica sempre uma boa 
resposta imunitária. O que o sistema imunitá-
rio faz é localizar os tecidos atingidos e repa-
rá-los, de forma a evitar que esta situação 
avance para fases mais graves. Pode durar 
longos períodos em doentes que sofrem de 
doenças que demoram a controlar a situação 
ou pode durar toda uma vida, como acontece 
em doentes que sofrem de doenças reumatis-
mais. 

Se afeta uma pequena área e não existirem 
outras lesões associadas (por exemplo fratu-
ras evidentes), então, esta recupera por si 
mesma (sem ajuda). Se, pelo contrário, afeta 
uma zona de grandes dimensões e com outras 
lesões associadas (por exemplo, fraturas 
importantes, mas disfarçadas, ou corpos 
estranhos escondidos no interior das feridas, 
ou ainda hematomas, isto é, nódoas negras), 
então, esta situação clínica pode requerer 
tratamento com medicamentos e/ou outros 
métodos. 

Combate aos invasores 

Se para a agressão, a resposta é uma in�lama-
ção, para os invasores o combate será outro. O 
nosso sistema imunológico está programado 
para nos proteger de invasores, e sim, uma 
bactéria, um vírus, um fungo ou um parasita 
são sempre invasores. A infeção é a entrada, 
desenvolvimento, permanência e multiplica-
ção, de agentes infeciosos no nosso corpo. São 
microrganismos estranhos ou que se tornam 
estranhos ao nosso organismo tais como, 
bactérias, vírus, fungos e parasitas.
Uma infeção não afeta a todos por igual. Há 
fatores que a favorecem, deixando as pessoas 
mais vulneráveis e isto acontece, principal-
mente, pela idade (crianças e pessoas de 
idade mais avançada); pessoas imunodepri-
midas; pessoas com doenças crónicas – VIH, 
diabetes, obesidade, etc.; e ainda pessoas em 
tratamento para o cancro, doentes transplan-
tados e doentes com tempo de internamento 
hospitalar muito prolongado. 

Em infeções causadas por bactérias é neces-
sário determinar o tipo de bactéria que está a 

causar a infeção (infeção urinária, infeção 
genital, infeção respiratória, infeção gastroin-
testinal, etc.). Tal como nas infeções causadas 
por vírus em que também é necessário deter-
minar o vírus causador da infeção (infeção 
genital, infeção respiratória, herpes, hepatite 
B, hepatite C, gripe, HIV, Sars-CoV-2, etc.). E o 
mesmo acontece para os contágios por fungos 
e por parasitas. 

Só sabendo qual o tipo de micro-organismo 
em causa, se poderá estabelecer o tratamento 
adequado e a medicação e�icaz (antibióticos, 
antivirais, antifúngicos, antiparasitários e/ou 
decidir outros tipos de tratamentos). 

O exame clínico e os exames auxiliares de 
diagnóstico são fundamentais para identi�icar 
o agente causador e para estabelecer o diag-
nóstico e aplicar o tratamento mais adequado 
a cada tipo de infeção. Quanto mais rapida-
mente for tratada, mais e melhor se evitam as 
complicações associadas e as respetivas 
sequelas (as marcas que �icam, muitas delas 
para toda a vida). 

A vacinação é a grande prevenção de uma boa 
parte das infeções, tanto bacterianas como 
virais, ao longo da vida e de acordo com um 
calendário vacinal. Outra forma de prevenção 
igualmente importante e indispensável é a 
higienização das mãos e dos alimentos. O 
cuidado de não comer alimentos confeciona-
dos em épocas do ano em que facilmente se 
alteram (pastéis de nata, requeijão e queijo 
fresco no verão, por exemplo). Para isso 
também contribui o transporte em más 
condições de acondicionamento desses 
alimentos (carnes, peixes, iogurtes, água 
engarrafada, congelados, etc.). O cozinhar os 
alimentos de forma adequada (evitar carne e 
peixe crus ou mal cozinhados, etc.) e o consu-
mo de água �iltrada e tratada com cloro. Os 
locais fechados e de grandes aglomerações de 
pessoas são ambientes pouco seguros e por 
isso mesmo se recomenda o uso da máscara 
facial. 

Estas medidas, além de muito importantes, 
são a melhor forma de prevenção da doença. 

Por outro, estas recomendações serão ainda 
mais necessárias para as pessoas com dimi-
nuição da imunidade, pois estão, como ante-
riormente se disse, mais sujeitas a infeções e 
às suas complicações.   

Com a distinção entre infeção e in�lamação 
�ica agora mais claro por que se deve evitar 
tomar “aquele comprimido” que até fez bem 
ao colega de trabalho ou ao vizinho, sob pena 
de se mascarar ou esconder a situação real e a 
evolução natural da doença. Junte-se ainda a 
certeza de que nem todos os casos clínicos 
são iguais (embora alguns sejam parecidos), 
há diferenças de pessoa para pessoa, porque 
cada indivíduo é verdadeiramente único. 

Alberto Carvalho    
(Médico de Medicina Geral e Familiar) 



7

Quase toda a gente já teve uma in�lamação ou 
uma infeção na garganta, nos olhos, no estô-
mago, nos intestinos; uma constipação, uma 
tosse, uma vermelhidão na pele, etc… Mas, foi 
in�lamação ou infeção? 

Infeções e in�lamações são, de facto, situações 
muito frequentes que nos acontecem e, não 
raras vezes, confundimos estes dois proces-
sos que se desenvolvem no nosso corpo. Até 

porque, por detrás da in�lamação pode estar 
uma infeção, isto é, a infeção pode ser a causa 
da in�lamação e esta ser a sua primeira mani-
festação. Assim, muitas amigdalites, otites, 
faringites, etc., etc., começam com um sensa-
ção de ardor, dor e vermelhidão e só dias 
depois evoluem para infeção. Claro que 
também existe apenas in�lamação, sem 
infeção. 

Como é que estes dois fenómenos ocorrem no 
nosso organismo?  

A in�lamação é a resposta do nosso corpo a 
uma agressão. É uma proteção normal do 
nosso organismo e a reação in�lamatória é a 
consequência do contacto do nosso corpo 
com um agente agressor. A in�lamação surge 
quando os glóbulos brancos entram em ação, 
para tentar proteger os nossos órgãos ou as 
zonas atingidas por traumatismos com ou 
sem ferida, ou por um entorse de uma articu-
lação (de um tornozelo ou de um joelho, por 
exemplo). 

A in�lamação pode ser aguda, aquela que 
acontece, por exemplo, na in�lamação do 
nariz e que ocorre com espirros e congestão 
nasal - porque estes sintomas só existem 
durante a constipação – mas também pode 
ser uma in�lamação crónica, isto é, que ocorre 
recorrentemente, que é o que acontece 
sempre que o doente tem contacto com o 
agente que provoca a in�lamação, como por 
exemplo na alergia. 

A in�lamação signi�ica sempre uma boa 
resposta imunitária. O que o sistema imunitá-
rio faz é localizar os tecidos atingidos e repa-
rá-los, de forma a evitar que esta situação 
avance para fases mais graves. Pode durar 
longos períodos em doentes que sofrem de 
doenças que demoram a controlar a situação 
ou pode durar toda uma vida, como acontece 
em doentes que sofrem de doenças reumatis-
mais. 

Se afeta uma pequena área e não existirem 
outras lesões associadas (por exemplo fratu-
ras evidentes), então, esta recupera por si 
mesma (sem ajuda). Se, pelo contrário, afeta 
uma zona de grandes dimensões e com outras 
lesões associadas (por exemplo, fraturas 
importantes, mas disfarçadas, ou corpos 
estranhos escondidos no interior das feridas, 
ou ainda hematomas, isto é, nódoas negras), 
então, esta situação clínica pode requerer 
tratamento com medicamentos e/ou outros 
métodos. 

Combate aos invasores 

Se para a agressão, a resposta é uma in�lama-
ção, para os invasores o combate será outro. O 
nosso sistema imunológico está programado 
para nos proteger de invasores, e sim, uma 
bactéria, um vírus, um fungo ou um parasita 
são sempre invasores. A infeção é a entrada, 
desenvolvimento, permanência e multiplica-
ção, de agentes infeciosos no nosso corpo. São 
microrganismos estranhos ou que se tornam 
estranhos ao nosso organismo tais como, 
bactérias, vírus, fungos e parasitas.
Uma infeção não afeta a todos por igual. Há 
fatores que a favorecem, deixando as pessoas 
mais vulneráveis e isto acontece, principal-
mente, pela idade (crianças e pessoas de 
idade mais avançada); pessoas imunodepri-
midas; pessoas com doenças crónicas – VIH, 
diabetes, obesidade, etc.; e ainda pessoas em 
tratamento para o cancro, doentes transplan-
tados e doentes com tempo de internamento 
hospitalar muito prolongado. 

Em infeções causadas por bactérias é neces-
sário determinar o tipo de bactéria que está a 

causar a infeção (infeção urinária, infeção 
genital, infeção respiratória, infeção gastroin-
testinal, etc.). Tal como nas infeções causadas 
por vírus em que também é necessário deter-
minar o vírus causador da infeção (infeção 
genital, infeção respiratória, herpes, hepatite 
B, hepatite C, gripe, HIV, Sars-CoV-2, etc.). E o 
mesmo acontece para os contágios por fungos 
e por parasitas. 

Só sabendo qual o tipo de micro-organismo 
em causa, se poderá estabelecer o tratamento 
adequado e a medicação e�icaz (antibióticos, 
antivirais, antifúngicos, antiparasitários e/ou 
decidir outros tipos de tratamentos). 

O exame clínico e os exames auxiliares de 
diagnóstico são fundamentais para identi�icar 
o agente causador e para estabelecer o diag-
nóstico e aplicar o tratamento mais adequado 
a cada tipo de infeção. Quanto mais rapida-
mente for tratada, mais e melhor se evitam as 
complicações associadas e as respetivas 
sequelas (as marcas que �icam, muitas delas 
para toda a vida). 

A vacinação é a grande prevenção de uma boa 
parte das infeções, tanto bacterianas como 
virais, ao longo da vida e de acordo com um 
calendário vacinal. Outra forma de prevenção 
igualmente importante e indispensável é a 
higienização das mãos e dos alimentos. O 
cuidado de não comer alimentos confeciona-
dos em épocas do ano em que facilmente se 
alteram (pastéis de nata, requeijão e queijo 
fresco no verão, por exemplo). Para isso 
também contribui o transporte em más 
condições de acondicionamento desses 
alimentos (carnes, peixes, iogurtes, água 
engarrafada, congelados, etc.). O cozinhar os 
alimentos de forma adequada (evitar carne e 
peixe crus ou mal cozinhados, etc.) e o consu-
mo de água �iltrada e tratada com cloro. Os 
locais fechados e de grandes aglomerações de 
pessoas são ambientes pouco seguros e por 
isso mesmo se recomenda o uso da máscara 
facial. 

Estas medidas, além de muito importantes, 
são a melhor forma de prevenção da doença. 

Por outro, estas recomendações serão ainda 
mais necessárias para as pessoas com dimi-
nuição da imunidade, pois estão, como ante-
riormente se disse, mais sujeitas a infeções e 
às suas complicações.   

Com a distinção entre infeção e in�lamação 
�ica agora mais claro por que se deve evitar 
tomar “aquele comprimido” que até fez bem 
ao colega de trabalho ou ao vizinho, sob pena 
de se mascarar ou esconder a situação real e a 
evolução natural da doença. Junte-se ainda a 
certeza de que nem todos os casos clínicos 
são iguais (embora alguns sejam parecidos), 
há diferenças de pessoa para pessoa, porque 
cada indivíduo é verdadeiramente único. 

Alberto Carvalho    
(Médico de Medicina Geral e Familiar) 



8

Quase toda a gente já teve uma in�lamação ou 
uma infeção na garganta, nos olhos, no estô-
mago, nos intestinos; uma constipação, uma 
tosse, uma vermelhidão na pele, etc… Mas, foi 
in�lamação ou infeção? 

Infeções e in�lamações são, de facto, situações 
muito frequentes que nos acontecem e, não 
raras vezes, confundimos estes dois proces-
sos que se desenvolvem no nosso corpo. Até 

porque, por detrás da in�lamação pode estar 
uma infeção, isto é, a infeção pode ser a causa 
da in�lamação e esta ser a sua primeira mani-
festação. Assim, muitas amigdalites, otites, 
faringites, etc., etc., começam com um sensa-
ção de ardor, dor e vermelhidão e só dias 
depois evoluem para infeção. Claro que 
também existe apenas in�lamação, sem 
infeção. 

Como é que estes dois fenómenos ocorrem no 
nosso organismo?  

A in�lamação é a resposta do nosso corpo a 
uma agressão. É uma proteção normal do 
nosso organismo e a reação in�lamatória é a 
consequência do contacto do nosso corpo 
com um agente agressor. A in�lamação surge 
quando os glóbulos brancos entram em ação, 
para tentar proteger os nossos órgãos ou as 
zonas atingidas por traumatismos com ou 
sem ferida, ou por um entorse de uma articu-
lação (de um tornozelo ou de um joelho, por 
exemplo). 

A in�lamação pode ser aguda, aquela que 
acontece, por exemplo, na in�lamação do 
nariz e que ocorre com espirros e congestão 
nasal - porque estes sintomas só existem 
durante a constipação – mas também pode 
ser uma in�lamação crónica, isto é, que ocorre 
recorrentemente, que é o que acontece 
sempre que o doente tem contacto com o 
agente que provoca a in�lamação, como por 
exemplo na alergia. 

A in�lamação signi�ica sempre uma boa 
resposta imunitária. O que o sistema imunitá-
rio faz é localizar os tecidos atingidos e repa-
rá-los, de forma a evitar que esta situação 
avance para fases mais graves. Pode durar 
longos períodos em doentes que sofrem de 
doenças que demoram a controlar a situação 
ou pode durar toda uma vida, como acontece 
em doentes que sofrem de doenças reumatis-
mais. 

Se afeta uma pequena área e não existirem 
outras lesões associadas (por exemplo fratu-
ras evidentes), então, esta recupera por si 
mesma (sem ajuda). Se, pelo contrário, afeta 
uma zona de grandes dimensões e com outras 
lesões associadas (por exemplo, fraturas 
importantes, mas disfarçadas, ou corpos 
estranhos escondidos no interior das feridas, 
ou ainda hematomas, isto é, nódoas negras), 
então, esta situação clínica pode requerer 
tratamento com medicamentos e/ou outros 
métodos. 

Combate aos invasores 

Se para a agressão, a resposta é uma in�lama-
ção, para os invasores o combate será outro. O 
nosso sistema imunológico está programado 
para nos proteger de invasores, e sim, uma 
bactéria, um vírus, um fungo ou um parasita 
são sempre invasores. A infeção é a entrada, 
desenvolvimento, permanência e multiplica-
ção, de agentes infeciosos no nosso corpo. São 
microrganismos estranhos ou que se tornam 
estranhos ao nosso organismo tais como, 
bactérias, vírus, fungos e parasitas.
Uma infeção não afeta a todos por igual. Há 
fatores que a favorecem, deixando as pessoas 
mais vulneráveis e isto acontece, principal-
mente, pela idade (crianças e pessoas de 
idade mais avançada); pessoas imunodepri-
midas; pessoas com doenças crónicas – VIH, 
diabetes, obesidade, etc.; e ainda pessoas em 
tratamento para o cancro, doentes transplan-
tados e doentes com tempo de internamento 
hospitalar muito prolongado. 

Em infeções causadas por bactérias é neces-
sário determinar o tipo de bactéria que está a 

causar a infeção (infeção urinária, infeção 
genital, infeção respiratória, infeção gastroin-
testinal, etc.). Tal como nas infeções causadas 
por vírus em que também é necessário deter-
minar o vírus causador da infeção (infeção 
genital, infeção respiratória, herpes, hepatite 
B, hepatite C, gripe, HIV, Sars-CoV-2, etc.). E o 
mesmo acontece para os contágios por fungos 
e por parasitas. 

Só sabendo qual o tipo de micro-organismo 
em causa, se poderá estabelecer o tratamento 
adequado e a medicação e�icaz (antibióticos, 
antivirais, antifúngicos, antiparasitários e/ou 
decidir outros tipos de tratamentos). 

O exame clínico e os exames auxiliares de 
diagnóstico são fundamentais para identi�icar 
o agente causador e para estabelecer o diag-
nóstico e aplicar o tratamento mais adequado 
a cada tipo de infeção. Quanto mais rapida-
mente for tratada, mais e melhor se evitam as 
complicações associadas e as respetivas 
sequelas (as marcas que �icam, muitas delas 
para toda a vida). 

A vacinação é a grande prevenção de uma boa 
parte das infeções, tanto bacterianas como 
virais, ao longo da vida e de acordo com um 
calendário vacinal. Outra forma de prevenção 
igualmente importante e indispensável é a 
higienização das mãos e dos alimentos. O 
cuidado de não comer alimentos confeciona-
dos em épocas do ano em que facilmente se 
alteram (pastéis de nata, requeijão e queijo 
fresco no verão, por exemplo). Para isso 
também contribui o transporte em más 
condições de acondicionamento desses 
alimentos (carnes, peixes, iogurtes, água 
engarrafada, congelados, etc.). O cozinhar os 
alimentos de forma adequada (evitar carne e 
peixe crus ou mal cozinhados, etc.) e o consu-
mo de água �iltrada e tratada com cloro. Os 
locais fechados e de grandes aglomerações de 
pessoas são ambientes pouco seguros e por 
isso mesmo se recomenda o uso da máscara 
facial. 

Estas medidas, além de muito importantes, 
são a melhor forma de prevenção da doença. 

Por outro, estas recomendações serão ainda 
mais necessárias para as pessoas com dimi-
nuição da imunidade, pois estão, como ante-
riormente se disse, mais sujeitas a infeções e 
às suas complicações.   

Com a distinção entre infeção e in�lamação 
�ica agora mais claro por que se deve evitar 
tomar “aquele comprimido” que até fez bem 
ao colega de trabalho ou ao vizinho, sob pena 
de se mascarar ou esconder a situação real e a 
evolução natural da doença. Junte-se ainda a 
certeza de que nem todos os casos clínicos 
são iguais (embora alguns sejam parecidos), 
há diferenças de pessoa para pessoa, porque 
cada indivíduo é verdadeiramente único. 

Alberto Carvalho    
(Médico de Medicina Geral e Familiar) 
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As bactérias e os vírus, ao atacarem o organis-
mo, promovem um aumento da temperatura 
corporal, o que também lhes é prejudicial 
porque os enfraquece. A febre é tão só uma 
resposta de proteção a esse ataque e o 
aumento da temperatura corporal acaba por 
estimular as defesas do nosso organismo.  
     
Durante a batalha entre os glóbulos brancos e 
os microrganismos que nos estão a agredir, os 
glóbulos brancos provocam a produção de 
umas substâncias que ajudam a combater a 
infeção, mas que fazem com que o nosso cére-
bro pense que o nosso corpo precisa de mais 

Uma proteção chamada febre

A febre é uma resposta natural de proteção a um ataque. O aumento da temperatura 
corporal acaba por estimular as defesas do nosso organismo, ao mesmo tempo que 
enfraquece os vírus e as bactérias. Depois é preciso arrefecer, transpirando… 

calor. Este calor é a febre que enfraquece 
tanto os vírus como as bactérias.   

Outra forma de gerar calor é através das 
contrações musculares provocadas pelos 
arrepios, que também aceleram a velocidade 
do sangue nas artérias e veias em todas as 
regiões do nosso corpo, aquecendo particu-
larmente a pele. Essa mesma pele que depois 
terá um importante papel no arrefecimento 
do corpo, transpirando. A transpiração (que 
na febre alta é abundante) é o mecanismo 
�isiológico de arrefecimento corporal e por 
isso transpiramos para arrefecer.   



A temperatura sub-febril ou febrícula corres-
ponde ao aumento da temperatura entre 
37,2oC e 37,8oC. Pode não ter signi�icado clíni-
co ou, por outro lado, pode ter uma relação 
direta com situações clínicas.   

Apesar de a temperatura normal do nosso 
corpo se situar habitualmente entre 36oC e 
37,5oC, ao longo do dia a nossa temperatura 
normal oscila, estando mais próxima dos 
36oC no início da manhã e mais próxima dos 
37,5oC ao �im da tarde (o Ritmo Circadiano da 
Temperatura Corporal). No entanto, existem 
pessoas que têm, de forma natural, uma 
temperatura um pouco mais baixa ou um 
pouco mais elevada, respetivamente 35,5oC 
ou 37,5oC, sem que isso corresponda a qual-
quer alteração clínica. Desta forma, é impor-
tante saber a temperatura habitual de cada 
pessoa ou de cada doente, antes de se poder 
valorizar como hipotermia ou como febre. 

De�inimos febre como a elevação da tempera-
tura corporal acima do valor normal da 
temperatura para cada pessoa doente. A febre 
não é necessariamente um mau sinal, exceto 
quando atinge valores de 39oC, 40oC ou de 
41oC, podendo causar, por exemplo, convul-
sões que podem pôr em risco a vida. 

A ausência de febre, que acontece muito 
frequentemente em doentes idosos, não é um 
bom sinal, podendo fazer com que o doente 
demore mais tempo a recorrer ao seu médico, 
o que favorece o agravamento da doença; 
situação que também pode acontecer em 
doentes a fazer tratamentos prolongados com 
“cortisona”, insu�iciência crónica dos rins, etc.. 

É importante estarmos atentos a sinais ou 
sintomas, tais como o aumento da frequência 
cardíaca e respiratória, prostração, delírio, 
convulsões e rigidez da nuca. É igualmente 
importante saber o local do corpo onde a 
temperatura é avaliada. Se é avaliada na axila, 
na boca, no ouvido ou no ânus. O seu valor 
normal varia signi�icativamente, respetiva-
mente, até 37,2oC (axila), até 37,5oC (boca e 
ouvido) e até 38oC (ânus). 

Por outro lado, também existem circunstân-
cias em que a temperatura corporal é natural-
mente mais elevada (excesso de exposição 
solar, ambientes muito quentes, excesso de 
roupa, exercício �ísico, alterações no ciclo 
hormonal feminino, etc.) ou naturalmente 
mais baixa (excesso de exposição ao frio, 
ambientes muito frios, falta de roupa de 
agasalho). 

Alberto Carvalho    
(Médico de Medicina Geral e Familiar) 
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Cada vírus ou bactéria desencadeia uma 
resposta única no sistema imunitário que 
envolve um conjunto especí�ico de células no 
sangue, na medula óssea e em todo o organis-
mo designadas por células T e células B, entre 
outras. São as chamadas linhas de defesa e, 
para serem acionadas, signi�ica que as barrei-
ras �ísicas ou mecânicas não foram su�icientes 
para travar a entrada dos invasores. 

A pele, a córnea (nos olhos) e as membranas 
que revestem os aparelhos respiratórios, 
digestivo, urinário e reprodutor fazem parte 
dessa primeira defesa. O mesmo acontece 
com a imunidade inata, que nasce connosco e 
que responde imediatamente aos invasores, 
sem necessidade de ter encontros anteriores. 

É na imunidade adaptativa ou adquirida que 
as células T e B desempenham o seu papel 
mas, para que a missão seja cumprida, é 
necessário que estas células aprendam a 
atacar o invasor. Depois de um encontro 
inicial, a imunidade adquirida dá uma respos-
ta mais e�icaz, porque já reconhece o invasor.  

As vacinas aceleram esta resposta e, de forma 
segura, ajudam a derrotar esse mesmo inimi-
go, sem necessidade de lutar. É esta a arte da 
guerra. A vacina estimula uma resposta do 
sistema imunitário e cria no organismo uma 
«memória» de uma doença especí�ica, sem 
causar essa doença. A maioria das vacinas 
contém um vírus ou uma bactéria geralmente 
causadores de doença numa forma bastante 
enfraquecida ou inativados (mortos), ou uma 
pequena parte desse vírus ou bactéria. 
Chama-se a isto um antigénio. 

A arte da guerra
ou como funcionam as vacinas?

“A superior arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar”
Sun Tzu

Quando uma pessoa recebe a vacina, o siste-
ma imunitário reconhece o antigénio como 
um corpo estranho, o que ativa as células do 
sistema imunitário, de modo a que estas 
matem o vírus ou a bactéria causadores de 
doença e produzam anticorpos contra os 
mesmos. Os anticorpos são proteínas espe-
ciais que ajudam a matar o vírus ou a bactéria. 
E, consoante o “inimigo”, a vacina pode ativar 
as células T, responsáveis pela imunidade 
mediada por células; as células B, que amadu-
recem na medula óssea e são responsáveis 
pela imunidade mediada por anticorpos; ou 
as células T citotóxicas, que reconhecem e 
destroem células e tecidos estranhos ou célu-
las infetadas por vírus. 
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No futuro, se a pessoa vacinada entrar em 
contacto com o verdadeiro vírus ou bactéria 
causadores de doença, o sistema imunitário 
irá «lembrar-se» deles e isso permitirá produ-
zir os anticorpos adequados e ativar as célu-
las imunitárias necessárias para eliminar o 
vírus ou a bactéria, protegendo a pessoa da 
doença. Geralmente, esta imunidade dura 
anos e, por vezes, toda a vida, consoante o 
tipo de doença e de vacina. 

A imunidade adquirida através da vacinação 
protege não só a pessoa imunizada, mas 
também as pessoas não vacinadas na comuni-
dade, tais como as crianças, quando são 
demasiado jovens para serem vacinadas. Esta 
“imunidade de grupo” só pode funcionar se 
existirem pessoas vacinadas em número 
su�iciente. Pelo contrário, uma pessoa que 
adquira imunidade, graças ao contágio por 
uma doença, pode expor essa mesma doença 
às pessoas não vacinadas. E a própria pessoa 
pode também correr o risco de complicações. 

Microrganismos mortos ou inativos? 

As vacinas são feitas com microrganismos 
mortos ou inativos, ou substâncias puri�ica-
das derivadas dos mesmos. Atualmente, 
existem vários tipos de vacinas em uso. Cada 
um representa uma estratégia diferente para 
reduzir o risco de doenças, induzindo uma 
resposta imune bené�ica para o organismo 
vacinado. Enquanto a maioria das vacinas é 
produzida através de compostos atenuados 
ou inativados, as vacinas sintéticas são com-
postas principalmente ou quase totalmente 
por peptídeos sintéticos, hidratos de carbono 
ou antígenos.   

Algumas vacinas contêm microrganismos 
inativos, porém, anteriormente virulentos, 
que foram destruídos por agentes químicos, 
calor, radiação ou antibióticos. Exemplos de 
vacinas inativadas são a de gripe, cólera, peste 
bubónica, pólio, hepatite A e raiva.   

Outras vacinas contêm micro-organismos 
vivos e atenuados. Muitos destes são vírus 
ativos, que foram cultivados sob condições 
que desativam as suas propriedades virulen-
tas, ou que usam organismos estreitamente 

relacionados, mas menos perigosos, para 
produzir uma ampla resposta imune. Embora 
a maioria das vacinas atenuadas sejam virais, 
algumas podem, ser de natureza bacteriana. 
Exemplos disso mesmo incluem as doenças 
virais febre-amarela, sarampo, varicela, 
papeira e rubéola e a doença bacteriana tifo.  

Vacinas atenuadas têm vantagens e desvanta-
gens. Normalmente provocam uma resposta 
imunológica duradoura e são as preferíveis 
para vacinar adultos. Mas, podem não ser 
seguras para indivíduos com imunidade com-
prometida e, apesar de muito raro, podem 
sofrer uma mutação para a forma virulenta e 
causar a doença.  

Outro tipo ainda são as toxoide, ou seja, 
vacinas feitas de compostos tóxicos inativos 
que causam doenças e não o microrganismo. 
As vacinas desses tipos incluem a do tétano e 
difteria. Conhecidas por sua e�icácia, nem 
todos os toxoides são de microrganismos. O 
veneno da cascavel, por exemplo, é utilizado 
em vacinas para cães contra picadas de 
cobras.   

Acrescente-se ainda a modalidade subunida-
de. Diferente da introdução de microrganis-
mos atenuados ou inativos para gerar uma 
resposta do sistema imune, um fragmento 
dele, como uma subunidade proteica, pode 
gerar uma resposta do sistema imunológico. 
Exemplos disso mesmo incluem a vacina 
contra hepatite B, composta de proteínas da 
super�ície do vírus previamente extraídas do 
soro sanguíneo de pacientes cronicamente 
infectados. Hoje, produz-se através de recom-
binação de ADN de agentes virais através de 
levedura, sendo posteriormente puri�icada. 
Algumas vacinas, como do HPV, são compos-
tas basicamente por capsídeos de proteínas 
do vírus e subunidades de neuraminidase e 
hemaglutinina de vírus da gripe. 
 
A vertente de vacina conjugada é utilizada 
quando algumas bactérias têm revestimentos 
externos de polissacarídeos, que são pouco 
imunogénicos. Ligando estes revestimentos 
exteriores a proteínas (por exemplo, toxinas), 
o sistema imune pode ser levado a reconhecer 
o polissacárido como se fosse um antígeno de 



14

proteína. Esta abordagem é utilizada na 
vacina "Haemophilus in�luenzae" tipo B. São 
vacinas seguras, porém possuem baixa 
imunogenicidade natural, para o qual é neces-
sária a adição de adjuvantes.  

Uma vacina para o tumor cerebral? 

Algumas vacinas inovadoras estão atualmen-
te em desenvolvimento e podem ser uma 
promessa futura. A vacina da gripe aviária, 
por técnicas de reversão genética, é um exem-
plo disso mesmo. Mas há outros. As vacinas 
com células dendríticas, combinadas com 
antígenos, de forma a apresentar os antígenos 
para as células brancas (leucócitos) presentes 
no sangue, também podem estimular uma 
resposta imune e este tipo de vacina tem reve-
lado e�icácia em testes para tratar tumores 
cerebrais e melanomas malignos. 
 
Outro exemplo recorre ao vetor recombinan-
te - ao se combinar a �isiologia de um micro-
-organismo com o ADN de outro. Neste caso, a 
imunidade pode ser criada contra doenças 
que possuam complexos processos infecio-
sos. A Vacina de ADN é uma técnica alternati-
va. O mecanismo proposto é a inserção e 
expressão de um gene (melhorado através de 
eletroporação, tendo como alvo o reconheci-
mento do sistema imune) extraído do ADN 
viral ou bacteriano de células humanas ou 
animais. Algumas células do sistema imunoló-
gico que reconhecem as proteínas expressas 
se organizarão para atacar as proteínas e 
células que as expressam. Como essas células 
vivem por um longo tempo, se o patógeno que 
normalmente expressa essas proteínas é 
encontrado algum tempo depois, ele irá 
imediatamente atacar pelo sistema imunoló-
gico.   

Outro projeto ainda em estudo são as chama-
das vacinas com recetor de células T – ou seja, 
vacinas que contenham peptídeos oriundos 
de recetores de célula T e, neste caso, o proje-
to ainda está a ser desenvolvido para várias 
doenças, como a dermatite atópica, estomati-
te e Febre do vale Rift.   

Vacinas COVID-19 

As vacinas contra a COVID-19 são o conjunto 
de estudos e projetos cientí�icos para o desen-
volvimento de uma vacina contra esta doença. 
Assim que a pandemia começou a apresentar 
um alto número de contágios pelo mundo 
inteiro, muitos laboratórios começaram a 
desenvolver e a testar vacinas para erradicar 
a pandemia.   

Em estudos de fase III de desenvolvimento, 
várias vacinas contra a COVID-19 demonstra-
ram e�icácia de até 95% na prevenção de 
infeções sintomáticas da doença. Em março 
de 2021, 12 vacinas foram autorizadas por 
pelo menos uma autoridade reguladora 
nacional para uso público: duas vacinas de 
RNA (a P�izer–BioNTech e a Moderna), quatro 
inativadas convencionais (BBIBP-CorV, Coro-
naVac, Covaxin e CoviVac), quatro de vetor 
viral (Sputnik V, a Oxford–AstraZeneca, a 
Convidecia e a Janssen da Johnson & Johnson) 
e duas de subunidade proteica (EpiVacCorona 
e RBD-Dimer).  

Gonçalo Costa     
(Médico Neurocirurgião) 
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Um infeção urinária corresponde à presença 
de bactérias em qualquer parte do sistema, 
como rins, ureteres e bexiga. Consoante a 
localização, a infeção recebe nomes diferen-
tes, se for no rim será uma pielonefrite, mas se 
estiver localizada na bexiga, o nome muda 
para cistite. 
 
As Infeções do Trato Urinário (ITUs) e, mais 
concretamente, das vias urinárias não compli-
cadas (cistite) constituem - depois das respi-
ratórias - o segundo grupo com maior impor-
tância no que se refere a infeções extra-hospi-
talares, e são uma causa frequente de consulta 
nos cuidados de saúde primários. Embora a 
maioria dessas infeções se apresentem con�i-
nadas à bexiga, permanecendo autolimitadas 
com tratamento adequado, o urologista 
muitas vezes é solicitado a tratar infeções 
urinárias recorrentes ou complicadas.   

A cistite aguda afeta fundamentalmente 
mulheres sem doença de base e sem anoma-
lias funcionais ou estruturais. A explicação 
para esta ocorrência está nas próprias carate-
rísticas anatómicas da mulher; dada a maior 
proximidade da uretra feminina com o ânus e 
com a vagina e ainda porque a uretra é muito 
mais curta do que a masculina; condições que 
permitem que os microrganismos alcancem 
mais facilmente a bexiga… E por isso as 

Infeções urinárias recorrentes 

       “O terror da mulher”

Nas mulheres, a incidência é elevada e por isso este é um assunto quase só “delas”. A infe-
ção urinária afeta-as e, não raros casos, ainda têm de tolerar as infeções recorrentes 
que, muitas vezes, surgem sem que se perceba porquê. Para que não se repita é preciso 
prevenir. Beber muita água e comer arandos pode ajudar, mas o duche higiénico e reter 
a urina durante várias horas devem ser evitados 

infeções urinárias apresentam uma alta 
incidência nas mulheres, uma grande propor-
ção das quais terá apresentado um episódio 
de cistite antes dos 40 anos.   

Entre 50 e 60% das mulheres, em fase de 
pré-menopausa, terá pelo menos um episódio 
de ITU na sua vida. Destas, 90% será uma 
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cistite. O pico de incidência de infeções não 
complicadas do trato urinário baixo em 
mulheres observa-se entre os 18 e os 39 anos 
(coincidindo com a idade de máxima ativida-
de sexual na mulher). Aproximadamente 20% 
das mulheres têm infeções recorrentes em 
função de fatores anatómicos e imunológicos 
locais; porém, entre 3,6% e 4,2% terá um 
quadro de pielonefrite aguda e, destes, menos 
de 1% evoluirá para pielonefrite crónica.  

As ITUs baixas não complicadas são causadas 
por um escasso número de espécies bacteria-
nas e, mais de 95% destas, são produzidas por 
uma única espécie (infeção monomicrobiana). 
A maioria de episódios é produzida por 
microrganismos aeróbios Gram-negativos 
provenientes do cólon, ao serem as enterobac-
térias da �lora fecal as que colonizam a zona 
urogenital. Na mulher jovem sem fatores de 
risco, as cistites agudas são causadas quase 
exclusivamente por Escherichia coli (70-80% 
dos casos); seguida por Proteus mirabilis 
(5-9%) na mulher jovem sexualmente ativa. 

Em relação à patogenia, numa primeira fase, 
as enterobactérias colonizam o vestíbulo da 
vulva e a região periuretral. A partir destas 
localizações, ascende um pequeno número de 
bactérias até à bexiga e, mais excecionalmen-
te, à pélvis e ao parênquima renal. Em circuns-
tâncias normais, estas bactérias são elimina-
das pelo �luxo e pelas propriedades antibacte-
rianas da urina e, em menor medida, pela 
presença de Imunoglobulina A (IgA) e pelos 
escassos polimorfonucleares presentes na 
super�ície vesical. 

Arandos e muita água 

Mas a infeção urinária é daqueles contratem-
pos que, por vezes, não é de�initivamente 
eliminada. A reincidência é comum: pelo 
menos uma em cada quatro mulheres volta a 
ter um episódio, até seis meses depois do 
primeiro. As causas das infecções de repetição 
não estão totalmente claras: as pesquisas 
falam em fatores genéticos e comportamen-
tais. A solução pode passar por uma aposta na 
prevenção. 

Começando pela higiene. Embora pareça 
contraintuitivo, uma das recomendações mais 
contundentes é evitar o uso de duche íntimo 
internamente. A limpeza com o chamado 
duche higiénico altera a �lora vaginal por 
alterações no pH e na mucosa, favorecendo a 
ascensão de bactérias patogênicas. E esta 
�lora funciona como um exército de proteção 
contra invasores. 

Na prática, isso signi�ica limpar a região com 
água e sabão neutro, usando os dedos mesmo 
e sempre pelo lado de fora — produtos 
antibacterianos são contraindicados. Urinar 
após a relação sexual parece diminuir o risco 
de infeções, embora seja mais um consenso 
baseado na prática pro�issional do que na 
pesquisa cientí�ica, uma vez que não existem 
estudos, mas há uma lógica por detrás deste 
consenso e a ideia base passa por expulsar as 
bactérias que possam ter sido empurradas 
para a uretra durante a penetração.   

A hidratação é também uma parte fundamen-
tal na prevenção. Pesquisadores franceses e 
americanos comprovaram a enorme diferença 
que faz na prevenção da infecção urinária e 
publicaram esses estudos no jornal da Asso-
ciação Médica Americana. Ao longo de um 
ano, eles acompanharam dois grupos de 
mulheres com infeções recorrentes: o primei-
ro grupo continuou a consumir o mesmo 
volume de líquidos, sem alterações. O segun-
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do grupo passou a beber 1 litro e meio de água 
a mais por dia. O risco de infecção no grupo da 
hidratação reforçada foi de 1,7 infecções por 
ano, enquanto no outro grupo foi de 3,2 infec-
ções por ano. Um dos mecanismos de defesa 
do sistema urinário é o �luxo estável de urina, 
responsável pela “limpeza” constante de 
bactérias que, eventualmente, possam entrar 
na via urinária.   

Ainda no âmbito da prevenção, a mulher não 
deve reter a urina por demasiado tempo, 
sendo conveniente urinar a cada duas ou três 
horas. Acrescente-se ainda o hábito de consu-
mir arandos (cranberry), pelas propriedades 
antioxidantes e imunomoduladoras, já estu-
dadas e que se comprovou ajudarem na 
contenção da infeção urinária. Não funciona 
como tratamento, mas pesquisas sugerem que 
os arandos podem minimizar a recorrência do 
quadro — um problema que se torna crónico 
em até 5% das mulheres.   

Bexiga hiperativa ou infeção? 

O quadro clínico é bastante característico, 
predominando os sintomas miccionais: pola-
quiúria (muitas micções), ardor miccional, 
urgência, dor hipogástrica e muitas vezes 
hematúria �inal. Por vezes, os sintomas 
podem ser muito semelhantes a outras pato-

logias como a bexiga hiperativa, sendo funda-
mental a realização de uma urocultura, o 
exame de diagnóstico de eleição. O exame é 
feito com um teste de sensibilidade aos antibi-
óticos, o que permite fazer o diagnóstico e, 
simultaneamente, escolher corretamente o 
antibiótico a utilizar. Como a urocultura não é 
imediata, em pacientes com infeção causada 
por Gram-negativos (com exceção da Pseudo-
monas), a bacteriúria pode ser demonstrada 
pelo teste do nitrito. O nitrito é formado pela 
metabolização bacteriana do nitrato que, em 
condições normais, não é encontrado na 
urina. O teste do nitrito positivo é altamente 
especí�ico, porém, sabe-se que sua sensibili-
dade é baixa, uma vez que requer que a multi-
plicação bacteriana ocorra no interior da 
bexiga.   

A terapia antibiótica visa a resolução da 
bacteriúria, com consequente alívio sintomá-
tico, apesar de, em raros casos, ser utilizada 
empiricamente. Isto porque as pacientes com 
cistite são muito sintomáticas e não toleram o 
tempo su�iciente até a chegada dos resultados 
de exames.   

A terapia pode ainda incluir o recurso a 
hormônios, uns comprimidos ou cremes de 
estrogênio aplicados na vagina e que fortale-
cem a estrutura da bexiga e di�icultam o 
desenvolvimento das bactérias indesejáveis. 
Os analgésicos e anticolinérgicos também 
podem reduzir a sintomatologia urinária e são 
utilizados para aliviar os sintomas. Porém, 
sozinhos, não tratam a causa do problema. A 
solução futura pode passar pelo recurso à 
imunopro�ilaxia, ou seja, uma espécie de 
vacina recorrendo a cápsulas com pequenas 
quantidades de bactérias, que ajudam o corpo 
a reconhecê-las e, simultaneamente, a dar 
uma melhor resposta quando confrontado 
com uma infeção urinária. 

Sílvio Bollini     
(Médico Urologista) 
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As Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST) são uma das áreas em que o conheci-
mento não se re�lete no comportamento. As 
mensagens sobre a necessidade de proteção 
multiplicam-se e, se dúvidas ainda existirem, 
há sempre o recurso à internet onde se repro-
duzem os alertas. E sim, é verdade que, em 
média, já quase todos ouviram falar do VIH/-
SIDA e sabem que é uma doença sexualmente 
transmissível. Mas e de sí�ilis, hepatite B, 
clamídia e gonorreia (por exemplo) já ouvi-
ram falar? Pois bem, pertencem todas ao 
grupo de doenças sexualmente transmissíveis 
e os jovens, mas também os adultos, sabem 
muito pouco sobre estes vírus ou bactérias 
que são transmitidos por contato sexual sem 
proteção. 

No cinema e nas séries televisivas estas ques-
tões passam muito ao lado dos enredos, 

Vamos falar de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis?

Nos �ilmes, tudo corre bem e ninguém �ica a pensar num eventual contágio. Na vida real 
não é bem assim. As doenças sexualmente transmissíveis continuam a aumentar, algu-
mas mais silenciosas que outras. Os sintomas podem ser um alerta, mas a sua ausência 
não é sinónimo de estar tudo bem. Algumas bactérias podem proliferar durante anos, 
mesmo em silêncio. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) continuam a não ser 
levadas a sério. É preciso falar disto 

mesmo quando a história envolve a existência 
de vários parceiros sexuais. É preciso falar 
sobre isto mesmo. Não só porque as doenças 
sexualmente transmissíveis são uma priori-
dade na atividade da saúde pública, mas prin-
cipalmente porque podem provocar infeções 
localizadas graves, que podem originar 
cancro (pelo vírus HPV) ou causar danos 
irreversíveis nos órgãos reprodutores, que 
serão causa de infertilidade (nas mulheres), 
mas também podem infetar outros órgãos, 
como o coração ou o cérebro (no caso da 
sí�ilis, por exemplo). 

Os sintomas nem sempre são um alerta, 
porque a maioria das DST são assintomáticas 
e a mulher ou homem pode manter vários 
contactos sem que tenham a mínima suspeita 
que está infetado/a. E isto pode acontecer 
durante anos, como acontece com a infeção 
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por Chlamydia tracomatis, que provoca uma 
das DST mais comum da Europa, a Clamídia, 
escapando assim ao diagnóstico e ao trata-
mento adequado. É ainda com esta ausência 
de sintomas durante um longo período de 
tempo que falha a preocupação, admitindo-se 
que o parceiro não estará infetado e por isso 
mesmo a proteção é dispensada. Nada mais 
errado. E note bem, todo o rol de DST é um 
grande grupo de doenças que se transmitem 
tão só por um contato sexual sem proteção; 
não estamos a falar de patologias que podem 
ser transmitidas numa casa de banho pública 
ou numa piscina… 

Quando a DST é bacteriana, o antibiótico é o 
tratamento indicado e também aqui se 
começa a esbarrar com a resistência, pelo uso 
generalizado e incorreto. O diagnóstico deve 
ser precoce e o antibiótico adequado. No caso 
da gonorreia, já existem variantes que não 
respondem à maioria dos antibióticos atuais e 
o mesmo caminho poderá vir a percorrer a 
clamídia. Os custos com as DST vão certamen-
te aumentar e também por isso, a saúde será 
um bem cada vez mais dispendioso. E, neste 
caso, não é por falta de conhecimento, mas 
sim por comportamentos, apenas isso, subes-
timando-se o risco. Por outro lado, é sempre 
bom sublinhar que ainda existem DST virais 
que são incuráveis, como o herpes, a hepatite 

B e a SIDA e é preciso que esta mensagem seja 
entendida. 

As mulheres têm algumas caraterísticas 
anatómicas que permitem uma maior sensibi-
lidade para algumas DST. A infertilidade e 
alguns tipos de cancro afetam as mulheres em 
maior número, mas o homem não sai ileso e a 
lista de complicações das DST no sexo mascu-
lino também inclui o cancro, infertilidade e 
ainda problemas na próstata.  

A proteção sugerida continua a ser o preser-
vativo (e mesmo assim não tem uma e�icácia 

de 100%) e, para além de um modo próprio 
para a sua aplicação e uso, também tem um 
prazo de validade, que não deve ser ignorado. 
 

Ana Peixoto     
(Médica Ginecologista e especialista em Inferti-
lidade e Medicina da Reprodução) 
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Ao �im de um dia de consulta externa, posso 
dizer sem exagerar que em todos, ou quase 
todos os doentes, a questão da distinção entre 
in�lamação e infeção, se colocou. Porque não 
re�letir sobre o assunto? É de facto importan-
te distinguir entre ambas? Provavelmente o 
leitor consegue responder já que sim, claro 
que é. Quando um dia teve uma dor de 
garganta, foi importante saber se era uma 
infeção ou “só” uma in�lamação. 

Convido-o a começar pelo mais fácil: a de�ini-
ção de cada um dos termos. Procurando no 
dicionário, in�lamação é “uma resposta do 

Uma otite 

é uma infeção ou uma inflamação?

Pode ser as duas. Basicamente, uma infeção pode in�lamar, mas uma in�lamação não é 
uma infeção. A resistência aos antibióticos passa pela necessidade de reunir todas as 
ferramentas que ajudem a distinguir estas duas entidades 

organismo a uma infeção ou lesão dos tecidos 
vivos”. Infeção é “a invasão de tecidos corpo-
rais de um organismo hospedeiro por parte 
de organismos capazes de provocar doenças”. 
Parece �icar claro. Infeção é uma agressão 
externa, in�lamação é a resposta do nosso 
organismo. 

Na prática não é assim tão simples. A in�lama-
ção é uma resposta biológica extremamente 
complexa dos nossos tecidos, e ocorre como 
resposta a um variado número de estímulos, 
desde microrganismos patogénicos, substân-
cias irritantes, alérgenos, ou lesão tecidular. 



Ou até por desregulação do sistema imune, 
em que o organismo reage contra ele próprio. 
O objetivo do nosso corpo, ao desencadear a 
reação in�lamatória, é proteger-se; tentar 
remover o mecanismo irritativo ou de lesão, e 
iniciar o processo de cicatrização. 

Infeção + in�lamação 

Já a infeção, por seu lado, ocorre quando 
microrganismos capazes de causar doença 
conseguem invadir os tecidos orgânicos, 
multiplicar-se e desencadear um contra 
ataque do organismo invadido.  

Os agentes agressores causadores de infeção 
podem ser bactérias, vírus, priões, parasitas. 
Em todo o caso, perante uma agressão e 
multiplicação, o nosso organismo reage numa 
primeira fase de forma inata e estereotipada, 
através de processos e mediadores comuns a 
todas as reações, e só posteriormente de 
forma adaptada, especí�ica para cada micror-
ganismo. Essa reação inicial não especí�ica é 
in�lamação.  

Concluímos que a infeção cursa quase sempre 
acompanhada por in�lamação; o inverso não 
acontece - embora o processo in�lamatório, 
alterando a imunidade local e geral, possa 
predispor à infeção. O que na prática signi�ica 
que, quando existe in�lamação, somos sempre 
obrigados a excluir a presença de uma 
infeção; e que quando tratamos uma infeção 
temos que ter em conta o processo in�lamató-
rio causado por ela. 

Discutir os mecanismos �isiológicos envolvi-
dos é assunto para longas conversas, mas 
reconhecer que os dois processos não são 
sinónimos, e não podem ser utilizados como 
tal, é essencial. 

E este é o momento em que importa cada vez 
mais fazer a distinção entre as duas entidades 
ou processos. Numa altura em que a resistên-
cia a fármacos é maior, nomeadamente aos 
antibióticos, e tendo em conta a hipersensibi-
lidades, os efeitos secundários e as interações 

entre medicamentos, é importante abordar 
cada doente da forma mais correta e segura. 

Bactérias resistentes 

Devemos ter presente que as bactérias resis-
tentes vão-se disseminando e, mesmo que 
nunca tenha tomado antibióticos em toda a 
vida, pode vir a ser infetado por uma bactéria 
multirresistente.   

A in�lamação tem 4 sinais cardeais classica-
mente descritos, os famosos sinais de Celsius; 
são eles: dor, calor, rubor (vermelhidão), 
edema (inchaço), aos quais se pode acrescen-
tar a perda de função. Estes sinais, uma 
de�inição “antiga”, descrita em todos os manu-
ais de medicina desde há séculos, permane-
cem atuais. A sua presença alerta para a 
doença e para a necessidade de procurar 
cuidados médicos.   

A in�lamação na área da ORL é muito comum; 
causa dor, edema, vermelhidão, calor, e perda 
de função. Um ouvido in�lamado, infetado ou 
não, ouve mal; o nariz in�lamado, infetado ou 
não, �ica obstruído; a laringe in�lamada, 
infetada ou não, deixa-nos sem voz. 

No mundo das “(…) ites” 

Em todos estes casos, estamos então perante 
uma “(...)ite”. Uma otite, uma rinite ou rinossi-
nusite, uma laringite. O que não signi�ica, que 
estejamos perante uma infeção. A in�lamação 
pode ser causada por qualquer outra agres-
são; por um traumatismo, por um tumor, ou 
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por um agente irritante. Por vezes a história 
clínica é clara, e o próprio doente reconhece e 
consegue nomear o fator desencadeante. 

Quando não é assim, o exame �ísico pode ser 
diagnóstico - vemos a lesão traumática, uma 
massa tumoral, um corpo estranho, um abces-
so, secreções purulentas. Noutros casos, são 
os elementos da história clínica que nos 
orientam. Por exemplo, o contacto prévio com 
alguém portador de infeção diagnosticada; a 
presença de sintomas sistémicos, como febre, 
dores musculares generalizadas, mal-estar 
geral. 

Mas, não raramente, é mesmo muito di�ícil. 
Porque se há microrganismos cujo processo 
infecioso cursa com sinais óbvios - o mais 
comum é a presença de exsudato purulento 
na infeção por algumas bactérias - outros há 
que causam apenas um processo in�lamatório 
que em nada se distingue do que pode ser 
causado por uma alergia ou um processo 
vascular vasomotor (desencadeado por uma 
mudança brusca de temperatura, por exem-
plo). 

Nesses casos temos que nos socorrer de 
exames complementares de diagnóstico. Por 
exemplo, de marcadores sanguíneos sugesti-
vos de infeção - há células sanguíneas especí-
�icas que se alteram na presença de determi-
nados agentes infeciosos - ou de proteínas 
que funcionam como marcadores in�lamató-
rios.  

Os exames imagiológicos podem ser úteis; se 
utilizarmos contraste ou marcadores especí�i-
cos de in�lamação ou infeção, por exemplo em 
medicina nuclear, conseguimos por vezes 
esclarecer o quadro. 

Podemos ainda recorrer a pesquisa de marca-
dores biológicos e/ou a cultura de microrga-
nismos, em líquidos biológicos como o 
sangue, a urina, o líquido sinovial das articu-
lações, o líquor crânio encefálico, coleções 
purulentas, secreções nasais ou pulmonares; 
ou mesmo em biópsias de tecidos. Serão casos 

particulares, é verdade. Mas demonstrativos 
da importância que damos à diferenciação 
entre estes dois processos.   

In�lamação não é infeção. Os sintomas, sinais 
e exames complementares de que dispomos 
ajudam o médico a fazer essa distinção. 

Vera Soares     
(Médica, Otorrinolaringologista) 
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Isolados, os ossos não são nada, principal-
mente numa articulação, onde o verdadeiro 
“trabalho de equipa” se impõe. E quando algo 
não corre pelo melhor, o problema nem 
sempre está nos ossos, mas sim no que os 
envolve.  

No caso do joelho, a maior articulação do 
corpo humano, o seu funcionamento tipo 
dobradiça (à semelhança do cotovelo) é o 
ponto de contacto da tíbia com o fémur, mas 
também é ali que se aloja o 3.º osso, a patela 
(ou rótula). Para conectar estes três ossos 
existem várias estruturas, como ligamentos, 
músculos e ainda a cartilagem, que recobre as 
extremidades ósseas. 

Tenho o joelho inchado porquê?

É dentro de uma espécie de “balão”, a chamada cápsula articular, que se começa a pro-
duzir líquido em excesso. E o joelho incha e �ica doloroso por várias razões, mas pode 
começar com a simples irritação de uma membrana 

As articulações contam ainda com uma estru-
tura, tipo “balão”, que as envolve e protege – a 
cápsula articular. É dentro desta cápsula que 
existe a membrana sinovial, necessária para 
produzir uma espécie de “óleo” lubri�icante, 
necessário ao bom funcionamento da articu-
lação. Esta cápsula funciona em modo herme-
ticamente fechado, garantindo ainda uma 
produção de líquido sinovial (o tal lubri�ican-
te) em quantidade necessária, para fornecer 
nutrientes às células da cartilagem, que não 
possuem aporte sanguíneo próprio. 

Geralmente, quando existe um processo in�la-
matório articular, ele resulta da irritação 
desta membrana sinovial, que pode apresen-
tar diversas alterações. Concomitantemente, 
ocorre uma produção excessiva de líquido 
sinovial, que resulta num derrame articular 
(inchaço da articulação). Esse líquido acumu-
la-se dentro do “balão” e o joelho �ica inchado. 

Por trás da in�lamação das articulações existe 
um grande número de razões. O processo 
pode ser iniciado por quadros infeciosos 
(vírus, fungos e bactérias), por cristais de 
ácido úrico, como na gota, por doenças 
autoimunes, como a artrite reumatoide, além 
de traumatismos e doenças degenerativas, ou 
simplesmente pelo uso excessivo da articula-
ção (exagero de exercício �ísico) ou pela carga 
em excesso (peso a mais). 

Sintomas de in�lamação articular: rigidez da 
articulação, muitas vezes após um período de 
inatividade ou de manhã; inchaço; rubor; uma 
sensação de aquecimento da articulação; 



27

diminuição da �lexibilidade e perda da mobili-
dade. 

Mas as histórias de uma in�lamação na articu-
lação não são todas iguais e, dependendo da 
apresentação clínica do problema, podemos 
pensar em diferentes patologias: 

- Artrite in�lamatória: dor causada por in�la-
mação ou infeção (é muitas vezes o caso de 
uma articulação que está vermelha e inchada, 
e a dor aumenta durante a noite); 

- Osteoartrose: dor com causa mecânica, 
resultante do desgaste da cartilagem da 
articulação (é muitas vezes o caso da dor que 
aumenta progressivamente com o exercício, 
como durante uma caminhada); 

 - As dores nas articulações podem também 
ser causadas por um acidente ou lesão, ocor-
rendo após impacto, entorse ou queda, por 
exemplo. 

Tratamentos e/ou soluções 

Se as dores nas articulações não forem muito 
fortes, repouso e analgésicos costumam 
bastar para aliviar a dor. Nas lesões traumáti-
cas pouco graves, recomendamos a aplicação 
de gelo, repouso, elevação e compressão do 
membro afetado com uma ligadura.  

No caso das artroses pode ser indicado a 
aplicação de calor (pois melhora a circulação 
sanguínea, aliviando assim a articulação), 
para além de repouso da articulação e a perda 
de peso corporal.  

Nas dores de articulações causadas por uma 
situação mais grave, é mandatário o trata-
mento da condição subjacente. Se for possível 
a reparação da lesão articular (como as lesões 
meniscais), ela deve ser efetuada cirurgica-
mente, resolvendo assim a causa determinan-
te da in�lamação. Noutros casos, as lesões 
articulares degenerativas são irreparáveis, 
restando apenas a solução cirúrgica artro-
plástica- substituição da articulação por uma 
arti�icial (prótese). 

Na osteoartrose, o tratamento com medica-
mentos anti-in�lamatórios visa diminuir a 
in�lamação sinovial. Estes podem ser admi-
nistrados por via sistémica (em comprimi-
dos) ou localmente, nas articulações através 
de in�iltrações.   

Nas articulações dolorosas, podem também 
ser receitados alguns exercícios especí�icos 
para fortalecimento muscular, com o objetivo 
de evitar que a situação agrave. Os exercícios 
dentro de água são especialmente bons para 
as dores nas articulações, pois estas não têm 
de suportar o peso do corpo dentro da água. 

Pedro Marques     
(Médico Ortopedista) 
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As infeções associadas aos cuidados de saúde 
constituem um dos eventos adversos mais 
frequentes nos doentes internados nas unida-
des de saúde, representando uma ameaça à 
segurança do doente e um problema com 
contorno de dimensão mundial. 

Estima-se que em 100 doentes hospitaliza-
dos, sete doentes nos países desenvolvidos, e 
15 nos países em desenvolvimento irão 
desenvolver uma infeção associada aos cuida-
dos de saúde. Estas infeções podem ser uma 
causa de morte ou de incapacidade desneces-

Infeções hospitalares, 
          quando se morre da cura

Ninguém quer que um doente morra do mal e muito menos da cura. Por vezes, a regra 
não é esta e as infeções associadas aos cuidados de saúde ainda continuam com núme-
ros demasiado elevados. Higienizar as mãos continua a ter o enorme potencial de salvar 
vidas, mas não só 

sárias, mas também aumentam as resistên-
cias aos antimicrobianos, os custos, e o tempo 
de internamento hospitalar. O uso inapro-
priado de dispositivos médicos invasivos e 
antibióticos, procedimentos invasivos de alto 
risco, a imunossupressão, comorbilidades 
associadas, os extremos de idade (recém-nas-
cidos e idosos) e uma utilização pouco rigoro-
sa das práticas de controlo de infeção são 
condições que predispõem à ocorrência de 
infeções em todos os contextos de cuidados 
de saúde. 
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As infeções mais prevalentes em Portugal são 
as infeções do trato urinário (24,30%), pneu-
monia (18,80%) e a infeção do local cirúrgico 
(18,50%), representando grandes desa�ios 
neste domínio. 

Em 2012, Portugal tinha uma taxa de preva-
lência de infeção associada aos cuidados de 
saúde de 10,5%, o que correspondia aproxi-
madamente ao dobro da média europeia 
5,7% e, cumulativamente, apresentava um 
consumo mais elevado de desinfetantes e 
antibióticos. A utilização inadequada e exces-
siva dos antibióticos leva a que as bactérias 
adquiram resistência a estas armas terapêuti-
cas que, por sua vez, vão perdendo e�icácia no 
combate às infeções. Para termos uma ideia 
da dimensão do problema, estima-se que 
atualmente as resistências aos antimicrobia-
nos sejam responsáveis por 700 mil mortes 
por ano e prevê-se que, em 2050, sejam - a 
nível mundial - a segunda causa de morte, 
causando cerca de 10 milhões de mortes por 
ano. Números preocupantes que justi�icam o 
repensar de todas as estratégias. 

Esta problemática impulsionou a criação de 
um programa nacional prioritário, o Progra-
ma de Prevenção e Controlo de Infeção e 
Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), 
com objetivos que incidem na redução da 
taxa de infeções associadas aos cuidados de 
saúde, na promoção do uso correto de antibi-
óticos e na diminução da taxa de microrganis-
mos com resistência a antimicrobianos.  

Os esforços investidos no âmbito do PPCIRA 
re�letiram-se numa redução da taxa de preva-
lência de infeção, que �icou localizada em 
7,8%, no ano de 2017, signi�icando que 1, em 
cada 13 doentes internados, tinha uma 
infeção associada aos cuidados de saúde, 
existindo ainda um espaço de melhoria para 
nos aproximarmos da média europeia. 

Tendo em conta que grande parte destas 
infeções são evitáveis, é fundamental investir 
na sua prevenção e, consequentemente, na 
prevenção das resistências aos antimicrobia-
nos. A implementação de boas práticas, com 
base em evidências cientí�icas e o envolvi-

mento dos doentes nos cuidados são funda-
mentais.  

A higiene das mãos continua a representar a 
medida basilar na prevenção e controlo de 
infeção. Quando realizada de forma correta e 
nos momentos oportunos é a principal arma 
no combate às infeções em meio hospitalar. 
Esta premissa é atualmente inquestionável e 
comumente aceite, no entanto não era assim 
no século XIX. Semmelweis, um médico 
obstetra húngaro considerado o percursor 
dos procedimentos assépticos, constatou que 
as duas enfermarias de um hospital de Viena 
apresentavam taxas de mortalidade por 
infeção pós-parto muito díspares, sendo 
numa delas bastante mais elevada. Numa 
enfermaria trabalhavam estudantes de medi-
cina, que também faziam autópsias e na 
segunda enfermaria trabalhavam apenas 
parteiras. 

Semmelweis tentou perceber as causas e 
acabou por concluir que os estudantes de 
medicina - que realizavam autópsias - pode-
riam ter as suas mãos contaminadas com 
agentes patogénicos que causariam a morte 
às parturientes. O que não acontecia com as 
parteiras, por não estarem envolvidas nas 
autópsias. Assim, o médico obstetra instituiu 
que todos os estudantes tinham que proceder 
à higiene das mãos, com uma solução desinfe-
tante, entre as autópsias e o exame das partu-
rientes.  
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Apenas com esta medida reduziu em 90% a 
taxa de morte por infeção. As questões de 
higiene à época eram amplamente ignoradas 
e ridicularizadas, o que levou a que sofresse a 
indiferença da classe médica, tendo sido 
despedido do hospital e posteriormente 
internado num hospício onde viria a morrer. 
Só alguns anos mais tarde é que Pasteur 
desenvolveu a teoria microbiana das doenças, 
o que veio dar a sustentação teórica que falta-
va às descobertas de Semmelweis.   

Apesar de na atualidade ser inquestionável a 
importância da higiene das mãos, ainda hoje 
nos debatemos com o cumprimento rigoroso 
desta medida simples, mas que tem o poten-
cial de salvar vidas. 
 
Para além do cumprimento rigoroso da higie-
nização das mãos, a higienização ambiental, 
realizada sob a orientação de normas de boa 
prática, com os produtos adequados e com a 
frequência necessária, a recolha segura de 
resíduos e o manuseamento seguro da roupa 
são outros pilares estruturantes, em matéria 
de prevenção e controlo de infeção. A utiliza-
ção de equipamento de proteção individual 
(luvas, máscaras, proteção ocular....), que 
proporcione a proteção adequada aos pro�is-
sionais, de acordo com o risco associado ao 
procedimento a efetuar,  evitando-se assim a 
contaminação cruzada é outra condição basi-
lar nesta matéria.   

A capacitação do doente, pela transmissão de 
informação, é uma arma para a prevenção e 
controlo de infeção. No processo que antece-
de o internamento dos nossos doentes procu-
ramos sensibilizar o doente para aspetos 
importantes neste domínio, nomeadamente o 
banho pré-operatório na véspera e no dia da 
cirurgia, até duas horas antes da hora de 
início da cirurgia, como forma de remover os 
microrganismos da pele, que poderão provo-
car uma infeção. Alertamos ainda para a 
necessidade de não retirar os pelos da zona a 
operar, pelo facto de poder levar à formação 
de pequenas lesões, que sirvam de porta de 
entrada de microrganismos. Não colocar 
cremes ou outros produtos na área a operar, é 
outra recomendação, cujo objetivo é evitar 

acumulação de produtos químicos na pele, 
que podem interferir ou di�icultar a ação dos 
desinfetantes. No que toca aos hábitos tabági-
cos, recomendamos a cessação ou, caso a 
pessoa não consiga atingir este objetivo, 
sugerimos a diminuição do consumo, uma 
medida fundamental para a recuperação dos 
tecidos, entre outros aspetos relacionados 
com o risco anestésico. Os níveis de glicemia 
elevados aumentam o risco de infeção do 
local cirúrgico, neste sentido, uma alimenta-
ção saudável e exercício �ísico adequado à 
condição clínica de cada pessoa são aspetos 
que contribuem para uma mais rápida recu-
peração e minimizam o risco de complica-
ções.  
Durante todo o período de internamento, 
alertamos ainda para a importância da 
pessoa se manter aquecida (roupão, aqueci-
mento do quarto…), para não comprometer a 
irrigação da ferida operatória.  

Depois, no momento da alta, a nossa preocu-
pação centra-se na continuidade dos cuida-
dos, e na capacitação do doente para os cuida-
dos à ferida e para a deteção e noti�icação ao 
Centro Cirúrgico de Coimbra de eventuais 
sinais de alerta para a infeção do local cirúrgi-
co.  

Acreditamos que o doente é nosso parceiro 
em todo este processo e, se estiver na posse 
das informações necessárias, desempenha 
um papel fundamental na prevenção da 
infeção associada aos cuidados de saúde. Só 
assim é que podemos alcançar os melhores 
resultados em saúde e este é um trabalho que 
insistimos fazer em conjunto (doente e 
pro�issionais). 

So�ia Mota     
(Enfermeira) 



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! 
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Cerca de 99% do ADN humano é resultante da 
presença de microrganismos. Esta �lora é 
designada de microbioma, sendo composta 
por uma diversidade de agentes microbianos 
(bactérias, fungos e, mais raramente, vírus) 
que revestem as super�ícies das mucosas em 
contacto com o meio exterior, e mesmo o 
interior de órgãos e estruturas internas. Esta 
colonização ocorre muito precocemente, logo 
em ambiente uterino mas, naturalmente, é 
após o nascimento que a exposição aos 
microrganismos é mais expressiva, determi-
nando uma colonização e diferenciação de 
estirpes.  

O designado microbioma bom é absoluta-
mente fundamental para garantir patamares 

Como converter os maus em bons?

ou uma má disbiose num bom microbioma

Os desequilíbrios entre os diferentes microrganismos ainda persistem e o combate 
contra a doença e infeção, nem sempre se revela e�icaz. Existem fungos e bactérias que 
se mantém viáveis e resistentes, tanto ao sistema imunitário como aos próprios trata-
mentos, que não conseguem penetrar a barreira que os próprios gérmenes construíram 
para sua autodefesa. A investigação procura o arsenal ajustado a este combate 

de saúde. No entanto, quando ocorrem dese-
quilíbrios entre diferentes microrganismos, 
vêm a determinar um microbioma mau, com 
óbvias consequências para a saúde do indiví-
duo. Essa disbiose – desequilíbrio de micror-
ganismos - resulta de um conjunto enorme de 
fatores: genéticos, ambientais, alimentares, 
condições e estilos de vida, entre outros. Da 
mesma forma, essa disbiose gera condições 
propícias para que o indivíduo venha a desen-
volver doença ou doenças correlacionadas a 
essa “população” que se instalou, desenvol-
veu e persistiu. 

Uma das principais funções do sistema 
imunitário é a proteção contra infeção. De 
facto, somos constantemente expostos a 
microrganismos que têm potencialmente 
condições de agressão, mas existem defesas 
proporcionadas por diferentes vertentes 
deste mesmo sistema que permitem um com-
bate e�icaz e impedem a infeção e a doença. 
Contudo, em situações de exposições de gran-
des concentrações de gérmenes, maior debili-
dade no estado de saúde ou na presença de 
comorbilidades facilitadoras, os mecanismos 
de defesa são ultrapassados e vêm a determi-
nar uma infeção, cuja sintomatologia é depen-
dente da própria localização e das condições 
próprias do indivíduo. 

Felizmente, a maioria das infeções tem pouca 
gravidade e o tratamento é e�icaz e resolve o 
problema sem consequências. No entanto, em 



indivíduos que apresentam uma disbiose na 
super�ície das mucosas, uma infeção pode 
resultar não só num processo mais exuberan-
te, mas também determinar consequências na 
própria comunidade de microrganismos 
disbióticos pré-existente. Esta situação é mais 
problemática quando o tratamento dessa 
infeção aguda é de�icientemente instituído e é 
de curta duração ou porque esse indivíduo 
desenvolve surtos infeciosos muito frequen-
tes. 
As infeções por bactérias ou fungos consti-
tuem um enorme problema de saúde pública, 
particularmente nos doentes que manifestam 
episódios recorrentes. Têm elevados custos 
diretos e indiretos e têm resultado numa 
preocupante resistência aos medicamentos 
mais comuns para o tratamento. Estes cons-
trangimentos são particularmente críticos em 
doentes com patologias in�lamatórias cróni-
cas de base, porque têm como consequência 
um aumento do número de agudizações e 
uma progressão da gravidade da própria 
doença. 

Na presença de disbiose nas mucosas do 
nosso corpo, acima de tudo quando nesse 
nível existe doença de base e, principalmente, 
quando essa doença tem características de 
doença in�lamatória crónica, o contacto com 
microrganismos pode levar à instalação de 
bio�ilmes. Estes bio�ilmes vêm a ser comuni-
dades organizadas, constituídas por uma ou 
mais espécies de microrganismos aderentes 
entre si e que aderem fortemente à super�ície 
da própria mucosa do organismo. Esta comu-
nidade envolve-se numa camada pseudo-ge-
latinosa muito complexa, na qual os microrga-
nismos se mantém viáveis e resistentes tanto 
ao sistema imunitário como aos próprios 
tratamentos, que não conseguem penetrar a 
barreira que os próprios gérmenes construí-
ram para sua autodefesa. 

Nessa estrutura, os microrganismos persis-
tem e mantêm-se viáveis (vivos), recolhendo 
nutrientes para o seu interior por pequeníssi-
mos canais. Esses canalículos apenas permi-
tem a entrada para o bio�ilme das substâncias 

que os próprios gérmenes necessitam para se 
manterem viáveis, resultado de uma comuni-
cação entre eles de forma absolutamente bem 
orquestrada, mas terrivelmente inoportuna 
para os doentes. No fundo, constituem-se 
como fortalezas quase inacessíveis e forte-
mente aderentes podendo, sempre que 
ocorra uma maior debilidade do doente, 
libertar para o exterior alguns microrganis-
mos dessa comunidade para desencadear 
nova infeção aguda nessa localização e desen-
cadear um novo ciclo de agressão.  

No tratamento dessa agudização infeciosa os 
antibióticos ou os antifúngicos (consoante se 
trate de bactérias ou fungos) apenas são 
sensíveis para os organismos livres (liberta-
dos para o exterior) e não conseguem pene-
trar no interior do bio�ilme, nem tão pouco 
destruí-los.  

A presença destes bio�ilmes está bem docu-
mentada em todos os grupos etários e em 
praticamente todas as formas de infeção 
recorrente. A mucosa nasal, dos seios da face, 
dos brônquios, da pele, das vias urinárias, do 
intestino ou da cavidade oral são as mais 
frequentemente envolvidas pela proximidade 
mais acessível ao ambiente exterior. Todavia, 
a observação destes bio�ilmes só foi possível 
com técnicas microscópicas de altíssimo 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

poder de discriminação que só nos últimos 
anos estiveram disponíveis.  

Outro aspeto crítico dos bio�ilmes é a enorme 
di�iculdade na sua destruição e mesmo a sua 
remoção da super�ície das mucosas, onde se 
instalam e subsistem, com os planos de trata-
mento mais comuns. No momento atual, as 
únicas estratégias de tratamento de que 
dispomos no tratamento são as vacinas de 
treino imunitário, por via sublingual, conten-
do lisados bacterianos ajustados aos micror-
ganismos presentes no bio�ilme, alguns agen-
tes químicos ou extratos de plantas medici-
nais, aplicados diretamente nessas mucosas e 
que têm demonstrado ser capazes de pene-
trar e destruir essas estruturas. 

A disbiose, infeção e bio�ilmes são um alvo 
premente de investigação em todo o mundo 
pelas enormes implicações em saúde pública. 
O interesse é de tal forma que alguns países 
criaram e �inanciaram instituições públicas e 
universitárias para o estudo dos bio�ilmes, de 
modo a possibilitarem o desenvolvimento de 
novas estratégias, que permitam tratamentos 
cada vez mais eletivos, não só prevenindo a 
sua formação, mas também na sua destruição 
e remoção. Em paralelo, estão em curso 
inúmeras linhas de investigação que poderão 
vir a permitir o tratamento da disbiose e, com 
ela, o controlo de inúmeras patologias com 
enorme frequência e impacto na comunidade 
e na qualidade de vida dos doentes. 

Todo este conhecimento que se avizinha e que 
muito se anseia e deseja poderá determinar 
uma verdadeira revolução conceptual na 
medicina em geral e na medicina personaliza-
da em particular. Será, no fundo, a procura do 
combate às causas de muitas doenças com um 
tipo de arsenal ajustado, mas também ele 
próprio composto por microrganismos, ou 
frações destes, no sentido de converter a má 
disbiose num bom microbioma, favorecedor 
de um bom estado de saúde.  

Celso Pereira     
(Médico, Imuno-Alergologista) 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

acordos 
ADSE
AdvanceCare 
Agilidade SA
Allianz 
Associação Mutualista dos Engenheiros 
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CGD 
Federação Nacional de Educação 
Future Healthcare
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GNR 
ISA 
IASFA 
ISCAC (Coimbra Business School) 
Medicare 
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RNA 
Sabclin 
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Seguradoras Unidas 
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Sindicato Democrático de Professores do Sul 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

A doença alérgica ocular é muito frequente, 
estimando-se que atinja entre 15 a 20% da 
população mundial. Na realidade, cerca de 
90% das doenças alérgicas observadas por 
um imunoalergologista têm um componente 
ocular associado, e cerca de 93% dos casos de 
rinite alérgica (febre dos fenos) têm sintomas 
oculares. 

A alergia ocular é uma doença in�lamatória da 
super�ície ocular externa, frequentemente 
recorrente, evoluindo por crises, com sinais e 
sintomas bilaterais, embora muitas vezes 
assimétricos. O principal sintoma é o prurido 
ocular, podendo mesmo a�irmar-se que “pru-
rido ocular é sinónimo de alergia” e que “não 

A alergia ocular explicada

É frequente e tem uma causa alérgica, diferente de todas as outras conjuntivites e, por 
isso mesmo não é contagiosa. Explicamos o que é uma alergia ocular, quais os sintomas, 
o que a provoca e como a tratar 

há conjuntivite alérgica sem prurido”. Outros 
sintomas associados podem ser o lacrimejo, o 
ardor ocular, e a fotofobia. 

Nem sempre a conjuntivite alérgica dá um 
quadro de olho vermelho evidente, pois 
muitas vezes a hiperémia é discreta. Pode 
existir edema palpebral e da conjuntiva (que-
mose), sobretudo nas formas agudas e secre-
ções de tipo �ilamentoso. É, no entanto, carac-
terística a observação de papilas na conjunti-
va palpebral, sobretudo na pálpebra superior, 
consistindo em pequenas elevações averme-
lhadas e que contêm células associadas à 
reação alérgica. 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

Existem várias formas clínicas de alergia 
ocular. 

Conjuntivite alérgica sazonal 

A conjuntivite alérgica sazonal (febre dos 
fenos) é a forma mais frequente de alergia 
ocular, correspondendo a cerca de 50% dos 
casos. Antes chamada de primaveril, pois as 
crises ocorrem mais na primavera, mas 
podendo ocorrer também no outono, ou em 
ambas as estações. Os alérgenos implicados 
são os pólenes (gramíneas, parietária, olivei-
ra). O prurido ocular é o sintoma mais 
frequente, seguido do lacrimejo e ardor, 
sendo muitas vezes acompanhada por sinto-
mas nasais de rinite (rinoconjuntivite alérgi-
ca). 

Conjuntivite alérgica perene 

Ocorre durante todo o ano, embora com perí-
odos de agravamento. Os alérgenos implica-
dos são os epitélios e pelos de animais (gato e 
cão), ácaros do pó da casa, fungos e também 
os pólenes. 

Conjuntivite atópica ou vernal 

É uma forma rara, mas grave, de conjuntivite 
alérgica em crianças e adolescentes, mais 
frequente no sexo masculino. É tipicamente 
sazonal (primavera até ao �im do verão) em 
crianças que têm uma história pessoal e fami-
liar de atopia (predisposição para doenças 
alérgicas), frequentemente com eczema 
atópico, asma, rinite, alergias alimentares ou 
outras doenças alérgicas (em 75% dos casos). 
Muitas vezes não é possível identi�icar um 
alérgeno predominante, embora os pólenes 
possam exacerbar a doença. O primeiro sinto-
ma é o intenso prurido, seguido de fotofobia, 
ardor, sensação de corpo estranho e visão 
turva.  Na conjuntiva palpebral superior 
observam-se as típicas papilas gigantes (em 
pedra de calçada), muitas vezes com nódulos 
gelatinosos de Trantas à volta da córnea. O 
prurido intenso, que motiva um coçar violen-
to dos olhos por parte da criança, pode causar 
complicações como úlceras de córnea e defor-

mações corneanas (queratocone). Geralmen-
te estas formas melhoram após a puberdade. 

Queratoconjuntivite superior límbica 

Surge no contexto de alergia / intolerância a 
lentes de contacto ou aos seus produtos de 
limpeza e conservantes. Há uma reação papi-
lar na pálpebra superior, com papilas gigantes 
(com ou sem queratopatia) e o doente refere 
desconforto quando coloca as lentes de 
contacto. Pensa-se que a aderência de alérge-
nos ambientais, na super�ície da lente de 
contacto, origine uma sensibilização da 
conjuntiva durante o pestanejo. 

Blefaroconjuntivite de contacto 

É uma forma de alergia ocular por hipersensi-
bilidade de contacto a fármacos, conservantes 
ou cosméticos. Vários fármacos podem indu-
zir esta forma de alergia: anestésicos, atropi-
na, gentamicina, neomicina, tobramicina, 
antivíricos, pilocarpina, timolol. Os conser-
vantes utilizados nos colírios (cloreto de 
benzalcónio, clorobutanol, clorhexidina e 
outros) podem igualmente induzir esta forma 
de alergia ocular. As pálpebras são particular-
mente predispostas a dermatite de contacto 
alérgica ou irritativa. A transferência aciden-
tal “mão-pálpebras” de produtos químicos 
(conservantes, cosméticos, produtos de cabe-
leireiro, vernizes das unhas, shampoos, 
sprays, tintas, níquel) é frequente. A diferença 
entre uma verdadeira reação alérgica ou 
tóxica pode ser di�ícil, porque alguns fárma-
cos e químicos podem induzir ambas as 
reções, por mecanismos dependentes da 
concentração. 

Tratamento 

Embora a grande maioria das conjuntivites 
alérgicas não seja grave (exceto a atópica em 
crianças), são, no entanto, muito incomodati-
vas O tratamento da alergia ocular tem duas 
vertentes, uma não farmacológica e outra 
farmacológica. Na primeira, a evicção do 
alérgeno seria o tratamento ideal, mas nem 
sempre possível. É fácil evitar os epitélios e 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

pelos de animais e o uso de ar condicionado. 
Mais di�ícil é evitar as atividades no exterior, 
durante os períodos de polinização, ou evitar 
os ácaros do pó da casa.   

No entanto, algumas medidas simples podem 
melhorar os sintomas. A aplicação de com-
pressas frias por cima das pálpebras pode 
melhorar o prurido, já que a libertação de 
histamina depende da temperatura. Ao 
baixarmos a temperatura na conjuntiva, dimi-
nuímos a libertação de histamina e conse-
quentemente o prurido. A aplicação de lágri-
mas arti�iciais é outra medida simples, ao 
arrastar para a super�ície os alérgenos pre- 
sentes na conjuntiva, diminuindo a reação 
alérgica. 

Hoje temos fármacos extremamente e�icazes 
e seguros para o tratamento da alergia ocular. 
Os mais indicados são os chamados agentes 
de ação múltipla (anti-histamínicos e estabili-
zadores da membrana dos mastócitos - 
preventivos de crises) como a olopatadina e o 
quetotifeno. Têm um início rápido, longa 

duração (12 horas) e proporcionam um 
controlo sintomático prolongado. São bem 
tolerados e seguros, podendo ser utilizados 
em crianças. Estão indicados em todas as 
formas clínicas de alergia ocular e podem ser 
utilizados durante períodos de tempo prolon-
gados. 

Rui Proença     
(Médico, Oftalmologista) 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

DORES NO JOELHO?

Marque hoje mesmo a sua consulta através do 239 802 700 

No Centro Cirúrgico encontra os melhores 
profissionais e as mais recentes técnicas para o
ajudar a resolver rapidamente este problema.
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

Os nutrientes e o oxigénio devem chegar a 
todas as células do corpo humano, as artérias, 
as veias, e os capilares (vasos mais pequenos) 
têm essa missão. As artérias e as veias são o 
meio de transporte utilizado e o sangue em 
circulação terá de voltar sempre ao coração 
para ser puri�icado e receber o oxigénio dos 
pulmões. 
 
Um mecanismo genuíno ajuda este caminho 
de aspiração e, consequentemente, de bom-
beamento contra a força da gravidade, porque 
trazer o sangue que circula nas pernas, de 
volta ao coração exige equipamento especial e 

Como melhorar a circulação?

De tão simples, a solução nem sempre tem os créditos que merece. O uso de meias elásti-
cas é a resposta correta. A compressão elástica continua a ser a terapia indicada para 
melhorar a circulação sanguínea e para prevenir a trombose, seja quando as veias se 
cansam e deformam, seja como prevenção de doença venosa 

especi�icamente humano. O sistema venoso 
terá de recorrer ao bombeamento muscular 
para que o sangue não erre o caminho de 
regresso ao coração, �luindo sempre num só 
sentido e sem voltar para trás. 

A postura vertical, o pouco exercício �ísico e 
um estilo de vida sedentário têm contribuído 
para a proliferação das chamadas doenças 
venosas entre os humanos e, por exemplo, 
passar muito tempo sentado ou muito tempo 
de pé, repetidamente e ao longo do tempo, em 
nada ajudam o processo de bombeamento 
muscular. Junte-se ainda o avançar da idade e 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

os fatores genéticos e �ica explicado porque as 
veias começam por dilatar, abrindo caminho 
para que se instalem as chamadas veias 
varicosas, sem elasticidade e com aspeto 
ondulado, que acabam por se tornar salientes 
na pele. 

A doença venosa começa assim e as pernas 
cansadas podem ser os primeiros sinais ou 
sintomas, tal como a persistência de tumefa-
ção da região à volta dos tornozelos. Se o 
inchaço à volta dos tornozelos for persistente 
e visível todas as noites, independentemente 
do que fez durante o dia, pode ser um sinal de 
que tem veias dani�icadas, apesar de o aspeto 
à super�ície da pele ainda não o denunciar. 

Embora, esse mesmo sintoma possa, até mais 
frequentemente, corresponder a outras pato-
logias, como por exemplo, do foro cardíaco.
E estas válvulas e veias defeituosas não volta-
rão ao que eram. Nuns casos, as veias poderão 
ser removidas mas, caso se conservem, terão 
de ser comprimidas, ou seja, apertadas. As 
meias elásticas ou de compressão é isso que 
fazem, ao mesmo tempo que podem impedir 
que outras veias se deformem e dilatem. A 
doença venosa pode ser assim controlada. A 
circulação passa a �luir naturalmente e, 
consequentemente, o risco de trombose dimi-
nui.  

Dança ou caminhada? As duas 

O exercício �ísico também ajuda, sendo 
apenas desaconselhado o levantamento de 
pesos (e o uso de sapatos de salto alto) mas, 
fora esse exemplo, todos os exercícios que 
ativem as articulações e os músculos das 
pernas são recomendados, desde a caminha-
da à dança.  

A compressão elástica como terapia da 
doença venosa pode ser usada em vários 
tipos. A meia elástica é o método de eleição, 
mas podemos ainda acrescentar as ligaduras 
elásticas (aplicadas por um pro�issional) e a 
compressão pneumática intermitente (com 
recurso a uma bota pneumática e câmaras de 
insu�lação). 

Na opção pelo uso de meia elástica, é necessá-
rio sublinhar que elas podem e devem ser 
adaptadas a cada pessoa, porque os níveis de 
compressão são diferentes, consoante a pato-
logia venosa, mas também os tecidos e elasti-
cidades ou até a própria meia, que pode ser 
mais ou menos alta. 

Os bene�ícios da sua utilização diária são 
inequívocos, seja no conforto individual, seja 
como terapia para a cicatrização de úlcera, 
controle de sintomas, em situações de gravi-
dez com varizes, prevenção do edema, 
prevenção trombo-embolismo venoso e após 
tratamentos como a cirurgia ou esclerotera-
pia. A meia elástica é ainda recomendada para 
as pessoas que fazem viagens de médio e 
longo percurso (mesmo que não tenham 
varizes aparentes ou sintomas) e a sua utiliza-
ção deve ser diária. 

Linfa congestionada 

Mas, nem sempre, nem nunca e, também por 
isso, a meia elástica deve ser prescrita por um 
médico. Isto porque, há casos clínicos em que 
a sua utilização não é de todo recomendada, 
como em pessoas que têm problemas de 
circulação arterial que afetam os membros 
inferiores ou alguns problemas cardíacos. 

A compressão, em concreto com o uso de 
meia elástica, é também a terapia indicada 
para o linfedema, ou seja quando existe um 
acumular de linfa nos tecidos, causando 
edema (inchaço). Neste caso, a alteração 
ocorre nos vasos linfáticos, responsáveis por 
drenarem o líquido dos membros inferiores 
ou superiores. Normalmente, as pernas são a 
zona do corpo mais afetada e por isso podem 
apresentar edema, mas também dor, calor e 
dormência do membro. O edema começa 
gradualmente e o primeiro sinal pode ser 
apenas o inchaço do pé. 

Drenagem linfática, sim ou não? 

Nestes casos e dependendo das causas do 
linfedema, poderá ser necessária a colabora-
ção de especialistas de diversas áreas, incluin-
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

do �isioterapeutas. Numa primeira fase, o 
objetivo do tratamento é a redução e trata-
mento da área afetada e por isso a compres-
são elástica também é recomendada para 
melhorar a qualidade de vida destes doentes.  

As alternativas também podem incluir a pres-
soterapia, que recorre a equipamento próprio 
e que deve ser manuseado por pro�issional, 
tal como a drenagem linfática, hoje tão popu-
lariza pelos centros de estética e de beleza 
femininos. Contudo, recomendamos sempre 
que este tipo de massagem seja realizado por 
um pro�issional devidamente treinado. Admi-
te-se que a drenagem linfática pode ser um 
bom recurso para acelerar o transporte da 
linfa, mas sempre com a prescrição e acompa-
nhamento de médico. 
 
Erradamente, tem sido muito divulgada a 
ideia de que a drenagem linfática emagrece, o 
que não corresponde de todo à verdade, 
porque não elimina gordura. O objetivo é tão 
só proporcionar �luidez e diminuir os líquidos 

que causam os edemas. Tem técnicas especí�i-
cas e não deve ser aplicada em pessoas com 
qualquer tipo de infeção ou com trombose 
venosa aguda. Razão porque deve ser prescri-
ta por médico. 

Gabriel Anacleto    
(Médico especialista em Angiologia e Cirurgia 
Vascular) 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

LIBERTE-SE DOS JOANETES

Marque a sua consulta através do 239 802 700 

No Centro Cirúrgico encontra os melhores 
profissionais e as mais recentes técnicas  
para o/a ajudar a resolver este problema.
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Tem má digestão?  

Ter uma má digestão esporádica é algo que pode acontecer a cada um de nós. O proble-
ma precisa de ser investigado quando a indigestão começa a ser a norma e não a exce-
ção. A colonoscopia digestiva alta ajuda a desvendar mistérios 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

Há uma bactéria que gosta de se alojar no estômago

Helicobacter pylori é esta a sua designação. Gosta de temperaturas entre os 30 e os 37 graus, 
tem a forma de um bastonete curvo e gosta de se hospedar no estômago humano. Coloniza a 
mucosa gástrica e passa de hospedeiro em hospedeiro de forma muito fácil.   

Nem todos os infetados desenvolvem a doença, mas a infeção por H. pylori será a infeção cróni-
ca humana mais prevalente no mundo e pode ser responsável pela gastrite, úlcera péptica e 
alguns tipos de cancro do estômago. Os sintomas incluem a sensação de desconforto no abdó-
men, dor e di�iculdade na digestão, tudo muito idêntico ao que sente uma pessoa que tenha 
apenas uma gastrite.   

Será necessário que os exames de diagnóstico con�irmem a presença ou não desta bactéria, 
uma vez que os sintomas (quando existem) são idênticos a outras patologias. A endoscopia 
digestiva alta é o exame de eleição para obter esclarecimentos, até porque permite pesquisar 
a presença ou não de H. pylori, através de uma biópsia. Em caso a�irmativo, os antibióticos e um 
inibidor da bomba de protões são a terapêutica recomendada e, porque este tipo de infeção 
tende a concentrar-se na família ou entre pessoas que partilhem a mesma habitação, deverá 
ser necessária avaliar outras pessoas. 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

Respirar é uma função básica e fundamental 
para nos mantermos vivos. Inalamos o ar que 
nos circunda, dentro e fora de edi�ícios e, 
consequentemente, tudo o que ele contém, o 
que necessitamos para nos mantermos vivos 
e tudo o resto que poderíamos perfeitamente 
dispensar, mas que se torna inevitável. Tudo o 
que se encontra em suspensão irá penetrar 
através do nosso sistema respiratório e segu-
ramente não será só o oxigénio que tanto 
precisamos.   

Pós, partículas que se soltam das mais varia-
das super�ícies, microrganismos (alguns 
bastante patogénicos), expelidos cada vez que 
alguém expira, tosse, canta ou simplesmente 
fala, partículas que se deslocam cada vez que 
as portas se abrem, partículas voláteis que 
permanecem em suspensão no ar após uma 
desinfeção ou limpeza. Tudo isto entra nos 
nossos pulmões, no sistema circulatório e 
acaba por chegar a cada célula do nosso 
corpo.   

A via aérea é um meio de transmissão para 
muitas infeções respiratórias, todas devidas à 
inalação de partículas que podem ter menos 
de 1 μm e chegar aos 100 μm (a dimensão 
máxima que uma partícula pode ter para ser 
inalada). Não esquecer que os microrganis-
mos encapsulados em gotas de �luidos são, 
para todo o efeito, partículas! E 1 μm é a milé-
sima parte do milímetro. 

A qualidade do ar importa?

É do interesse de todos, porque o ar que respiramos (dentro e fora dos edi�ícios) contém 
muito mais do que aquilo que necessitamos para viver. Há partículas voláteis em 
suspensão no ar e estes contaminantes não podem, nem devem, entrar numa sala opera-
tória, por exemplo. Daí a pressão hospitalar para criar zonas “limpas” e zonas “sujas”. O 
AVAC é o instrumento imprescindível para fazer esta separação. Explicamos aqui como 
cuidamos do nosso ar 

Muitos contaminantes biológicos, como 
fungos, bactérias, ácaros e até mesmo vírus 
em aerossóis, originados pela simples respi-
ração do indivíduo, encontram substrato nos 
pólenes, escamas de pele, pelos, �ibras que se 
soltam de materiais, etc… Toda esta matéria 
contamina o ar que respiramos e, sendo nos 
dias de hoje imperativa a existência de venti-
lação mecânica em muitos espaços, não é 
di�ícil imaginar que os próprios equipamen-
tos instalados, responsáveis por tratar e reno-
var esse ar, acabem por �icar eles próprios 
“infetados”.   

Em ambiente hospitalar qualquer prevalência 
de microrganismos no ar pode ser considera-
da como um potencial risco de infeção, tanto 
para pro�issionais como para doentes, estes 
últimos mais vulneráveis e muitas vezes com 
patologias que diminuem, à partida, a resis-
tência do organismo e agravam profunda-
mente o estado de saúde face ao risco de 
exposição.   

Não podemos de forma alguma conceber este 
nível de exposição para um doente debilitado, 
com um sistema imunitário afetado, doentes 
internados em cuidados pós-operatórios, 
doentes com feridas, doentes cirúrgicos num 
bloco operatório. O risco de infeção é bastante 
elevado e tem que ser eliminado a montante. 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

Obviamente que os procedimentos internos 
de gestão e avaliação de riscos, assim como 
uma higienização adequada minimizam, à 
partida, a presença de elementos patogénicos 
nos espaços. No entanto, um controlo adequa-
do das condições do ar interior, uma monito-
rização dos potenciais agentes de infeção, 
uma avaliação periódica da qualidade do ar e 
uma correta operação dos sistemas AVAC são 
essenciais para uma estadia ou passagem 
segura numa instituição hospitalar. 

Os sistemas AVAC são talvez as instalações 
mais importantes, do ponto de vista de infra-
estruturas hospitalares. Estas unidades, equi-
padas com diversos �iltros capazes de bloque-
ar micropartículas, são responsáveis por 
assegurar a qualidade do ar nos diferentes 
espaços, nomeadamente nos blocos operató-
rios, onde o risco de infeção é maior e permi-
tem ainda uma renovação adequada do ar 
num determinado espaço. 

A regulação dos caudais de ar injetado e 
extraído permitem estabelecer os diferenciais 
de pressão desejados (pressões positivas, 
negativas ou neutras), de forma a diminuir os 
riscos de prevalência e dispersão de micror-
ganismos que podem levar à ocorrência de 
infeções. Simpli�icando estes conceitos, 
porquê a necessidade de diversas pressões 
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diferenciais para impedir a proliferação de 
infeção?  

As sobrepressões e subpressões devem ser 
estabelecidas à custa do caudal nominal do ar 
que é insu�lado e extraído de um espaço e 
dependem da natureza dos procedimentos 
que ocorrem no interior desses: 

-  Sala com pressão neutra - quando se veri�ica 
que a pressão existente na sala é igual à das 
salas adjacentes. Neste caso não se veri�icam 
trocas gasosas ou �luxos de ar entre espaços 
comunicantes.   

- Sala com pressão positiva (sobrepressão) - 
quando a pressão existente na sala é superior 
à das salas adjacentes. Neste caso veri�icam-
-se trocas gasosas e uma pressão positiva 
forçará o �luxo de ar a sair pelos espaços e 
aberturas existentes e a deslocar-se para as 
áreas comunicantes. Este sistema é necessá-
rio em cirurgias limpas e em que não se pode 
correr o risco de contaminação proveniente 
do exterior. As zonas “limpas” devem estar 
sempre em sobrepressão relativamente às 
zonas circundantes. 

- Sala com pressão negativa (subpressão) - 
quando a pressão existente na sala é inferior à 
das salas adjacentes. Neste caso também se 

veri�icam trocas gasosas, mas em sentido 
contrário às descritas anteriormente. Numa 
sala de pressão negativa, ocorre a entrada de 
ar na sala pelas aberturas existentes, fruto de 
uma elevada extração do ar no interior, com-
parativamente à do exterior. Uma pressão 
deste tipo é desejada quando temos procedi-
mentos infeto contagiosos a decorrer e temos 
que conter os microrganismos patogénicos 
dentro desse espaço, evitando a sua prolifera-
ção. Nos últimos tempos ouvimos falar deste 
tipo de salas na sequência do tratamento de 
doentes com covid-19, devido à necessidade 
de a doença não se espalhar por corredores e 
áreas comunicantes. As zonas “sujas” e “infe-
tadas” devem estar sempre em subpressão. 

Simultaneamente, as instalações AVAC permi-
tem as condições de temperatura e humidade 
exigidas para as diferentes áreas técnicas, de 
forma a ajustar não só as condições de confor-
to para os ocupantes, mas também as condi-
ções que minimizam a proliferação de micror-
ganismos, potencialmente perigosos para a 
saúde das pessoas expostas.   

De ressalvar que uma manutenção adequada 
destas infraestruturas diminui a possibilida-
de de ocorrência de falhas e a probabilidade 
de contaminação dos ambientes internos com 
partículas, entre as quais os elementos pato-
génicos. A mudança frequente de �iltros é 
fundamental para garantir essa segurança. 

Uma rotina para avaliação da qualidade do ar 
interior permite validar a prevalência das 
condições exigidas e assegurar que as instala-
ções estão a cumprir com a sua função. Estes 
ensaios, conduzidos por empresas especiali-
zadas, incluem a realização de medições e 
amostragens de parâmetros químicos, �ísicos 
e microbiológicos: compostos orgânicos Volá-
teis Totais (COVT’s); dióxido de carbono 
(CO2); monóxido de carbono (CO); partículas 
suspensas no ar; caracterização microbiológi-
ca do ar (presença de fungos e bactérias); 
determinação da taxa de renovação do ar 
interior em salas onde sejam exigidas condi-
ções especiais de higiene ambiental; medição 
do diferencial de pressão e classi�icação de 
salas limpas.   

Uma “sala limpa” é um ambiente controlado, 
no que respeita à concentração de partículas 
em suspensão no ar. Este ambiente é requeri-
do nas salas de cirurgia, laboratórios farma-
cêuticos e outros locais similares. Estes espa-
ços têm uma classi�icação de acordo com as 
exigências e seguindo citérios normalizados, 
devendo ser implementados os meios e os 
procedimentos para que esses níveis de 
classi�icação se mantenham. Desta forma, o 
trabalho de manutenção nos sistemas AVAC 
terá de ser validado por medições levadas a 
cabo com recursos técnicos especí�icos de 
amostragem e monitorização do ar, de forma 
a garantir a classi�icação ISO necessária. 

Concluindo, não é em todo o lado que pode-
mos encontrar o ar puro que tanto desejamos 
e precisamos. Enquanto vivemos e nos movi-
mentamos estamos totalmente expostos ao 
ambiente que nos rodeia e não conseguimos 
de todo controlar o que está no ar que respi-
ramos e que entra no organismo até aos 
nossos pulmões. 

Cabe às organizações, independentemente do 
setor de atividade, a responsabilidade de 
zelar pela saúde de quem as frequenta e 
cuidar do ar que oferece às pessoas que 
entram nesses espaços, sejam elas trabalha-
dores, clientes, doentes ou visitantes. Indivi-
dualmente e a cada um de nós compete-nos 
continuar a manter a etiqueta respiratória, 
evitar os espaços con�inados e ainda os aglo-
merados de gente. 

Ana Aquino     
(Gabinete de Qualidade) 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

Obviamente que os procedimentos internos 
de gestão e avaliação de riscos, assim como 
uma higienização adequada minimizam, à 
partida, a presença de elementos patogénicos 
nos espaços. No entanto, um controlo adequa-
do das condições do ar interior, uma monito-
rização dos potenciais agentes de infeção, 
uma avaliação periódica da qualidade do ar e 
uma correta operação dos sistemas AVAC são 
essenciais para uma estadia ou passagem 
segura numa instituição hospitalar. 

Os sistemas AVAC são talvez as instalações 
mais importantes, do ponto de vista de infra-
estruturas hospitalares. Estas unidades, equi-
padas com diversos �iltros capazes de bloque-
ar micropartículas, são responsáveis por 
assegurar a qualidade do ar nos diferentes 
espaços, nomeadamente nos blocos operató-
rios, onde o risco de infeção é maior e permi-
tem ainda uma renovação adequada do ar 
num determinado espaço. 

A regulação dos caudais de ar injetado e 
extraído permitem estabelecer os diferenciais 
de pressão desejados (pressões positivas, 
negativas ou neutras), de forma a diminuir os 
riscos de prevalência e dispersão de micror-
ganismos que podem levar à ocorrência de 
infeções. Simpli�icando estes conceitos, 
porquê a necessidade de diversas pressões 

diferenciais para impedir a proliferação de 
infeção?  

As sobrepressões e subpressões devem ser 
estabelecidas à custa do caudal nominal do ar 
que é insu�lado e extraído de um espaço e 
dependem da natureza dos procedimentos 
que ocorrem no interior desses: 

-  Sala com pressão neutra - quando se veri�ica 
que a pressão existente na sala é igual à das 
salas adjacentes. Neste caso não se veri�icam 
trocas gasosas ou �luxos de ar entre espaços 
comunicantes.   

- Sala com pressão positiva (sobrepressão) - 
quando a pressão existente na sala é superior 
à das salas adjacentes. Neste caso veri�icam-
-se trocas gasosas e uma pressão positiva 
forçará o �luxo de ar a sair pelos espaços e 
aberturas existentes e a deslocar-se para as 
áreas comunicantes. Este sistema é necessá-
rio em cirurgias limpas e em que não se pode 
correr o risco de contaminação proveniente 
do exterior. As zonas “limpas” devem estar 
sempre em sobrepressão relativamente às 
zonas circundantes. 

- Sala com pressão negativa (subpressão) - 
quando a pressão existente na sala é inferior à 
das salas adjacentes. Neste caso também se 

veri�icam trocas gasosas, mas em sentido 
contrário às descritas anteriormente. Numa 
sala de pressão negativa, ocorre a entrada de 
ar na sala pelas aberturas existentes, fruto de 
uma elevada extração do ar no interior, com-
parativamente à do exterior. Uma pressão 
deste tipo é desejada quando temos procedi-
mentos infeto contagiosos a decorrer e temos 
que conter os microrganismos patogénicos 
dentro desse espaço, evitando a sua prolifera-
ção. Nos últimos tempos ouvimos falar deste 
tipo de salas na sequência do tratamento de 
doentes com covid-19, devido à necessidade 
de a doença não se espalhar por corredores e 
áreas comunicantes. As zonas “sujas” e “infe-
tadas” devem estar sempre em subpressão. 

Simultaneamente, as instalações AVAC permi-
tem as condições de temperatura e humidade 
exigidas para as diferentes áreas técnicas, de 
forma a ajustar não só as condições de confor-
to para os ocupantes, mas também as condi-
ções que minimizam a proliferação de micror-
ganismos, potencialmente perigosos para a 
saúde das pessoas expostas.   

De ressalvar que uma manutenção adequada 
destas infraestruturas diminui a possibilida-
de de ocorrência de falhas e a probabilidade 
de contaminação dos ambientes internos com 
partículas, entre as quais os elementos pato-
génicos. A mudança frequente de �iltros é 
fundamental para garantir essa segurança. 

Uma rotina para avaliação da qualidade do ar 
interior permite validar a prevalência das 
condições exigidas e assegurar que as instala-
ções estão a cumprir com a sua função. Estes 
ensaios, conduzidos por empresas especiali-
zadas, incluem a realização de medições e 
amostragens de parâmetros químicos, �ísicos 
e microbiológicos: compostos orgânicos Volá-
teis Totais (COVT’s); dióxido de carbono 
(CO2); monóxido de carbono (CO); partículas 
suspensas no ar; caracterização microbiológi-
ca do ar (presença de fungos e bactérias); 
determinação da taxa de renovação do ar 
interior em salas onde sejam exigidas condi-
ções especiais de higiene ambiental; medição 
do diferencial de pressão e classi�icação de 
salas limpas.   

Uma “sala limpa” é um ambiente controlado, 
no que respeita à concentração de partículas 
em suspensão no ar. Este ambiente é requeri-
do nas salas de cirurgia, laboratórios farma-
cêuticos e outros locais similares. Estes espa-
ços têm uma classi�icação de acordo com as 
exigências e seguindo citérios normalizados, 
devendo ser implementados os meios e os 
procedimentos para que esses níveis de 
classi�icação se mantenham. Desta forma, o 
trabalho de manutenção nos sistemas AVAC 
terá de ser validado por medições levadas a 
cabo com recursos técnicos especí�icos de 
amostragem e monitorização do ar, de forma 
a garantir a classi�icação ISO necessária. 

Concluindo, não é em todo o lado que pode-
mos encontrar o ar puro que tanto desejamos 
e precisamos. Enquanto vivemos e nos movi-
mentamos estamos totalmente expostos ao 
ambiente que nos rodeia e não conseguimos 
de todo controlar o que está no ar que respi-
ramos e que entra no organismo até aos 
nossos pulmões. 

Cabe às organizações, independentemente do 
setor de atividade, a responsabilidade de 
zelar pela saúde de quem as frequenta e 
cuidar do ar que oferece às pessoas que 
entram nesses espaços, sejam elas trabalha-
dores, clientes, doentes ou visitantes. Indivi-
dualmente e a cada um de nós compete-nos 
continuar a manter a etiqueta respiratória, 
evitar os espaços con�inados e ainda os aglo-
merados de gente. 

Ana Aquino     
(Gabinete de Qualidade) 
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A cirurgia Lasik corrige a miopia, a hipermetropia 
e o astigmatismo.

Marque a sua consulta  239 802 703 

PUBLICIDADE

Viver com ou sem óculos?

Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

Já todos percebemos que o excesso de peso é 
uma questão pessoal, quando nos afeta, e 
também um problema mundial, quando 
ganha contornos de pandemia. É opinião 
unânime que o problema tem causas emocio-
nais e �isiológicas, as duas interligam-se e 
explicam a alteração que se torna visível com 
o excesso de peso que, mais tarde ou mais 
cedo, se transforma em obesidade. E esta 
interpretação é válida para a Medicina 
Ocidental e para a Medicina Tradicional 
Chinesa. O caminho que se percorre para o 
tratamento é que é diferente. 

Quer perder peso? 

       A acupuntura ajuda 

A Medicina Tradicional Chinesa tem respostas para o tratamento de excesso de peso e, 
em situações normais, pode ajudar a perder 1 kg por semana, mas também volume 
corporal. O tratamento é individualizado e será sempre a causa do sintoma a de�inir o 
sucesso do resultado que se espera: equilíbrio 

Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) o ser 
humano é sempre visto como um todo e, se 
existir algum desequilíbrio de ordem �ísica 
e/ou psicológica, cria-se o espaço e a oportu-
nidade para o aparecimento de novas patolo-
gias. O excesso de peso não é uma exceção, 
muito pelo contrário, é antes de mais uma 
porta aberta e um fator que acabará por 
desencadear outros desequilíbrios. 

Neste caso, o excesso de peso é pois uma 
questão maior para a MTC. Para perceber 
quais as soluções terapêuticas, é necessário 
conhecer um pouco mais de como se trabalha, 



51

Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

porque nem tudo passa por uma ou outra 
sessão de acupuntura. Podem existir agulhas 
é certo (sem dor!), mas nem tudo começa e 
acaba assim. 

Reconhecida pela Organização Mundial da 
Saúde, a MTC tem demonstrado cada vez mais 
a sua e�icácia na população a Ocidente. Utiliza 
métodos de prevenção, diagnóstico e prescri-
ção de tratamentos próprios, baseados nas 
teorias da Medicina Tradicional, nomeada-
mente na estimulação dos pontos de acupun-
tura e meridianos através de diferentes méto-
dos terapêuticos, na prescrição de fórmulas 
�itoterapêuticas, aconselhamento alimentar e 
exercícios para promover e recuperar a 
saúde, procurando melhorar e regular a 
função e tratar desequilíbrios. 

Na MTC não existe um único tratamento para 
cada problema. É realizado um diagnóstico 
diferencial, onde todos os aspetos do ser 
humano são importantes. O mesmo sintoma, 
em diferentes pacientes, poderá ter tratamen-
tos diferenciados, consoante a causa que leva 
ao aparecimento do sintoma. Na MTC a causa 
do sintoma é que de�ine o tratamento e um 
bom diagnóstico é sempre a base para um 
tratamento de sucesso. 

Este artigo visa apresentar a utilização das 
técnicas da Medicina Tradicional Chinesa no 
tratamento do excesso de peso, atuando nos 
desequilíbrios existentes, evitando o apareci-
mento de patologias, ou no caso de já existi-
rem, ajudando na diminuição dos seus impac-
tos, melhorando a qualidade de vida e bem-
-estar dos pacientes. 

O excesso de peso é uma condição que pode 
desencadear o aparecimento de outras pato-
logias, cardiovasculares, respiratórias, hiper-
tensão arterial, arteriosclerose, diabetes e 
problemas articulares, entre outras. Razão 
porque interessa controlar esse mesmo peso. 

O tratamento de MTC para esse excesso 
integra várias áreas de atuação, que podem 
compreender acupuntura, electroestimula-

ção, �itoterapia, dietética, ventosaterapia e 
outras, porque também para a Medicina 
Tradicional Chinesa, esse excesso de peso 
pode ter várias causas, desde a emocional à 
�isiológica. 

Numa primeira sessão, é realizado o diagnós-
tico e são recomendadas 2 sessões/semana 
ou 1 sessão/semana, de acordo com o diag-
nóstico de cada paciente. Em cada sessão são 
realizadas medições, para existir sempre um 
termo de comparação, que ajuda a perceber 
facilmente o caminho da evolução. 

Em situações normais, é espectável que o 
paciente perca 1 Kg por semana, mas, em 
alguns casos, pode perder mais. Logo após a 
primeira sessão, irá perceber que perdeu 
volume corporal, uma alteração que, em 
média, pode atingir 3 a 4 cm abdominais. 

Simultaneamente, são toni�icados ou disper-
sados pontos correspondentes às causas do 
excesso de ponderal, ou seja, pontos relacio-
nados com a ansiedade, stress, compulsão 
alimentar, saciedade, fome, sede, funciona-
mento gastrointestinal e equilíbrio hormonal, 
entre outros. A terapia contempla ainda o 
tratamento da gordura generalizada e locali-
zada, focando-se também na força de vontade 
para a concretização do objetivo, diminuição 
do apetite e equilíbrio alimentar. 

É muito importante a envolvência e compro-
metimento do paciente, sem isso é impossível 
alcançar resultados, ou mesmo que estes se 
mantenham ao longo do tempo. O paciente é 
parte integrante do tratamento, não pode 
apenas resignar-se à realização das sessões 
de tratamento com o terapeuta, tem a respon-
sabilidade de se comprometer com o proces-
so do tratamento, pois só desse modo irá 
alcançar os resultados satisfatórios, ou seja, a 
perda de peso e o necessário equilíbrio. 

Tânia Carvalho     
(Técnica especialista em Medicina Tradicional 
Chinesa) 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

A retinogra�ia (Oftalmologia) 

É simples: uma retinogra�ia é uma fotogra�ia da retina. É indolor e capta-se em segundos. Através da 
pupila, permite observar e registar imagens da retina e do nervo ótico. Este exame é necessário para 
detetar se tudo está normal ou se existe alguma alteração, mas também para acompanhar a evolução de 
alguma lesão identi�icada em consultas anteriores. É um exame de rotina. 

A retinogra�ia pode ir de 30 a 200 graus, diferindo no tipo de equipamento que é utilizado, traduzindo-se 
numa maior amplitude de área abrangida por este tipo de exame. Para visualizar a zona mais nobre da 
visão, a mácula, é utilizado um ângulo de 30º, enquanto uma imagem a 200º pode mostrar alterações 
periféricas, como rasgaduras ou descolamentos. Podem ser utilizados diferentes tipos de luz para visua-
lizar estruturas diferentes, identi�icando assim possíveis alterações diferentes. Há retinogra�ias a cores e 
a preto e branco. 

Dependendo do tipo de equipamento, pode ser necessário dilatar a pupila (com recurso a gotas que cum-
prem essa função), facilitando assim a captação das imagens do fundo ocular. 

Posteriormente, um médico oftalmologista irá avaliar as imagens do fundo ocular, agora registadas em 
fotogra�ias de alta resolução.   

Sempre que a pupila é dilatada, recomendamos que após o exame não conduza. Isto porque o efeito da 
pupila dilatada altera a qualidade da visão e essa é uma alteração que se mantém durante algumas horas.
  

Robert van Velze           
(Técnico especialista de Exames Complementares de Diagnóstico em Oftalmologia) 

Seja por prevenção, seja para con�irmação de diagnóstico, a Medicina já não os dispensa. Começamos 
a explicar um por um. Para que serve, o que deteta, como se faz, é indolor ou não, que cuidados é 
preciso ter?... Um por um, vamos descomplicar os exames de diagnóstico. 

200º

30º

Exames de diagnóstico descomplicados 



Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

"Não sei o que nos espera, 

mas sei o que me preocupa: 

é que a medicina, empolgada pela ciência, 

seduzida pela tecnologia e atordoada pela burocracia, 

apague a sua face humana e ignore 

a individualidade única de cada pessoa que sofre, 

pois embora se inventem cada vez mais modos de tratar, 

não se descobriu ainda a forma de aliviar 

o sofrimento sem empatia ou compaixão.”

João Lobo Antunes, neurocrurgião (1944-2016)
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

Ainda há estrelas no céu

Há três regiões portuguesas que receberam a certi�icação internacional de destino star-
light. Isto é, reúnem as condições excecionais para ver as estrelas no céu. Se lhe contásse-
mos isto há 200 anos, ria-se. Hoje, vai querer saber onde �icam os lugares que quase não 
têm poluição luminosa, um novo “luxo” que encaixa no astroturismo 
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Mastigar com a boca aberta e engolir rapida-
mente os alimentos são dois exemplos de 
maus hábitos que favorecem a dispepsia, má 
digestão ou indigestão. (As três descrições 
são sinónimos). Podemos acrescentar outros, 
como o álcool em excesso, fumar, alimentos 
ricos em gordura, alguns medicamentos, o 
stress e a ansiedade. 

Ter uma má digestão esporádica é algo que 
pode acontecer a cada um de nós, até porque 
o processo também é in�luenciado pela esco-
lha de alimentos que ingerimos. As gorduras 
saturadas, os pickles e os picantes são exem-
plos de alguns alimentos que provocam a 
chamada indigestão. Mas, a má digestão 
também pode ser um sintoma de doença, a 

úlcera péptica é um exemplo, tal como a 
gastrite ou o re�luxo gástrico, ou até mesmo a 
infeção por Helicobacter pylori (ver caixilho). 
O diagnóstico será sempre clínico, mas alguns 
exames como a endoscopia digestiva são um 
precioso auxiliar para dissipar dúvidas, 
quando as há. 

A dispepsia acaba por afetar uma grande fatia 
da população, principalmente no mundo 
ocidental, seja pelo estilo de vida, e já aqui 
dissemos que a ansiedade e o stress também 
afetam a digestão; seja pelo tipo de alimenta-
ção, em que as gorduras saturadas são o 
melhor exemplo do que deve ser evitado, por 
todas as razões (não só digestivas). 

Os sintomas que caraterizam a dispepsia são 
quase todos muito idênticos e incluem incha-
ço, azia, desconforto, náuseas, dor abdominal, 
saciedade precoce ou sensação de enfarta-
mento e as causas podem estar num proble-
ma orgânico, mas também se pode concluir 
que o motivo reside apenas num problema de 
funcionamento, quando não se detetam 
lesões estruturais. 

A endoscopia digestiva alta é o exame de diag-
nóstico de eleição para pesquisar os motivos 
da indigestão, uma vez que permite observar 
as paredes dos vários órgãos como o esófago 
e o estômago, além de parte do intestino. Até 
porque, durante uma digestão são vários os 
passos necessários. O primeiro e, eventual-
mente, o mais importante começa com a mas-
tigação, quando se transformam os alimentos 
em bolo alimentar. Segue-se o processamento 
enzimático e químico e só depois é que o 
organismo começa a absorver os nutrientes. 
A última fase de todo este processo dá-se com 
a fermentação.   

É todo este percurso que explica o tempo que 
uma digestão pode demorar e que não é igual 
para todos. Podemos partir do princípio que 
logo depois de um almoço, os alimentos irão 
demorar cerca de 6 horas para passarem do 
estômago para o intestino delgado e só depois 
é que transitam para o intestino grosso. 

A ligação com as estrelas faz-nos falta e, se 
antes, olhávamos para o céu sempre que preci-
sávamos de respostas, hoje, isso raramente 
acontece. Esquecemos a Via Láctea, que está 
ali à espera de continuar a contar histórias e 

preferimos seguir a luz, em detrimento da 
escuridão. Os destinos starlight ajudam-nos a 
recuperar esse hábito e não é preciso querer 
ser astronauta ou astrónomo, basta ser curio-
so. 
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Portugal tem três destinos, todos com o selo 
de qualidade e, por isso mesmo, receberam 
certi�icação internacional. A primeira janela 
para o céu abriu-se no Lago do Alqueva, numa 
reserva que engloba uma área de três mil 
quilómetros quadrados, pela mão da Associa-
ção Dark Sky Alqueva, que tem vindo a anga-
riar vários outros prémios e galardões. 

Por ali, o céu já era estrelado e majestoso, não 
só pelo grande número de dias com ausência 
de nuvens, mas também pela imensidão da 
escuridão, fazendo do céu alentejano um 
planetário a olho nu. E estas são algumas das 
condições exigidas para a certi�icação, ter 
mais de 50% de noites sem nuvens e elevados 
níveis de escuridão, ou seja, protegidos da 
poluição luminosa. 

A tudo o que já conhece do Alentejo, junte 
mais estas estrelas. Algumas são visíveis e 
podem ser identi�icadas a olho nu, mas o ideal 
mesmo será recorrer a uns binóculos e a um 
telescópio e rodear-se de pessoas que possam 
explicar os objetos celestes que está a ver. No 
Alqueva encontra tudo isso. 

O novo “luxo” de criar espaços onde é possível 
ver as estrelas tem captado o interesse dos 
adeptos internacionais e os mercados ameri-
cano e chinês, já marcaram o Alqueva no 
mapa dos destinos starlight. Agora, terão de 
acrescentar mais dois destinos. A rede das 
Aldeias do Xisto (bem próximas de nós) e o 
Vale do Tua (a norte) também receberam esta 
certi�icação internacional e, diz-se, são dos 
melhores destinos do starlight mundo… 

A observação do céu é apenas um dos ingre-
dientes essenciais, porque nos três locais já 
certi�icados, há muito mais para oferecer, 
podendo acrescentar-se o património arque-
ológico, a forte preocupação com o ambiente 
e um bom acolhimento, tudo isto bem emba-
lado num território onde o genuíno e a identi-
dade da região prevalecem a todos os outros 
interesses. Ou seja, há um compromisso com 
a sustentabilidade e, também por isso, não 
raras vezes, se podem associar outros galar-
dões, como o do Destino Verde. 

Notas de bolso 

- Para além de um céu sem nuvens e sem poluição luminosa, a observação das estrelas é sempre mais 
favorecida em noites de Lua Nova. Se for principiante, deve ter em conta que as constelações não 
aparecem no mesmo local durante um ano inteiro.  

- No território das Aldeias do Xisto, o destino Starlight inclui as regiões de Arganil, Góis, Lousã, Miran-
da do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Penela. O planeamento de uma viagem a este 
território pode ser feito pela plataforma www.bookinxisto.com/pt 

- No Parque Natural do Vale do Tua, a certi�icação internacional foi atribuída a cinco concelhos, Alijó, 
Vila Flor, Murça, Mirandela e Carrazeda de Ansiães.  

- O melhor local para observar o céu é aquele que não tem árvores, nem luminosidade. Deve vir 
prevenido com roupa adequada, preparando-se para ver as estrelas deitado no chão ou recorrendo a 
uma cadeira reclinada.  
             
- Há aplicações para telemóveis que ajudam a interpretar, em tempo real, esta nova experiência; iden-
ti�icando as estrelas e constelações que está a observar. 

- Não menos importante, os olhos necessitam de cerca de 30 minutos para se habituarem a ver na 
escuridão. 

- A certi�icação de qualidade Dar Sky é atribuída pela Fundação Starlight, que trabalha com o apoio 
da UNESCO e da Organização Mundial do Turismo e já existe mesmo uma Rota Dark Sky que inclui 
concelhos portugueses e espanhóis. 
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Fotogra�ias:  
Legendas: Céu de Pampilhosa da Serra         
Créditos:  ©Miguel Claro - Dark Sky® Alqueva / ADXTUR.  
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O ruído sonoro há muito que se contrapõe ao silêncio. É o refúgio das últimas décadas. Desaprende-
mos o que é estar em silêncio. 

Precisamos de estar On e acreditamos que não existimos se estivermos Of�line. E isso tem implica-
ções. Na nossa mente, na nossa vida, na vida dos que nos são próximos… Continuamos a acelerar e a 
ter muita pressa. Estar On exige isso mesmo, independentemente das horas ou do dia da semana.   

Não estou a sugerir que nos tornemos peregrinos (mal não faria, é certo), nem tão pouco que nos 
isolemos, mas deverá existir um meio-termo entre este bombardear de informação constante e os 
momentos de silêncio e de paz que todos nós precisamos. A criatividade precisará desse silêncio e a 
saúde mental também. A�inal, não é isso que começamos agora a falar?! A saúde mental pós-COVID 
como será? – Questionam. Mas, pergunto eu, e como era antes?   

Foi o SARS-CoV2 que nos mudou ou, por outro lado, o diagnóstico já não era bom. Lembro-me de ler 
nos jornais que os portugueses tinham o recorde de vendas de antidepressivos. Éramos dependentes 
deles. E agora, como estamos? 

Continuamos muito ocupados com o ruído e consumimos tudo sem regras. Entram as tricas do 
futebol, a par com a genialidade da ciência e com as estatísticas da vacinação. Ainda misturamos o 
número diário de casos COVID, com os números dos internamentos e de mortes, juntamos as opiniões 
de quem anda a pensar nestas coisas ou a falar do que ouviu dizer. E não podemos esquecer as oscila-
ções dos mercados e da bolsa, as bitcoins, a in�lação, o aumento de todos os preços... Pelo meio, temos 
de espreitar o que se anda a dizer nas redes sociais. Colocamos gosto, em um ou outro post, é necessá-
rio fazer scroll, para que nada nos escape – mas este rolo não é de pergaminho, é digital -; twitamos e 
ainda vigiamos como foi o dia no Instagram. Como arranjamos tempo para tudo, não sei. Se calhar não 
dormimos, se calhar não socializamos, se calhar trabalhamos pouco, se calhar não olhamos para os 
que moram na nossa casa, se calhar nunca paramos, se calhar não vivemos… 

O que �izemos ao silêncio e à contemplação? Na Grécia Antiga a vida contemplativa era um espaço 
para os privilegiados. E deu frutos. Repensaram a vida, a Filoso�ia, a Medicina, a Matemática, a Física, 
a Política, a Arte… Acreditavam que a Ciência os aproximava dos Deuses. Hoje, insistimos em ser 
escravos, em vez de Deuses. Desaprendemos o que é �icar em silêncio. 

António Travassos           
(Médico, Oftalmologista) 

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

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